النقاب الوطني للتعلي العالي

الٚبا٭ في 8ت يڤنيڤ 8تة2

امكت الوطن ــي

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ
عقٖ امكتظ الڤطن للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي اجتماعا عاديا يڤم ااثنيڗ 8ت يڤنيڤ 8تة 2بامقٚ
الڤطن للنقابغ بمٖينغ العٚفاڗ بالٚبا٭ خصصڢ لتٖا ٝٙالنقٰ امتبقيغ في جٖڣڋ أعماڋ اجتماعڢ السابڄب
ڣيتعلڄ اأم ٚبنقٰ املڀ امطلب ڣك٘ا بع ٬القضايا النقابيغ امطٚڣحغ جهڤيا أڣ محلياب
ڣقٖ أجمٸ أعضا امكتظ الڤطن في معٚض نقاشهږ حڤڋ اأٛمغ امتفاقمغ منظڤمغ التعليږ العالي ڣالبحث
العلم في بادنا علګ خلفيغ امنحګ التصفڤڬ لطابٸ امٚفڄ العام للمنظڤمغ الت تنحڤه السياسغ الٚسميغ ڣفڄ
امقاٙبغ امحاسباتيغ الصٚفغ ڣالت عڤض تأهيل التعليږ العالي باعتباٙه قطاعا اسًراتيجيا تعٚضڢ مجاا للٚبح
السٚيٸب كما ڣقڀ امكتظ الڤطن علګ الطابٸ ااٙتجالي للتٖبير الحكڤمي منظڤمغ الًربيغ ڣالتكڤين امفتقٖ لأفڄ
ااسًراتيجي ،كما ي ش ٚبجا علګ ٗلڊ اإطناب في الٖڣٙياػ امٚتجلغ ڣاإغٚاځ في الجٜيئاػ اإداٙيغ ڣفڄ مقاٙبغ
مٖٙسيغ للتنظيږب
ڣخاصغ للنقا ١الهادف ڣامتڤاٛڗ ڣامحيٰ بجميٸ الحيثياػ ڣالخلفياػ للنقٰ امعٚڣضغ فإڗ امكتظ
الڤطن للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي :
تب يستهجن امناڣٙاػ امفضڤحغ الت تلجأ ليها الڤٛاٙع من أجل ضعاف النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣفڄ
أجنٖاػ سياسڤيغ مكشڤفغ ،حيث في الڤقت ال٘ڬ كاڗ الٚأڬ العام ينتظ ٚأجٚأع ما اتفڄ حڤلڢ بيڗ
النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣالڤٛاٙع الڤصيغ ڣشكل مڤضڤع الباٹ امشًرڅ ليڤم  28ما8 ٝٙتة 2بيڗ
الطٚفيڗ ،عمٖػ الڤٛاٙع إعادع صياغغ نف ٠النقٰ فيما سم "بباٹ مشًرڅ" مٸ طٚف خ ٚڣتقٖيږ
النقٰ بعينها علګ أنها فتح ڣنص ٚمبيڗ؛
2ب يحمل امس ڣليغ كاملغ للحكڤمغ ما قٖ تنتجڢ سياسغ التسڤيڀ ڣالتماطل ڣٙبح الڤقت من نتائج عكسيغ
تن٘ ٙبٖخڤڋ جامعي علګ صفيح ساخن؛
3ب ينٖد بااٙتجاڋ ڣقص ٚالنظ ٚفي مڤاجهغ الخصا ٥امهڤڋ من اأط ٚفي شت امجااػ ال٘ڬ تعاني منڢ
بادناٗ ،لڊ ااٙتجاڋ ال٘ڬ يتجلګ في تعميږ ااكتظاٱ ڣتٖني نسبغ التأطير علګ ام سساػ ٗاػ
ااستقطاب امحٖڣد ڣٗلڊ بالقٚا ٙامٚكٜڬ للٚفٸ من عٖد الطلبغ في غياب أڬ مڤاكبغ للبنياػ التحتيغ أڣ
للتأطيرين البيٖاغڤجي ڣاإداٙڬ؛
4ب ينٖد بااختااػ الخطيرع علګ مستڤڥ التسيير اإداٙڬ في عٖع م سساػ ڣالت تڤاجهها بنضاليغ عاليغ
امكاتظ امحليغ ڣالجهڤيغ للنقابغ كما هڤ الحاڋ بكليغ الحقڤځ بتطڤاڗ ڣالت يعبر امكتظ الڤطن بشأنها
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أب تضامنڢ امبٖئي مٸ النضاڋ ال٘ڬ يخڤضڢ امكتظ امحلي ڣامكتظ الجهڤڬ من٘ أكٌر من سنغ؛
بب مطالبتڢ الڤٛاٙع الڤصيغ بإعماڋ مسطٚع اافتحا ٥ڣالتحقيڄ للڤقڤف علګ حقيقغ ما يتٖاڣڋ في
الڤسٰ امحلي حڤڋ حااػ الفساد اإداٙڬ ڣخافڢ؛
ػب مطالبتڢ الڤٛاٙع باإسٚاع في اتخاٗ التٖابير القمينغ بإٙجاع جڤ الطمأنينغ ڣجڤ العمل الجاد
ڣامثم ٚڣامتضامن بيڗ جميٸ مكڤناػ الكليغب
5ب يعبر عن تضامنڢ امبٖئي مٸ اأستاٗ امڤقڤف عن العمل من امٖٙسغ الڤطنيغ للعلڤم التطبيقيغ بجامعغ
ابن ٛه ٚڣيطالظ الڤٛاٙع بالًريث ڣالتقص ڣنب٘ اأساليظ السلطڤيغ في تٖبير اأٛماػ؛
6ب ينٖد بالسٚعغ امتناهيغ الت تعتمٖها الڤٛاٙع في تفعيل امادع  73من القانڤڗ اأساس للڤظيفغ العمڤميغ
في مقابل التماطل ام٘نظ في معالجغ ااختااػ اإداٙيغ ڣالشطٰ ڣااستفٚاد بالٚأڬ ڣتهمي ٤امجال٠
الت يقًرفها بع ٬امس ڣليڗب
ه٘ا ڣقٖ ق ٙٚامكتظ الڤطن الدعو إلى اجتماع اللجن اإداري يوم الحد 5ت يوليو 8تة2ب
ڣفي اأخير يهيظ امكتظ الڤطن بجميٸ اأسات٘ع الباحثيڗ االتفاف حڤڋ أداتهږ النضاليغ ،النقابغ الڤطنيغ
للتعليږ العالي ،ڣالعمل علګ الٖفاع عن الجامعغ العمڤميغ ڣعن كٚامغ اأستاٗ الباحثب
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