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عن بعد في ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا  عاديا   عقد املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا  
جراء استمرار الحالة الوبائية الراهنة. وقد تم االجتماع على مدى يومي الخميس رابع واالثنين ثامن فبراير الجاري وفق جدول 

 األعمال التالي:

 ؛عروض أعمال اللجن 

 ؛التيهئ لعقد اجتماع اللجنة اإلدارية 

 صلية الوطنية للمكتب الوطنيتنظيم الجولة التوا. 
 

استمع أعضاء املكتب الوطني لثالثة عروض تهم لجنة النظام األساس ي لهيئة األساتذة الباحثين  ،بالنسبة للنقطة األولى
  :لالتمركز اإلداري" فاللجنة الصحية. وهكذا ولجنة تتبع مشروع "التصميم املديري 

حول أشغال اجتماع اللجنة املشتركة بين النقابة والوزارة الذي تم  عرضا  قدم منسق اللجنة  بالنسبة للنظام األساس ي، .1
للتدقيق في بعض التفاصيل  تقنيا   والذي كان اجتماعا    ،يناير املنصرم 25لي يوم االثنين بمقر قطاع التعليم العا حضوريا  

تلك  ،املؤسسة للنظام األساس ي املنشود بعد اقتناع الوزارة باملبادئ .ت وبعض التصويبات اللغوية وغيرهاواملصطلحا
فبراير  16. وقد ُحدد يوم الثالثاء 2021يناير  20املبادئ التي وردت ضمن البالغ املشترك بين النقابة والوزارة ليوم األربعاء 

ة قيم الجتماع آخر للجنة املشتركة الخاصة بالنظام األساس ي من أجل النقاش حول حجم الزيادة في الجاري موعدا  
التعويض عن التأطير والتعويض عن البحث العلمي، باإلضافة إلى مراجعة النص الخاص بتنظيم التأهيل الجامعي 
بغرض إدراجه ضمن عروض التكوين للتعليم العالي املغربي ومراجعة املرسوم الخاص بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى 

ت النظام األساس ي الجديد وإعداد النص التنظيمي الخاص إطار أستاذ التعليم العالي من أجل مالءمته مع مقتضيا
 بالالئحتين املؤهلتين الجتياز مباراة التوظيف في إطاري أستاذ محاضر و أستاذ التعليم العالي.

اللقاء  فقد تقدم منسقها بعرض حول  ،اإلداري" لالتمركز أما فيما يخص عمل لجنة تتبع مشروع "التصميم املديري  .2
يوم األربعاء ثالث فبراير الجاري مع الجانب الوزاري، رافع فيه األخت واألَخوان أعضاء اللجنة معبرين  الحضوري الذي تم

عن موقف النقابة الحامي للوضعية اإلدارية لألستاذ الباحث بصفته موظف سام متمتع بحرية أكاديمية وعلمية. كما 
ساء الجامعات في تدبير شؤون األساتذة الباحثين الذي عبر الجانب النقابي عن رفضه لتضخيم الصالحيات اإلدارية لرؤ 

الذي أجمع كل املتدخلين  01.00من القانون  17نحو أجرأة الفصل  خطيرا   يقترحه املشروع املذكور، معتبرين ذلك انزالقا  
نية للتعليم العالي ومنذ مدة طويلة على ضرورة إلغائه بمناسبة مراجعة القانون في إطار اللجنة املشتركة بين النقابة الوط

 والوزارة. 

االستجابة الفورية للوزارة،  فقد استمع املكتب الوطني لعرض منسقتها والتي سجلت ،أما فيما يتعلق باللجنة الصحية .3
يناير املنصرم، ملطلب املكتب الوطني الذي قدمه في اجتماعه مع السيد الوزير  28من خالل بالغها الصادر يوم الخميس 

 يناير املنصرم، من أجل تأمين عملية تلقيح األساتذة الباحثين في ظروف الئقة ومريحة. 20األربعاء املنتدب يوم 

 

تال العروض السابقة نقاش عميق وهادف تطرق إلى التخبط الذي يطبع محاولة التنزيل املتسرع لإلصالح البيداغوجي. 
 :ن ما يليفإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعل، وعليه
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املتفق حوله بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي على أرضية مقترح هذه األخيرة،  النظام األساس يفيما يخص  .1
، بعد آخر اجتماع للجنة املشتركة، األخيرةيؤكد املكتب الوطني أنه في انتظار الصيغة  ،2015فبراير املقدم خالل شهر 

 ،من أجل عرضها على أنظار اللجنة اإلدارية ثم إغنائها من خالل نقاش عام. وباملناسبة حولهامتضمنة للتصويبات املتفق 
يود املكتب الوطني أن يثير االنتباه إلى واجب الحذر من عمليات التشويش والكذب واالفتراء بغاية التهويل واإلثارة، 

بإصرار  ست سنواتل الذي استرسل ألكثر من ذلك العم، النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد تسريب عمل خصوصا  
ذلك  وثبات على املواقف واملبادئ املحددة في املؤتمرات التاسع والعاشر والحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

 التسريب الذي أتى بغاية التشويه ودافع اإلفشال بعد اإلشراف على االنتهاء من هذا الورش املهم.  كما يؤكد املكتب
الوطني أن األرقام االستداللية التي اقترحها املكتب الوطني وقبلتها الوزارة جاءت من باب حرصه على املحافظة على 

 األقدمية، وإنجاز عملية اإلفراغ من النظام األساس ي الحالي إلى النظام املرتقب على شكل تطبيق تبايني.
فإن املكتب الوطني يؤكد مرة أخرى على موقف النقابة الثابت حول اإلصالح الشمولي  ،لإلصالح البيداغوجيأما بالنسبة  .2

واإلصالح البيداغوجي. كما  01.00الثالثة، إصالح النظام األساس ي لهيئة األساتذة الباحثين، ومراجعة القانون  بشقوقه
 2019نونبر  14يها في البالغ املشترك ليوم التشارك املؤسساتي املنصوص عل يعتبر املكتب الوطني أن فترة اإلعداد بصيغة

، لم تنته بعد. حيث لم تتمكن بين الطرفين 2020فبراير  11تماع ، واملؤكدة من الجانب الوزاري في اجبين الوزارة والنقابة
دنا عدة مؤسسات وجامعات من مواصلة عملية التقييم واملراجعة واالقتراح بفعل حالة االستثناء الصحي الذي تعرفه بال 

للمسار  ، ناهيك عن أن املناظرة الوطنية الختامية التي التزمت الوزارة بتنظيمها تتويجا  2020من شهر مارس  انطالقا  
فإن املكتب الوطني يرفض عملية القفز على االلتزامات السابقة  ،التشاركي املذكور لم يتم اإلعالن عنها لحد اآلن. وعليه

التسرع ومحاولة فرض التصور الوزاري فيما يخص اإلصالح البيداغوجي واالرتجالية في للوزارة في هذا املوضوع، ويرفض 
أجرأته. كما يطالب املكتب الوطني الوزارة بتنظيم املناظرة السالفة الذكر من أجل إخراج تركيب إيجابي ملا تداوله 

الوحيدة النخراط الحاملين األساسيين ألي الباحثون في مختلف هياكلهم القانونية باعتبارها الضامنة  ويتداوله األساتذة
 إصالح بيداغوجي، والضامنة كذلك إلرساء جو الهدوء والطمأنينة في مختلف املؤسسات الجامعية. 

للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يجدد املكتب الوطني مطالبته باألجرأة الفعلية ملا سبق االتفاق  امللف املطلبيبخصوص  .3
الفرنسية، وإحداث الوضعية  اهاج عن مرسومي رفع االستثناء عن األساتذة الباحثين حملة الدكتور حوله من خالل اإلفر 

. كما يطالب بالعمل الفوري مع النقابة الوطنية للتعليم العالي على العالي اإلدارية االستثنائية في إطار أستاذ التعليم
 .ومية واحتساب مدة الخدمة املدنيةن اإلدارة العماسترجاع األقدمية املفقودة لألساتذة الباحثين املنبثقين ع

من خالل تغاضيها عن باملراكز إدانة تلكؤ الوزارة في التعاطي اإليجابي مع املطالب امللحة واملشروعة لألساتذة املكونين  .4
ح املجال توقف عمل اللجنة املشتركة منذ أكثر من سبعة أشهر. األمر الذي عطل مصالح العاملين بهذه املؤسسات، وفت

أمام تدخل بعض األكاديميات في الشؤون الخاصة باملراكز.  وهو ما يجعل مطلب نقل املراكز إلى الجامعات في إطار 
 .واستعجاال   توحيد التعليم العالي أكثر إلحاحا  

 

 21اإلدارية يوم األحد د للجنة ـاع عن بعـمجتد اـقعي ـم العالــي للنقابة الوطنية للتعليــوطنلرر املكتب اق ،وفي الختام
 كما قرر إطالق جولة وطنية تواصلية بتنسيق مع املكاتب الجهوية للنقابة. ،2021فبراير 

 

   املكتب الوطنـــي          

               


