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 النقابة الوطنية للتعلي العالي 
 اللجنة اإداريــــــة                

         
 

 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
 

نها اأساس ي، عق اللجن  طبقا للماد السابع من قان طني للتعلي العالي،  طني للنقاب ال ع من امكت ال ب
ي  م اأح  عاديا   اجتماعا  اإدا باطب 9تة2ما  ت3ي س العليا أسات التعلي التقني بال  بام

 
اي  ـــ ألقـــــفي الب ضــــام للنقابـــى اأ الكات العـــــ طن ل  ـــمجم ا  ــــ ع يـــاع اللجنــــي من اجتمـــعن أدا امكت ال  في ـــــ اإدا

ال تميڈ 8تة2شتنبڇ  23 ل ،  ضاف  صي  ا ال ال طني للتعلي العالي  بالعمل امكث للجن امشًڇك بي النقاب ال
اجه  بالعمل امستم من أجل م  ، اسا الطبي ا الصح ح ال صي  ا ال اللجن الثلثي امشًڇك مع كل من ال

ف عملي تصفي نقط امل امطلبي ال ح أتهاالتأخ ال تع التي ل تنطلق أج  ، ا لها ع م تأك ااتفا ح  صل 
ا من خل بع ه باستم خبا الساد اأسات الباحثي  ا  ائ مع السي اصل ال طني عل الت ، حي ح امكت ال

طني للتعلي العالي ف ل مساهم النقاب ال ب كما تط  ها عق جل اجتماعات لي البلغا التي يص يا د منت ا  ي لقا
ا البيضا خل شه ما  ين ال ت في م لي للتعلي ها اجتماع تال خ ي كا  ال ت ــ سلعنـــض 9تة2جه  التعلي 

ت الـــتنــــب ا البيضا ا أدي أبيباتب كما ساهمت النقاب بفعالي في النقا حــــا ال  اإطا ــانع القــ مشــ أعق تن
ا   ت5-7ت ، تنفي طني مع مختل الف البڇماني ها امكت ال ااتصاا التي باش ض عل أنظا البڇما  ا  بمناسب ع لق

ي امنعق في  ظي بالتعاق 8تة2شتنبڇ  23اللجن اإدا الًڇاجع عن الت ين،  التك التي أثم التشب بمجاني التعلي   ،
م  ال سبق ي لي فضها ل في اجتماع لجنتها اإدا طني للتعلي العالي أ عبڇ عن   ب8تة2يناي  7ةللنقاب ال

 
ع في تشكيل اللجن  الش طني للتعلي العالي  ان امتعلق بالش التنظيمي للنقاب ال ف عل الج ق بع ال

في ج من النقا العميق   انينها،  ين، فإ اللجن امنص عليها في ق البنا بي جميع الحاض التفاعل اإيجابي  ي  الص
: ي  اإدا
 

اف في تجا  بت غب كل اأط عل  طني للتعلي العالي  ح باانتما للنقاب ال أ االًڈام ال تسجل التأكي عل مب
صا   ي خص يل  عٌڇا اماض ي الق طني الحاد عش في أب تم ال بع انعقاد ام ؛ 8تة2خل  اك  بم

يجابي  ب2  ، افق ااجتماعي ل التخلي عن ام امي  سمي ال اجه السياس ال طني في م تعتبڇ حصيل أدا امكت ال
ا   طني اإشعاعي من خل عق ن ل  حض أق عل امست ال ه  ع ا ح في مجملها، كما ت مناظ

مسان ااحتجاجا  ل دع  ج الخص  الجامعي عل  طني عام  أ العام ال القضايا التي تشغل ال
؛ااجتماعي  كااالح  ع  امش

صي ح  ب3 ا ال ال طني للتعلي العالي  أ ااتفا امبڇم بي النقاب ال تعبڇ عن قلقها من التأخيڇ الحاصل في أج
نسي النقط ال اه الف كت فع ااستثنا عن اأسات الباحثي حمل ال ج ااستثنائي  ال ج تدت  عالق )ال

اط الفعلي  اانخ ايا الحسن  التعبيڇ امستم عن الن غ من اإعلنا امطْمئن  ،ببب(، بال ني م ام احتساب الخ
؛ ي امعني ا  مختل القطاعا ال
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د مطالبت ب4 نا  تج ين، ص فع من أج اأسات الباحثي امجم أكٌڇ من عق اع بال م باإس دا   ها الحك امته   لك
ت   ، م قفها امتخ في اجتماعها للعتبا امجتمعي له كما ه شأ جميع امجتمعا امتق د بم ا الص ك في ه

م  ؛ 8تة2 امحط النضالي لشه ما  8تة2يناي  7ةلي ت  التي نف
م للًڇاجع عن سياس تعمي  ب5 ه بفضل نضاله في دفع الحك س ي عل النجاح ال حقق تنئ أسات التعلي ام

منيا   د  فق اسًڇاتيجي ا مح ل داخل م ظيفي امًڇت عن  القلق ال ا ليبڇالي  الهشاش  اختيا ا  مل فق 
ا   ي تنفي سسا امالي  ج صيا ام فضها لت ، كما تعبڇ عن  لي ا ال م للحل اأمني ب الح معالج اأ

ي  ع التي لن ت ج الخص بالحل الًڇقيعي امتس س ي عل  ام مي عام  فها التعلي العم الخطيڇ التي يع
ا استفحاا   م  ا عمقا   اأ ؛  الًڇد  يا  عل كاف امست

صي ب ب6 ا ال ني انطلقا  تطال ال كي مع اأسات الباحثي عبڇ هياكله القان من الشع  االًڈام بامنهجي التشا
طني في منت  حي لحض امكت ال ، تل امنهجي التي شكلت السب ال تق جي م اغ صلح بي في اعتماد أ 

ب  ثال أكت مي ثاني  اك لي  ؛ 8تة2م

يع بااستجاب  ب7 عل تطال بالتس ع امعبڇ عنها في بيانا اجتماعا كل مجال التنسيق القطاعي  للمطال امش
ي ك تك م ين  التك ي للًڇبي  اك الجه ام ل  الصي جي اك م  التعلي مفتش ي نأسها قطاع الط  لت

 ؛الًڇب  التخطيط

ج ب8 طني للتعلي العالي ت ا ال ما انفكت النقاب ال د الن ل تج س ي اأكٌڇ تمثيلي  ل نقابا التعلي ام ه 
مي  تها لي ، من مناظ اب السياسي اجه  3تة2يناي  9ت  8تاأح ح امسأل التعليمي من أجل التنسيق م

اه  يع ااعًڇافا بالش ت ين  التك اجه سلعن التعلي  في م سياس الخصخص في مجا اسًڇاتيجي سياد 
ا البلدبامتحص استق د أمن  ل من خط يته  ل عليها من قطاع اأدا ما في 

 

ا    اعتبا للتنصل من االًڈام  في الختام،   ، الساد اأسات الباحثي من جه ا  ع للسي ا امش للنتظا
، ف صي من جه أخ ا ال ال طني  نام التي سبق ااتفا بشأنها بي امكت ال طني بال ي للنقاب ال إ اللجن اإدا

اجه سياس  ب نضالي في م ل من مقا حل القصيڇ امقبل بما يشمل  بيڇ ام طني ت ض للمكت ال للتعلي العالي تف
ها امكت  يق اهن  ضع ال عيها ال ض كاف اأشكا النضالي التي يست ادها لخ تعبڇ عن استع التماطل،  ي  التس

طن فه ال ل من أجل تحسي ظ ي من التعبئ النضالي امس الساد اأسات الباحثي ام ا  ي، كما تهي بكاف السي
البح العلميب ين  التك م التعلي  منظ مي  س العم فق العام للم فاع عن طابع ام من أجل ال ي  امعن  امادي 
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