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ب ـ ـ ـاغ
ا
مڤاكبغ منڢ مسا ٙأجٚأع نقط املڀ امطلبي الحاصل بشأنها اتفاځ تام مٸ الڤٛاٙع الڤصيغ ڣعمل منڢ علګ مڤاصلغ
العمل من أجل حل النقط امتبقيغ من خلڋ تقييږ أدا اللجن امشتڇكغ بيڗ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣالڤٛاٙع
ا
ا
الڤصيغ ،عقٖ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي اجتماعا عاديا يڤم ااثنيڗ ٙابٸ ما9 ٝٙتة 2بامٖٙسغ العليا
أسات٘ع التعليږ التقني بالٚبا٭ب
ي بٖايغ ااجتماع استمٸ الحاضٚڣڗ لګ تقاٙي ٚعن أعماڋ اللجن امشتڇكغ ڣهي:
ا
 لجنـ ـغ امعاه ـ ـٖ العليا للمهن التمٚيضيغ ڣتقنياػ ال حـ ـغ التي عق ـٖػ اجتماعا لها ي ڣٛاٙع ال ح ـغ يڤم
الثلثا ت 2فبڇاي9 ٚتة2ب ڣقٖ تميڈ ااجتماع بااستجابغ مطلظ التعڤي ٬عن امخاط ٚڣحڄ امشاٙكغ ي الحٚكغ
ا
اانتقاليغ بٖ ا بإعٖاد ڣٙقتيڗ تقنيتيڗ ل٘لڊب كما تږ ااتفاځ علګ ڣضٸ الهياكل التنظيميغ امنصڤص عليها ي
القانڤڗ ةةبتة ڣٗلڊ بانتخاب اللجاڗ العلميغ ڣمجال ٠ام سسغ ي الٖخڤڋ الجامعي امقبلب تږ ااتفاځ ي
اأخيڇ علګ عقٖ اجتماع خ ٚخلڋ شه ٚماڬ امقبل؛
 اللجنغ الثلثيغ امتعلقغ بالٖٙاساػ الطبيغ ،حيث سجل امكتظ الڤطني باستيا التأخ ٚغيڇ امفهڤم ي عقٖ
اجتماع له٘ه اللجنغ بالٚغږ من التعبيڇ الڤا ح للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي عن استعٖادها للعمل
بالسٚعغ التي يقتضيها الڤضٸ امتأٛم لكلياػ الطظ ڣالصيٖلغ علګ الصعيٖ الڤطني؛
ا
 اللجنغ الخاصغ بام سساػ الغيڇ التابعغ للجامعغ ڣالتي عقٖػ يڤمڢ اجتماعا لها شكل مناسبغ لڤقڤف أعضا
النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي له٘ه اللجنغ علګ استعٖاد الڤٛاٙع الڤصيغ للتعاطي اإيجابي مٸ القضايا
التٖبي ڇيغ ي مقابل تٚدد غيڇ مبڇ ٙي ااستجابغ للمطلظ اأساس ي للمٚاك ٜالجهڤيغ مهن التڇبيغ ڣالتكڤين ڣمٚكٜ
تكڤين مفتش ي التعليږ ڣمٚك ٜالتڤجيڢ ڣالتخطيط التڇبڤڬ امتمثل ي نقل ه٘ه ام سساػ الثلف لګ الجامعغ
بالشكل ال٘ڬ ينصڀ جميٸ العامليڗ بهاب
بعٖ ٗلڊ تطٚځ الحاضٚڣڗ بالنقا ١ڣالتٖاڣڋ حڤڋ ڣثيڇع عمل الڤٛاٙع ي معالجغ نقط ااتفاځ بينها ڣبيڗ النقابغ
الڤطنيغ للتعليږ العالي ،ڣ لګ الڤضعيغ العامغ لڤاقٸ التعليږ العالي ي البلدب ڣعليڢ ،فإڗ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ
للتعليږ العالي:
تب يعبڇ عن قلقڢ للتأخيڇ الكبيڇ ال٘ڬ يعٚفڢ التٖبيڇ اإداٙڬ ي معالجغ نقط ااتفاځ ڣيح٘ ٙمن مخلفاػ جڤ التڤتٚ
ال٘ڬ يثيڇه ٗلڊ التأخ ٚي ڣسط اأسات٘ع الباحثيڗ؛
ا
ا
2ب يجٖد مطالبتڢ الحكڤمغ بالٚفٸ من أجڤ ٙاأسات٘ع الباحثيڗ استٖٙاكا لقٖٙتهږ الشٚائيغ ڣٙدا للعتبا ٙلٖڣٙهږ
ا
ااستڇاتيجي ي أڬ سياسغ حقيقيغ للتنميغ الشاملغ للمجتمٸب كما يطالبها بفتح الحڤا ٙعاجل مٸ النقابغ الڤطنيغ
ا
ا
للتعليږ العالي من أجل ٗلڊ ڣالتي لن ت٘خ ٚجهٖا ڣتضحيغ دفاعا عن امصالح اماديغ ڣامعنڤيغ لأسات٘ع الباحثيڗ؛
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ي كٖ أنڢ بقٖ ٙتمسكڢ بالعمل امشتڇڅ مٸ الڤٛاٙع الڤصيغ خٖمغ منظڤمغ التعليږ العالي بكل مكڤناتها فإنڢ يح٘ٙ
ا
من اآثا ٙالڤخيمغ لسياسغ التسڤيڀ ڣامماطلغ ،مطالبا الڤٛاٙع باإسٚاع بتنفي٘ ما اتفڄ بشأنڢ ڣبااستجابغ
الفڤٙيغ لبا ي النقط امطلبيغ امتضمنغ ي املڀ امطلبي الڤطني؛
يعتبڇ أڗ تحٖياػ اإصلح الشمڤلي منظڤمغ التعليږ العالي ڣالبحث العلمي ڣالتي شكلـ أڣڋ نقطغ ي البلٹ
ا
امشتڇڅ بيڗ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣالڤٛاٙع الڤصيغ ليڤم 3ت أكتڤب ٚثتة ،2بٖ ا باإصلح البيٖاغڤجي
امٚتقظ ڣتڤفيڇ ظٚڣف نجاحڢ يقتض ي تعبئغ جميٸ الطاقاػ العاملغ ي امنظڤمغ ڣتحفيڈها من خلڋ ااستجابغ
الصادقغ انتظاٙاتها امشٚڣعغب كما يعتبڇ كل اإجٚا اػ اأحاديغ الجانظ بخصڤص اإصلح البيٖاغڤجي امٚتقظ
ا
ضٚبا للعمل التشاٙكي ال٘ڬ يجمٸ الطٚفيڗ؛
يطالظ بجٖڣلغ دقيقغ اجتماعاػ اللجاڗ امشتڇكغ ڣالٚفٸ من ڣثيڇع عملها؛
يجٖد تنٖيٖه بالسياسغ الحكڤميغ ي مجاڋ التعليږ الٚاميغ لګ التخلي عن طابٸ امٚفڄ العام ي التعليږ العالي من
ا
خلڋ الخ خصغ الٜاحفغ ي ه٘ا اميٖاڗ ااستڇاتيجي ڣجعلڢ مجاا للٚبح السٚيٸ ي استغلڋ ا مشٚڣع للمڤاٙد
اماليغ ڣالبنياػ العمڤميغ؛
يطالظ الحكڤمغ بتحسيڗ ظٚڣف الٖٙاسغ ڣالتحصيل ڣالظٚڣف ااجتماعيغ للطلبغ بصفغ عامغ ،كما يجٖد
ال تأكيٖ علګ مڤقفڢ الٚاسخ ي الٖفاع عن التكڤين الطبي العمڤمي ڣعن الجامعغ ڣعن الخٖمغ ال حيغ
العمڤميتيڗب
من جهغ أخٚڥ ،يعبڇ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي:
 عن تضامنڢ امبٖئي ڣاللمشٚڣ٭ مٸ أستاٗ كليغ اآداب ڣالعلڤم اإنسانيغ بامحمٖيغ ال٘ڬ تعٚض لهجڤم
لفظي م حڤب بتهٖيٖ بااعتٖا الجسٖڬ من طٚف أحٖ الطلبغ أثنا قيامڢ بڤاجبڢ امني ،ڣعن دانتڢ لكل
ا
أشكاڋ ااعتٖا أڣ التهٖيٖ ،أيا كاڗ مصٖٙها ،يتعٚض لها اأسات٘ع أثنا قيامهږ بڤاجبهږ امني؛
 ڣعن تضامنڢ امبٖئي مٸ امناضل النقابي ڣعضڤ مجل ٠امستشاٙين ال٘ڬ يتعٚض للمحاكمغ علګ خلفيغ عمل
لجنغ التحقيڄ البڇمانيغ حڤڋ أٛمغ الصنٖڣځ امغٚبي للتقاعٖب
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