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 النقابة الوطنية للتعلي العالي 
يــــــة                  اللجنة اإدا

         
 

 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
 

، ڣبٖعڤع من امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي، مادع السابعغ من قانڤنها اأساس يلل طبقا    
ٙيغ جمعا   ، غٖاع اجتماع بكليغ الحقڤځ السڤيس ي 9تة2ڤليٛڤ ي ت2لها يڤم اأحٖ  عاديا   عقٖػ اللجنغ اإدا

 مجل٠ التنسيڄ الڤطنيب

  
ٚطت فيها النقابغ الڤطنيغ للتعليږ  ڣقٖ أتى ه٘ا ااجتماع في سياځ الخطغ النضاليغ التصاعٖيغ التي انخ
العالي بعٖ التڇاجع الحكڤمي علګ ما سبڄ ااتفاځ حڤلڢ معها من نقط املڀ امطلبي للنقابغب كما أتى ه٘ا 

ٚ ااجتماع في جڤ عالي  ٚاٙ التعسفي ڣالجائٚ ڣالقاض ي  التڤت ٚا الق أعضا اللجنغ  مناضليبتڤقيڀ ثاثغ من ج
ٙيغ ڣامكتظ الڤطنيب   اإدا

  
ٚا   ٚي باسږ امكتظ الڤطني  في بٖايغ ااجتماع ألقى اّأ الكاتظ العام للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي تق

ٙيغ امنعقٖ يڤم  ٚ اجتماع للجنغ اإدا خ ٙ٭اٝٙ م ت3للنقابغ حڤڋ أدا امكتظ الڤطني في امٖع الفاصلغ مع  ، الفا
نجاح امحطتيڗ النضاليتيڗ ل ، ڣك٘ا 9تة2يڤنيڤ  27ڣ 26ڣ 25ماڬ ڣ ة3ڣ  29 ـڣال٘ڬ تميڈ بالتعبئغ من أجل 

ٙئي٠ الحكڤمغب  اللقا ال٘ڬ عقٖتڢ لجنغ عن امكتظ الڤطني للنقابغ مع السيٖ 
  

ٚيـــا١ الحـــاػ النقـــلخاص ٖا  ــٚصيـــتڣ  ٚف٘ڬ ـــڄ الـــِ ڣالعميـــٚ ڣالص ڤم ـــڄ يـــ٠ التنسيــــاع مجلـــڢ اجتمـــع
ٙڬ  ة2السبت  ٙا   ،يڤليٛڤ الجا ٙع عنڢ ڣاستحضا ، فقٖ صبت كل امٖاخاػ التي أعقبت كلمغ للتڤصياػ الصاد

، النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ، ڣالتشبن بڤحٖعميڗ جڤ الثقغ بيڗ جميع امناضليڗامكتظ الڤطني في اتجاه تث
ٚفڄ العام للتڇبيغ ڣتقڤيتها ڣتجڤ  ٙأسها الٖفاع عن طابع ام ٙفع التحٖياػ التي تڤاجهها ڣعلګ  يٖ أدائها من أجل 

ٙه حقا   ، ڣمن أجل مقاڣمغ كل امحاڣاػ ڤاطنغ، ڣمفتاح التنميغ الحقيقيغمن حقڤځ ام أساسيا   ڣالتكڤين باعتبا
 التي تستهٖف النقابغ من خاڋ التضييڄ علګ مناضليها ب

 

ٙيغ علګ ڣتأسيسا    :للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ما سبڄ فإڗ اللجنغ اإدا
ة اأطباء اموقوفي .1 ٜما امڤقڤفيڗ، تعبڇ عن تضامبخصوص اأسات ، ڣتعتبڇ ٗلڊ نها امطلڄ مع ال

ٙا  التڤقيڀ  ٚا ٚا   ق ٙيغ امعلڤمغبالقڤ  في حقهږ ڣاستخفافا   جائ في استعماڋ  ، ڣشططا  انيڗ ڣامساطٚ اإدا
ٙها حاطغ  73السلطغب كما تنٖد باستعماڋ امادع  من قانڤڗ الڤظيفغ العمڤميغ في حڄ اأسات٘ع باعتبا

ٚامغ ڣمن ااحتڇام الڤاجظ لهږ، ڣ من ا ٙ لك ٚا كٖ في ه٘ا الصٖد مطالبتها بالسحظ النهائي ڣالفڤٙڬ لق ت
  ؛التڤقيڀ التعسفي
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يغ ، ليږ العاليللنقابغ الڤطنيغ للتعفي شأ املف امطلبي  .2 ٚأع الفٙڤ ٙيغ مطالبتها باأج تجٖد اللجنغ اإدا
ٙعمضام ا ٚفيڗ، كما عبڇػ عنڢ الباغايڗ ااتفاځ بيڗ النقابغ ڣالٛڤ ، بما ػ امشتڇكغ امتعٖدع بيڗ الط

ٚڣعغ لل ٙاػ امش من  ، ڣيستڇجع بعضا  سيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع الباحثيڗيضمن تحقيڄ اانتظا
ٙكي ٙيغ إنجاح أڬ محاڣلغ لإصاح الشمڤلي ال٘ڬ امصٖاقيغ في العمل التشا ٚڣ ٚڣف الض ، ڣييئ الظ

 ؛تستڤجبڢ منظڤمغ التعليږ العالي ڣتطالظ بڢ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي من٘ مٖع

ٚتها الحول الخطة النضالية التصاعدية ب3 ٙيغ ليڤم ، التي أق ٚ ، في مڤا9تة2ماٝٙ  ت3لجنغ اإدا جهغ تنك
ٜع النقابيغ محليا   ، تثمن عاليا  النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي تجاه ڈاماتهاتالالحكڤمغ   ڣجهڤيا   تعبئغ اأجه

كٖ بأنها ماضيغ في خطتها تل، ڣ نجاح امحطاػ النضاليغ السابقغ من أجل ڣڣطنيا   ڊ لٖفع الحكڤمغ ت
ٚ الحقيقللڤفا بتعهٖاتها يغ التي تتهٖد منظڤمغ التعليږ ڣالتكڤينب ڣفي ه٘ا ، ڣللمڤاجهغ الجٖيغ للمخاط

بقا اجتماعها ه٘ا مفتڤحا   ٙيغ عن  ڣتفڤي٬ امكتظ الڤطني تسطيَڇ امحطاػ  الصٖد تعلن اللجنغ اإدا
ٚػ الحكڤمغ علګ  التمادڬ في امقبلغ للخطغ النضاليغ التصاعٖيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ في حاڋ أص

 ؛سياسغ التعنت ڣالتنكٚ

ٙا  ، امجال ااجتماعي في ب4 قها بما يمڤه ، ڣالتصاالعاليللطبيعغ امڤاطناتيغ للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ  ڣاعتبا
ٚبي ٙا  بڢ امجتمع امغ ٚبي بمختلڀ  ؛ ڣاعتبا طاٙ نضاڋ الشعظ امغ ٙه في  قڤاه ك٘لڊ لكڤڗ نضالها ينٖ

ٚڬ ڣمنفتِ، تسڤد  ٚاطي، حٖاثي، عص ، فيڢ العٖالغ ااجتماعيغالحيغ من أجل بنا مجتمع حٚ، ديمق
ا  لګ الٙڤ ٚاب ڣتعتبڇه خطڤع  ٚڣع الحكڤمي حڤڋ قانڤڗ اإض ٙفضها للمش ٙيغ تعبڇ عن  فإڗ اللجنغ اإدا

ٚدع الحقڤقيغ ڣالتڇاجع عن امكتسباػ ال٘ڬ تسلكڢ الحكڤمغب ڣتڤجڢ نٖا   ٙب ال لګ مختلڀ  قڤيا   علګ د
ٜياػ النقابيغ امناضلغ من أجل مڤاجهغ ما يح ٚك ٚيام ڣڋاڅ ضٖ ح ، غ العمل النقابي الهادف ڣامس

 ڣتجٖد دعڤتها لها من أجل العمل امشتڇڅ خٖمغ ما فيڢ صالح شعبنا ڣبادناب 

 

ٚڥ عن استعٖادها لخڤض كاڣفي الختام ٚع أخ ٙيغ م  فغ اأشكاڋ النضاليغ التي يستٖعي، تعبڇ اللجنغ اإدا
ٚٙها امكتظ الڤطنيب كما تهيظ  ٚاهن ڣيق ٙيغ بكافغ السيٖاػ ڣ الالڤضع ال السادع اأسات٘ع الباحثيڗ لجنغ اإدا

ٜيٖ  ٚٛينغ ڣ ام ڣلمن التعبئغ النضاليغ ال ٚڣف اماديغ ڣامعنڤيغ للسيٖاػ ڣالسادع امس غ من أجل تحسيڗ الظ
ٚفڄ العام منظڤمغ التعليږ ڣالتكڤين ڣالبحن العلمي ڣتحسيڗ اأسات٘ع الباحثيڗ، ڣ  من أجل الٖفاع عن طابع ام

 ٚ ٚتفقيهابظ  ڣف عمل م
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ية للنقابة الوطنية للتعلي العالي           اللجنة اإدا
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