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يف ظل الأوضاع القاس ية والشديدة اليت يعيشها الطالب الميين املبتعث يف اخلارج والوعود املقطوعة من قبل احلكومة مبعاجلة قضاايمه،  

ا ىل فرتات طويةل وصلت بعضها ملا يقرب م املعاانة  الطلبة تس متر هذه  تأأخر مس تحقات  العالقني واخلرجيني فضاًل عن  ن عامني للطلبة 

 املنتظمني وطلبة الاس مترارايت وغريها من املشألك العامة واخلاصة اليت مل تعاجل ا ىل اليوم. 

 

ننا يف هذا اليوم ندشن مرحةل جديدة من النضال الطاليب للمطالبة برسعة معاجلة الأوضاع املالية واملعيش ية، وتكل املتعلقة ابلوضع ادلرايس   ا 

للطالب والطالبات المينيني املبتعثني يف اخلارج واذلين يتضورون جوعًا يف أأرض الغربة جراء تأأخر حتويل ورصف املس تحقات من انحية، 

 وانقطاع أأغلهبم عن مواصةل ادلراسة بسبب عدم حتويل الرسوم ادلراس ية املس تحق سدادها للجامعات من انحية أأخرى.

 

مالزياي    قًا من املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا وتقديرا خلطورة املرحةل الراهنة والوضع الاس تثنايئ اذلي مير به الطلبة المينيني املوفدين يفوانطال 

زاء    فا ن الاحتاد العام للطلبة المينيني يف مالزياي يشد عىل يد اكفة الطلبة يف مجيع دول الابتعاث لاللتفاف حول قضيهتم والوقوف اجلاد ا 

متناع عن حاةل الالمسؤولية وال هامل واخلذلن املتعمد اليت تبديه وزراة التعلمي العايل ووزارة املالية ورئاسة الوزراء يف التلكأ الواحض والا

امقة رصف املس تحقات املالية للطلبة يف معوم دول الابتعاث واذلي تسبب يف ايغال جراح الطلبة ومضاعفة وطأأة اهلموم واملعاانة ومف

 الالزتامات اليت أأثقلت كواهلهم. 

  

املتعمد،    وهنا يناشد الطلبة املوفدون لدلراسة يف اخلارج خفامة رئيس امجلهورية  ابللتفات ملعاانة الطلبة، وانقاذمه من هذا اخلذلن وال هامل

تمك عرب ال حتاد العام للطلبة المينيني يف مالزياي والتدخل العاجل، والتوجيه الرسيع لتنفيذ مصفوفة املطالب الطالبية اليت نرفعها ا ىل س ياد

 واملمتثةل مبا ييل: 

م  2021م والربعني الأول والثاين من العام احلايل  2020رسعة رصف مجيع املس تحقات املتأأخرة للربعني الثالث والرابع من العام املنرصم    -1

 ها يف موعدها احملدد.فوراً، مع رضورة ا جياد أ لية لرصف الأرابع بشلك مس متر يضمن رصف 

، والرسوم املتأأخرة للطلبة اخلرجيني واحملتجزة شهاداهتم بسبب تأأخر حتويل 2021- 20و    2020- 19رسعة حتويل الرسوم ادلراس ية لعايم    -2

 ورصف الرسوم ادلراس ية الس نوية. 

 رسعة معاجلة مشألك الطلبة املزنلني والعالقني واملوقفة مس تحقاهتم.  -3

 فدي اجلامعات والوزارات الأخرى وطلبة الاس مترارية. اعامتد مو  -4
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اعامتد المتديد القانوين التلقايئ للطالب املبتعث، خصوصا يف ظل هذه الظروف الصعبة حيث تسبب تأأخر سداد الرسوم للعامني   -5

 املاضيني رفض اجلامعات تسجيل الطلبة مما أأدى دلخوهلم يف س نة جديدة.

 دل الطباعة املقررة وفقًا للقانون ملوفدي اجلامعات.رصف قمية بدل الكتب وب -6

جياد حل فوري وعاجل هلم ولأرسمه.  -7  رصف تذاكر اخلرجيني وا 

 

يخلق  كام وحنمل لك اجلهات اخملتصة مسؤولية تفامق الوضع املعييش والتعلميي للطلبة املوفدين، وأأن مزيداً من التأأخري واملامطةل وال هامل س  

م يشمل اختاذ خطوات تصعيدية أأكرب تنزتع احلقوق وتعري مجيع املتخاذلني املتس ببني يف هذه املعاانة، وبتنس يق  حاةل غضب طاليب عار 

 مشرتك مع مجيع احتادات الطلبة يف مجيع بدلان ادلراسة. 

 

 دممت، ودامت حقوقمك حمفوظة. 

 مبالزياي  –صادر عن ال حتاد العام للطلبة المينيني 

   2021أأبريل  30امجلعة املوافق 

 

 

 


