النقابة الوطنية للتعليم العالي

ال باط في  12ن نبڇ 8تة2

امكتب الوطن ــي
با للرأي العام الوطني
ي م ااثني 2ت ن نبڇ 8تة2
عق امكت ال طني للنقاب ال طني للتعلي العالي اجتماع ال
بام س ال طني العليا للتعلي التقني بال باط من أجل د اس ج اأعما التالي:
أشغا اللجن؛
تب ع
2ب ال ضعي الحالي م سسا التعلي العالي؛
3ب ال ضعي التنظيمي للنقاب ب
نتائ ت صيا ملتقى م اكش
في ب اي ااجتماع عبڇ الحاض عن ا تياحه التڈام ال ا بع
ح اإصا البي اغ جي ال نظمت ال ا عل جميع ام سسا ا ااستقطاب امفت ف ح امجا
لجميع اأسات بها ل اس تل النتائ اقتڇا تص اته اجتهاداته من أجل اإصا البي اغ جيب ب ل
يك امكت ال طني ق بلغ الغاي التي من أجلها قبل امشا ك في ملتقى م اكشب كما يج د امكت ال طني
الت كي عل ض اإس اع باعتماد امقا ب الشم لي إصا التعلي العالي حي يشكل اإصا البي اغ جي
ح في
لبن فق من ه ا الص  ،يثيڇ اانتباه ل أ اإبقاء عل نف الظ ف امعيق من اكتظا
اإمكانا امادي التم يلي ام ا د البش ي س ف ي د ل نف النتائ الكا ثي التي يع فها تعليمنا العالي
مهما خلص الن اياب
كل من:
بع ل استمع امكت ال طني لع
تب لجن امل امطلبي التي عق اجتماعي ي م  25أكت ب ث ن نبڇ 8تة 2مع لجن تقني من ال ا
من أجل أج أ ااتفا الساب بي النقاب ال طني للتعلي العالي ال ا ح فع ااستثناء عن
اأسات الباحثي حمل ال كت اه الف نسي  ،ك ا ح ا ال ج "د" في طا أستا م هل أستا
التعلي العالي ال ج ااستثنائي في طا أستا التعلي العاليب كما ح د ي م الجمع تت ن نبڇ الجا
لتلقي النقاب الج ال قي لأسات امعنيي ب فع ااستثناء ك ا مس د مش ع ام س م امتعل
بال جتي الب ء في معالج النق امتبقي من امل امطلبي للنقاب ال طني للتعلي العالي منها فع
الحي عن اأسات الباحثي ال ين ظف ا في طا أستا محاض  ،ك ا أسات التعلي العالي
مساع ين الحاملي ل كت اه ال ل احتساب فتڇ الخ م ام ني في التعلي العالي في امسا امني؛
حاليا عل
2ب لجن التعلي العالي البح العلمي التي انكب عل د اس مش ع القان اإطا امع
أنظا البڇما ص ااختاا الكامن طي ب مساهم من النقاب في النقا ال طني ال س ف
ينطل ح ا امش ع ،طبقا مق اللجن اإدا ي لي م  23شتنبڇ امنص م ،يعلن امكت ال طني
ب النقاب ال طني للتعلي العالي ستنظ ي ما د اسيا ح " :منظ م التڇبي التك ين" ،محا ل منها
مع د الدراس
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لت ا اآثا السلبي امتضمن في امش ع دفاعا مستميتا منها عن طابع ام ف العام للتڇبي
التك ين ،الطابع ااستڇاتيجي للتعلي العالي في أ سياس حقيقي لتنمي الباد؛
3ب لجن العاقا الخا جي التي عالج ال ع ا التي تلقاها امكت ال طني من أجل مشا ك النقاب
ال طني للتعلي العالي في لقاءا د لي عق بكل من ساحل العا ك ا تل التي س ف تنعق
بالج ائ ت ن ب
كما تط امكت ال طني لل ضعي الحالي التي تعاني منها تعيشها جل م سسا التعلي العالي التي
ا ال تتخب في مشاكلها ام من في ظل السياس ال سمي الناحي نح التخل من طابع ام ف العام
للتعلي العالي بالنظ للع ء امالي ال يشكل من منظ امقا ب امحاسباتي الص ف  ،باإضاف ل الب ء
امس يء للم سسا الجامعا في تعيي مسيڇيها سائها اعتبا ا غيڇ أكاديمي  ،ل الب ء ال يع نتيج
حتمي ل اقع ال صاي امتخلف التي تما عل الجامعا م سسا التعلي العالي لتغيي ال يمق اطي في
التسييڇب
عل امست التنظيمي ي جل امكت
التجمعا امحلي من أجل تج ي اي امكات
اي امكات الجه ي قبل مت دجنبڇ 8تة 2ف
بانطاق ج ي للنقاب ال طني للتعلي العالي
ال طني للتعلي العاليب

ال طني با تيا انخ اط جميع امكات الجه ي في ب مج
امحلي في أف اجتماعا مجال الف ع من أجل تج ي
مقتضيا النظام ال اخلي للنقاب  ،حي سيك ل ي انا
ب ماء ج ي شباب مناضل في طا امباد ام سس للنقاب

لئ اعتبڇ ه ه السن سن الح ا ااجتماعي لف ااحتقا اانحبا امن ب خ الع اق بالنسب
أمن استق ا مجتمعنا ،ف امكت ال طني يطال بمشا ك النقاب ال طني للتعلي العالي في ه ا الح ا ل
جان فاقها في ام ك يا النقابي امناضل عل غ ا الج ل السابق للح ا ااجتماعي من أجل ال فاع عن
الق الش ائي للسي ا الساد اأسات الباحثي من خا الرف من اأجور ال أضح مطلبا ملحا
مستعجا لأسات الباحثي تع ي مكانته ااعتبا ي داخل امجتمعب ي ك ب نها في ل عاق الع م عل
تعبئ الف قاء ااجتماعيي السياسيي من أجل ال فاع عن ام ف العم مي للتڇبي التك ينب
في اأخيڇ يهي امكت ال طني للنقاب ال طني للتعلي العالي بكاف السي ا الساد اأسات التعبئ
الح دفاعا عن مطالبه امش ع عن امباد ال اسخ التي كان ا ت ا النقاب ال طني للتعلي العالي
ت افع عنها خ م للمجتمع للتعلي العالي العم مي لأستا الباح ب

امكتب الوطن ــي

