النقابة الوطنية للتعلي العالي
اللجنة اإدا ي ـ ــة

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
طبقا للمادع السابعغ من قانڤنها اأساس ي ،ڣبٖعڤع من امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي،
عقٖػ اللجنغ اإداٙيغ جمعا عاديا لها يڤم اأحٖ ت 2يڤليڤ9 ٛتة 2بكليغ الحقڤځ السڤيس ي ،غٖاع اجتماع
مجل ٠التنسيڄ الڤطنيب
ڣقٖ أتى ه٘ا ااجتماع في سياځ الخطغ النضاليغ التصاعٖيغ التي انخٚطت فيها النقابغ الڤطنيغ للتعليږ
العالي بعٖ التڇاجع الحكڤمي علګ ما سبڄ ااتفاځ حڤلڢ معها من نقط املڀ امطلبي للنقابغب كما أتى ه٘ا
ااجتماع في جڤ عالي التڤت ٚجٚا القٚا ٙالتعسفي ڣالجائ ٚڣالقاض ي بتڤقيڀ ثاثغ من مناضلي أعضا اللجنغ
اإداٙيغ ڣامكتظ الڤطنيب
في بٖايغ ااجتماع ألقى اأّ الكاتظ العام للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي تقٚيٚا باسږ امكتظ الڤطني
للنقابغ حڤڋ أدا امكتظ الڤطني في امٖع الفاصلغ مع خ ٚاجتماع للجنغ اإداٙيغ امنعقٖ يڤم ت 3ما ٝٙالفاٙ٭،
ڣال٘ڬ تميڈ بالتعبئغ من أجل نجاح امحطتيڗ النضاليتيڗ لـ  29ڣ ة 3ماڬ ڣ 25ڣ 26ڣ 27يڤنيڤ 9تة ،2ڣك٘ا
اللقا ال٘ڬ عقٖتڢ لجنغ عن امكتظ الڤطني للنقابغ مع السيٖ ٙئي ٠الحكڤمغب
ڣت ـٚصي ـٖا لخاص ـاػ النق ـا ١الح ـ ٚڣالصٚي ـِ ڣالعمي ـڄ ال ـ٘ڬ عٚف ـڢ اجتم ـاع مجلـ ـ ٠التنسي ـڄ ي ـڤم
السبت ة 2يڤليڤ ٛالجاٙڬ ،ڣاستحضاٙا للتڤصياػ الصادٙع عنڢ ،فقٖ صبت كل امٖاخاػ التي أعقبت كلمغ
امكتظ الڤطني في اتجاه تثميڗ جڤ الثقغ بيڗ جميع امناضليڗ ،ڣالتشبن بڤحٖع النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي،
ڣتقڤيتها ڣتجڤيٖ أدائها من أجل ٙفع التحٖياػ التي تڤاجهها ڣعلګ ٙأسها الٖفاع عن طابع امٚفڄ العام للتڇبيغ
ڣالتكڤين باعتباٙه حقا أساسيا من حقڤځ امڤاطنغ ،ڣمفتاح التنميغ الحقيقيغ ،ڣمن أجل مقاڣمغ كل امحاڣاػ
التي تستهٖف النقابغ من خاڋ التضييڄ علګ مناضليها ب
ڣتأسيسا علګ ما سبڄ فإڗ اللجنغ اإداٙيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي:
 .1بخصوص اأسات ة اأطباء اموقوفي  ،تعبڇ عن تضامنها امطلڄ مع الٜما امڤقڤفيڗ ،ڣتعتبڇ ٗلڊ
التڤقيڀ قٚاٙا جائٚا في حقهږ ڣاستخفافا بالقڤانيڗ ڣامساط ٚاإداٙيغ امعلڤمغ ،ڣشططا في استعماڋ
السلطغب كما تنٖد باستعماڋ امادع  73من قانڤڗ الڤظيفغ العمڤميغ في حڄ اأسات٘ع باعتباٙها حاطغ
من الكٚامغ ڣمن ااحتڇام الڤاجظ لهږ ،ڣت كٖ في ه٘ا الصٖد مطالبتها بالسحظ النهائي ڣالفڤٙڬ لقٚاٙ
التڤقيڀ التعسفي؛
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 .2في شأ املف امطلبي للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،تجٖد اللجنغ اإداٙيغ مطالبتها باأجٚأع الفڤٙيغ
مضاميڗ ااتفاځ بيڗ النقابغ ڣالڤٛاٙع ،كما عبڇػ عنڢ الباغاػ امشتڇكغ امتعٖدع بيڗ الطٚفيڗ ،بما
يضمن تحقيڄ اانتظاٙاػ امشٚڣعغ للسيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ ،ڣيستڇجع بعضا من
امصٖاقيغ في العمل التشاٙكي ،ڣييئ الظٚڣف الضٚڣٙيغ إنجاح أڬ محاڣلغ لإصاح الشمڤلي ال٘ڬ
تستڤجبڢ منظڤمغ التعليږ العالي ڣتطالظ بڢ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي من٘ مٖع؛
3ب حول الخطة النضالية التصاعدية ،التي أقٚتها اللجنغ اإداٙيغ ليڤم ت 3ما9 ٝٙتة ،2في مڤاجهغ تنكٚ
الحكڤمغ التڈاماتها تجاه النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،تثمن عاليا تعبئغ اأجهٜع النقابيغ محليا ڣجهڤيا
ڣڣطنيا من أجل نجاح امحطاػ النضاليغ السابقغ ،ڣت كٖ بأنها ماضيغ في خطتها تلڊ لٖفع الحكڤمغ
للڤفا بتعهٖاتها ،ڣللمڤاجهغ الجٖيغ للمخاط ٚالحقيقيغ التي تتهٖد منظڤمغ التعليږ ڣالتكڤينب ڣفي ه٘ا
َ
تسطيڇ امحطاػ
الصٖد تعلن اللجنغ اإداٙيغ عن بقا اجتماعها ه٘ا مفتڤحا ڣتفڤي ٬امكتظ الڤطني
امقبلغ للخطغ النضاليغ التصاعٖيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ في حاڋ أصٚػ الحكڤمغ علګ التمادڬ في
سياسغ التعنت ڣالتنكٚ؛
4ب في امجال ااجتماعي ،ڣاعتباٙا للطبيعغ امڤاطناتيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،ڣالتصاقها بما يمڤه
بڢ امجتمع امغٚبي؛ ڣاعتباٙا ك٘لڊ لكڤڗ نضالها ينٖٙه في طا ٙنضاڋ الشعظ امغٚبي بمختلڀ قڤاه
الحيغ من أجل بنا مجتمع ح ،ٚديمقٚاطي ،حٖاثي ،عصٚڬ ڣمنفتِ ،تسڤد فيڢ العٖالغ ااجتماعيغ،
فإڗ اللجنغ اإداٙيغ تعبڇ عن ٙفضها للمشٚڣع الحكڤمي حڤڋ قانڤڗ اإضٚاب ڣتعتبڇه خطڤع لګ الڤٙا
علګ دٙب الٚدع الحقڤقيغ ڣالتڇاجع عن امكتسباػ ال٘ڬ تسلكڢ الحكڤمغب ڣتڤجڢ نٖا قڤيا لګ مختلڀ
امٚكٜياػ النقابيغ امناضلغ من أجل مڤاجهغ ما يحاڅ ضٖ حٚيغ العمل النقابي الهادف ڣامس ڣڋ،
ڣتجٖد دعڤتها لها من أجل العمل امشتڇڅ خٖمغ ما فيڢ صالح شعبنا ڣبادناب
ڣفي الختام ،تعبڇ اللجنغ اإداٙيغ مٚع أخٚڥ عن استعٖادها لخڤض كافغ اأشكاڋ النضاليغ التي يستٖعي
الڤضع الٚاهن ڣيقٙٚها امكتظ الڤطنيب كما تهيظ اللجنغ اإداٙيغ بكافغ السيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗ
امٜيٖ من التعبئغ النضاليغ الٛٚينغ ڣامس ڣلغ من أجل تحسيڗ الظٚڣف اماديغ ڣامعنڤيغ للسيٖاػ ڣالسادع
اأسات٘ع الباحثيڗ ،ڣمن أجل الٖفاع عن طابع امٚفڄ العام منظڤمغ التعليږ ڣالتكڤين ڣالبحن العلمي ڣتحسيڗ
ظٚڣف عمل مٚتفقيهاب
ح بال باط يوم  21يوليو 2019
اللجنة اإدا ية للنقابة الوطنية للتعلي العالي
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