النقابة الوطنية للتعلي العالي
اللجنة اإدا ي ـ ــة

بيـ ــا
"دو ة الفقي اأستا إد يس القسمي"
بٖع ـڤع من امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليـ ـږ العالي ،ڣتكٚيما لـ ـٚڣح مناض ـل النقابغ الڤطنيغ امٚحڤم اأستا
إد يس القسمي ،عقٖػ اللجنغ اإداٙيغ جمعا عاديا لها يڤم اأحٖ 5ت يڤليڤ8 ٛتة 2بكليغ العلڤم ڣالتقنياػ بامحمٖيغب
ي بٖايغ ااجتماع ألقى اأخ الكاتظ العام للنقابغ كلمغ باسږ امكتظ الڤطني تطٚځ فيها لګ النجاح الكبيڇ ال٘ڬ عٚفڢ
ام تم ٚالحادڬ عش ٚللنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣال٘ڬ تميڈ باٙتفاع عٖد منخٚطي النقابغ مقاٙنغ بام تم ٚالسابڄ ،الش ي
ال٘ڬ يٖل علګ تشبن السيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ بإطاٙهږ النقابي العٚيڄ النضال ،العتيٖ القڤڬب كما تطٚځ لګ الجڤ
الڤحٖڣڬ ال٘ڬ ساد خال تشكيل اللجنغ اإداٙيغ ڣالتي عٚفت تمثيليغ جميٸ امكڤناػ ڣامشاٙب الفكٚيغ ڣاإيٖيڤلڤجيغ التي
تضمها نقابتنا ،بٖڣڗ قصا أڣ هيمنغب
ڣمن جهغ أخٚڥ ،ڣ ي طا ٙالتفاعل اإيجابي ڣالتفهږ الصادځ ڣالتجاڣب الفعال مٸ اانتقاداػ التي عبڇ عنها الٚأڬ
العام الڤطني حڤل غياب الكفا اػ النسائيغ عن تشكيلغ امكتظ الڤطني فقٖ أدٙه ه٘ا اأم ٚكأڣل نقطغ من جٖڣل أعمال ه٘ه
الٖڣٙع للجنغ اإداٙيغب
ڣ ي ه٘ا الصٖد ،فقٖ صادځ ااجتماع علګ الٚفٸ من عٖد أعضا امكتظ الڤطني من 9ت لګ ت 2ڣانتخاب اأستاٗتيڗ
نعيمغ التڤكاني ڣفاطمغ الشعبي عضڤتيڗ ي امكتظ الڤطنيب كما تعتبڇ اللجنغ اإداٙيغ أڗ تقڤيغ جهاٛنا النقابي تم ٚأساسا عبڇ
تشجيٸ امشاٙكغ النسائيغ ڣالشبابيغ الكفأع ي تحمل امس ڣليغ النقابيغب ڣهڤ ٙهاڗ يتعيڗ ٙفعڢ تنفي٘ا لتڤصياػ ام تم ٚاأخيڇ
امنسجمغ مٸ التعٖياػ التي أدخلها علګ القانڤڗ اأساس ي للنقابغب
ڣبعٖ النقا ١الكثيڀ ال٘ڬ عٚفڢ ااجتماع ڣال٘ڬ تطٚځ أساسا لګ اأٛمغ امٜمنغ التي تعيشها منظڤمغ التعليږ العالي
ببادنا نتيجغ عج ٜامسئڤليڗ علګ يجاد الحلڤل امناسبغ للمشاكل التي تتخبط فيها من٘ عقڤد ،نظٚا لاختياٙاػ الٚسميغ
َ
ام طٚع بتڤجهاػ الليبڇاليغ امتڤحشغ ڣالتي أدػ لګ فشل النمڤٗه التنمڤڬ امتبٸ ،فإڗ اللجنغ اإداٙيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ
العالي تثمن مضمڤڗ كلمغ امكتظ الڤطني للنقابغ ڣامڤاقڀ َ
امعبڇ عنها ي الباغيڗ اأخيڇين لڢ ،ڣعلګ الخصڤص:
تب عمل النقابغ علګ امساهمغ ي بعن صاح حقيقي منظڤمغ التعليږ العالي ڣفقا مبادئهاب حين ڗ النقابغ الڤطنيغ
للتعليږ العالي ا تعتبڇ التعليږ العالي مجٚد َ
قمغ لهٚم امنظڤمغ التعليميغ فقط ،بل تعتبڇه الٖعامغ اأساسيغ التي
تساهږ ي تقٖم الباد ڣ ي دمقٚطغ م سساتها ڣ ي ٙسا الحٚيغ الفٚديغ ڣالجماعيغ ڣالعٖالغ ااجتماعيغ بيڗ مڤاطنيهاب
كما تعمل علګ جعل الجامعغ مجاا تشاٙكيا ،ڣمجاا للحٚيغ امطلقغ تفكيڇا ڣتعبيڇا ي طا ٙالصٚامغ العلميغ ڣالنڈاهغ
الفكٚيغ ،يتحمل فيڢ اأسات٘ع مس ڣليغ امحافظغ علګ مسافغ نقٖيغ بالنسبغ للمجتمٸ ڣللسلطاػ امختلفغ ماديغ
كانت أم معنڤيغ؛
2ب الٖعڤع لګ مباشٚع الحڤا ٙحڤل أجٚأع مضاميڗ الباٹ امشتڇڅ ليڤم  28ما8 ٝٙتة 2بيڗ الڤٛاٙع الڤصيغ ڣالنقابغ
الڤطنيغ للتعليږ العالي ،أخٖا بعيڗ ااعتبا ٙمضمڤڗ املڀ امطلبي امصادځ عليڢ ي ام تم ٚاأخيڇ ،ڣمطالبغ الڤٛاٙع
باالتڈام بالباٹ امشتڇڅ ام٘كڤ ٙمن أجل مڤاصلغ العمل التشاٙكي ڣ عادع الٖيناميغ لګ عمل اللجاڗ الڤظيفيغ
امشتڇكغ امتعلقغ بكافغ النقط الڤاٙدع ي الباٹ ،ڣمڤاصلغ الحڤا ٙحڤل كل النقا٭ امتبقيغ ي املڀ امطلبي ،ڣمڤاصلغ
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أڣٙا ١اإصاح الشمڤلي منظڤمغ التعليږ العالي ڣالبحن العلمي ڣخاصغ منها :مٚاجعغ القانڤڗ ةةبتة؛ ڣ ٙسا اإصاح
البيٖاغڤجي ي شمڤليتڢ ،ڣ عادع النظ ٚي هيكلغ البحن العلمي ڣبنياتڢ ام سساتيغ ڣالقانڤنيغ ڣاماليغ ،ڣبلڤٙع نظام
أساس ي جٖيٖ لأسات٘ع الباحثيڗ؛
التنٖيٖ بالقٚا ٙامٚكٜڬ القاض ي بالٚفٸ من عٖد الطلبغ ي م سساػ التعليږ العالي العمڤمي ٗاػ ااستقطاب امحٖڣد
ي غياب أڬ مڤاكبغ لبنياتها التحتيغ ڣللتأطيڇين البيٖاغڤجي ڣاإداٙڬ بها ڣال٘ڬ ين٘ ٙباإجها ٛعلګ مكتسظ الجڤدع
النسبيغ له٘ه ام سساػ؛
التنٖيٖ بڤضعيغ الشٚڣد القانڤني التي تعيشها امٚاك ٜالجهڤيغ مهن التڇبيغ ڣالتكڤين ڣامتجليغ ي ااشتغال خاٙه
النصڤص ام سسغ له٘ه امٚاك ،ٜڣبإٙادع ضٚبها ي هڤيتهاب؛
امطالبغ بإلحاځ امٚاك ٜالجهڤيغ مهن التڇبيغ ڣالتكڤين ڣمٚك ٜتكڤين مفتش ي التعليږ ڣمٚك ٜالتخطيط ڣالتڤجيڢ التڇبڤڬ
بالجامعغ ،بالصيغغ التي تنصڀ جميٸ العاماػ ڣالعامليڗ به٘ه ام سساػ؛
امطالبغ بإلحاځ امعاهٖ العليا مهن التمٚي ٬ڣتقنياػ ال حغ التابعيڗ لڤٛاٙع ال حغ بالجامعغ ،بالصيغغ التي
تنصڀ جميٸ العاماػ ڣالعامليڗ به٘ه ام سساػ؛
التنٖيٖ بحااػ ااستعجال التي تعيشها مختلڀ امٚاك ٜااستشفائيغ الجامعيغ ،الش ي ال٘ڬ ينعك ٠سلبا علګ
مستڤڥ التكڤين ڣ يستنڈف طاقاػ هائلغ مناضاػ ڣمناضلي النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي بها؛
التنٖيٖ بمظاه ٚالتغڤل اإداٙڬ ڣالشطط ي استعمال السلطغ اإداٙيغ ي بع ٬ام سساػ ڣالجامعاػ ڣ عانها
التضامن امبٖئي مٸ حاياهب

من جهغ أخٚڥ ،يأتي ه٘ا ااجتماع ي ظٚڣف سياسيغ ڣاجتماعيغ تعٚف حالغ مٚتفعغ من ااحتقاڗ ڣالتڤت ٚڣاإحبا٭
خصڤصا بعٖ التڇاجعاػ امسجلغ علګ امستڤڥ الحقڤ ي ،كانت خ ٚتجلياتها هي اأحكام القاسيغ الصادٙع ي حڄ نشطا حٚاڅ
الحسيمغب ڣعليڢ :فإڗ اللجنغ اإداٙيغ تعلن:
تب التضامن امطلڄ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي مٸ جميٸ امطالبيڗ بالحٚيغ ڣالكٚامغ ڣالعٖالغ ااجتماعيغ؛
2ب تحيي عاليا مختلڀ التعابيڇ السلميغ امتضامنغ مٸ نشطا الحسيمغ ڣعلګ الخصڤص تظاهٚتي  8ڣ5ت يڤليڤ8 ٛتة2؛
3ب تعتڈ بامقاڣمغ السلميغ ڣباأشكال الحضاٙيغ التي يبتٖعها الشعظ امغٚبي ي مڤاجهغ امخلفاػ الكاٙثيغ علګ القٖٙع
الشٚائيغ ڣعلګ ااقتصاد الڤطني اقتصاد الٚيٸ ڣااحتكا ٙڣالعاقغ الاشٚعيغ بيڗ امال ڣالسلطغب
ڣ ي الختام ،تق ٙٚاللجنغ اإداٙيغ ٙجا النظ ٚي مشٚڣع النظام الٖاخلي الجٖيٖ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي لګ
اجتماعها امقبل ال ي سوف ينعق يوم اأح  23شتنبر 2018ب كما تهيظ اللجنغ اإداٙيغ بكافغ السيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع
الباحثيڗ امٜيٖ من التعبئغ النضاليغ امڤاطنغ ڣامس ڣلغ دفاعا عن تطڤي ٚالبحن العلمي ڣااٙتقا بمستڤڥ التعليږ العالي،
ڣتحسيڗ الظٚڣف اماديغ ڣامعنڤيغ للسيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗب
ح بامحم ية يوم  15يوليو 2018
اللجنة اإدا ية للنقابة الوطنية للتعلي العالي
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