النقاب الوطني للتعلي العالي

الٚباط في 4ت يونيو 9تة2

امكتب الوطن ــي
با لل أي العام

التضامن الكامل م مائنا في كليا الطب وطب اأسنا والصيدل
في الوقت ال٘ڬ كاڗ الٚأڬ العام الوطني ڣالجامعي ينتظٙ ٚد الفعل الحكيږ ،ال٘ڬ تمليڢ ٙڣح امس ڣليغ ڣضٚڣٙع
التهٖئغ من أجل تجاڣ ٛڣضعيغ ااحتقاڗ ڣاأٛمغ الخانقغ التي تعيشها منظومغ التعليږ العالي بوجڢ عام ڣكلياػ الطظ
ڣالصيٖلغ ڣطظ اأسناڗ علګ ڣجڢ الخصو ،٥ڣامتمثل في اضطاع كل متٖخل بمس ڣليتڢ كاملغ غي منقوصغ ،أسات٘ع
ڣطلبغ ڣحكومغ ،ڣااستجابغ للمطالظ امشٚڣعغ ڣامعقولغ امعب عنها من٘ مٖع ڣامعت َ ف بها من طٚف امس ڣليڗ الحكومييڗ؛
ڣبعٖ صٖڣ ٙب ـ ـاٹ امكتظ الوطني للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي ليوم عاش ٚيونيو الجاٙڬ ڣالٖاعي لګ ضٚاب ڣطني أيام 25
ڣ 26ڣ 27يونيو 9تة ،2من أجل حمل الحكومغ علګ تفعيل الت اماتها السابقغ تجاه النقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي ،تطلٸ
علينا الوٛاٙع بقٚاٙاػ داٙيغ مٚكٜيغ جائٚع في حڄ ثاثغ أسات٘ع باحثيڗ في كلياػ الطظ العموميغ في كل من الٖا ٙالبيضا
ڣمٚاك ٤ڣأكاديٚب
ڣقٖ ساٙع امكتظ الوطني من٘ اللحظاػ اأڣلګ لصٖڣ ٙقٚا ٙالتوقيڀ في حڄ الٜما الثاثغ لګ تعبئغ شاملغ
ڣاتصااػ علګ عٖع أصعٖع ،حكوميغ ڣبٚمانيغ ڣنقابيغ ،اٛالت مستمٚع لګ غايغ كتابغ ه٘ا الباٹ ،من أجل دفٸ امس ڣليڗ لګ
الت اجٸ عن القٚاٙاػ اأحاديغ ڣغي محسوبغ العواقظب
ڣفي ه٘ا السياځ يعلن امكتظ الوطني للٚأڬ العام الوطني ما يلي:
تب تضامنڢ امبٖئي القوڬ مٸ اأستاٗ أحمٖ بالحو ،ٝعضو امكتظ الوطني ،ڣاأستاٗ أمال سعيٖ ڣاأستاٗ
سماعيل ٙامو ٛعضوڬ اللجنغ اإداٙيغ للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي؛
2ب

جبڢ لجو الوٛاٙع امفٚط للمادع  73من قانوڗ الوظيفغ العموميغ ،ما يشكلڢ من ضٚب استقاليغ الجامعغ
ڣقف ٜعلګ لياػ اشتغالها؛

3ب مطالبتڢ بال حظ الفوٙڬ لقٚاٙاػ التوقيڀ في حڄ ه ا اأسات٘ع الباحثيڗ؛
4ب صٚاٙه علګ مواجهغ سياسغ اآٗاڗ الصما للحكومغ ،ڣامتنكٚع لعهودها ،بالثباػ علګ الخٰ النضالي
التصاعٖڬ ال٘ڬ ٙسمڢ بتوجيڢ من اللجنغ اإداٙيغ ،من أجل تحقيڄ امطالظ امشٚڣعغ للسيٖاػ ڣالسادع
اأسات٘ع ،ڣٙد ااعتبا ٙمهنغ اأستاٗ الباحثب
ڣفي اأخي ي كٖ امكتظ الوطني للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي بأڗ مثل ه٘ه امعاٙڅ الجانبيغ التي تفٚضها الحكومغ
من أجل اإلها لن تثنيڢ عن النضال من أجل تحقيڄ اانتظاٙاػ امشٚڣعغ للسيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ ،ڣالحفاٱ
علګ طابٸ امٚفڄ العمومي للتعليږ العالي في طا ٙجامعغ موحٖع امعايي ڣمتعٖدع امساٙاػ ،ڣالضامنغ لتكاف الف ٥ٚلبناػ
ڣأبنا الشعظ الواحٖ خٖمغ للمشٚڣع امجتمعي الحٖاثي الٖيمقٚاطي العصٚڬ ڣامنفتحب
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