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بــــــيــــان 
استمرار معاواة انموظفيه بانحي انجامعي جراء انتدبير انسئ نهشأن اإلداري 

 
فٙ ضم انٕضؼٛخ اإلداسٚخ انًزأصيخ انزٙ رؼشفٓب يؤسسخ انحٙ انجبيؼٙ ثٍٛ يالل نًب ٚضٚذ ألكثش يٍ سُخ َزبج 

صشاع خفٙ ٔظبْش ثٍٛ يذٚش انًكزت انٕطُٙ نألػًبل انجبيؼٛخ االجزًبػٛخ ٔانثقبفٛخ، ٔانًذساء انزٍٚ رؼبقجٕا ػهٗ رسٛٛش 

 .ْزِ انًؤسسخ ٔانز٘ ارخزد فّٛ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ يٕقف انحٛبد انسهجٙ

ٔفٙ انٕقذ انز٘ اػزجشد انُقبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى ف د ش أٌ انهجُخ انٕصاسٚخ انزٙ صاسد انًؤسسخ فٙ إطبس 

 سزقٕو ثًؼبنجخ يجًٕػخ يٍ االخزالالد ٔانًشبكم انزٙ ٚؼبَٙ 2016 دجُجش 06االفزحبص انًبنٙ ٔاإلداس٘ ٕٚو انثالثبء 

يُٓب انحٙ انجبيؼٙ إٌ ػهٗ يسزٕٖ انجُٛبد انزحزٛخ أٔ ػهٗ يسزٕٖ رذثٛش انًٕاسد انجششٚخ ٔحم يشكم انخصبص انز٘ 

. رسجت فّٛ فزح حٙ جبيؼٙ جذٚذ ثذل اػزًبد حهٕل رشقٛؼٛخ

ٔػهّٛ فبٌ انًكزت انًحهٙ نهُقبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى ثبنحٙ انجبيؼٙ ثُٙ يالل ثؼذ ٔقٕفّ ػهٗ انٕضغ انًزشد٘ 

نهزذثٛش اإلداس٘ ثكم جٕاَجّ ٔانًشبكم انحقٛقٛخ ٔاالخزالالد انكجشٖ انزٙ رؼبَٙ يُٓب انًؤسسخ فبَّ ٚؼهٍ نهشأ٘ انؼبو 

 : يحهٛب، إقهًٛٛب، جٕٓٚب، ٔٔطُٛب يبٚهٙ

ٚحزس انًكهفخ ثًٓبو يصهحخ انًٕظفٍٛ ثبنحٙ انجبيؼٙ ػهٗ انزُطغ انز٘ رسهكّ ٔانز٘ ٚضشة فٙ انؼًق  -1

يصذاقٛخ اإلداسح ٔٚفسش انؼشٕائٛخ ٔانؼجثٛخ ٔاَؼذاو انكفبءح فٙ رسٛٛش يصهحخ جذ حسبسخ، كًب ٚسزُكش ثشذح كم انزٓذٚذاد 

 .ٔانًُبٔساد ٔحًالد انزشٓٛش ثبنًٕظفٍٛ انزٙ رقٕو ثٓب

ٚسزُكش كم اإلجشاءاد ٔانزكهٛفبد ٔاإلػفبءاد انزٙ الرسزُذ ػهٗ أٚخ يجشساد قبََٕٛخ ٔٚذٍٚ انقشاساد  -2

 .انؼشٕائٛخ انزٙ ال رضٚذ انٕضغ اإلداس٘ إال رفبقًب ٔرأصيب

  ٔيب 06/12/2016ٚسزغشة نؼذو إشٓبس رقشٚش انهجُخ انٕصاسٚخ انزٙ صاسد انًؤسسخ انسُخ انًبضٛخ ثزبسٚخ  -3

 ْٙ أْى رٕصٛبرٓب نًؼبنجخ االخزالالد ٔانًشبكم انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انحٙ انجبيؼٙ ؟؟؟

ٚطبنت ثفزح رحقٛق جبد ٔيسؤٔل حٕل أٔضبع انزذثٛش انًبنٙ ٔاإلداس٘ ثبنًؤسسخ ٔارخبر اإلجشاءاد انقبََٕٛخ  -4

، ٔانًؼذاد (Les Matelas)األفششخ )فٙ حق انًسؤٔنٍٛ ػُٓب، كًب ٚطبنت ثكشف انحقٛقخ ٔسفغ انسزبس ػٍ صفقبد 

 .(انخ.... ، ٔانجطبئق األرٕيزٛكٛخ نهًطؼى انجبيؼٙ، ٔانحشاسخ دانطجٛخ، ٔانكبيٛشا

ٚطبنت ثًؼبنجخ شبيهخ نًهف انزؼٕٚضبد انسُٕٚخ، ٔيجبششح رسٕٚخ انزؼٕٚضبد انخبصخ ثبنزُقم نٓزِ انسُخ،   -5

 .سغى ْضانزٓب

ثزؼٍٛٛ يذٚش نهًؤسسخ رٔ رجشثخ ٔحُكخ إداسٚخ رفبدٚب نحبالد االَزظبس ٔنًؼبنجخ ٚطبنت انجٓبد انًسؤٔنخ  - 6

. قضبٚب انًٕظفٍٛ ٔانطهجخ

أيبو ْزِ انٕضؼٛخ فبٌ انًكزت انًحهٙ نهُقبثخ انٕطُٙ نهزؼهٛى ثبنحٙ انجبيؼٙ ثُٙ يالل ٚذػٕ كبفخ انًٕظفبد 

ٔانًٕظفٍٛ إنٗ رٕحٛذ يٕاقفٓى ٔانزؼجئخ يٍ أجم انشد ػهٗ ْزِ انٕضؼٛخ ٔانذفبع ػٍ انًطبنت ٔصٌٕ انًكزسجبد ٔٚقشس 

: يب ٚهٙ

. رٕجّٛ سسبئم احزجبجٛخ نهًسؤٔنٍٛ يحهٛب ٔٔطُٛب-  1

. رُظٛى َذٔح صحفٛخ ثًقش انفٛذسانٛخ انذًٚقشاطٛخ نهشغم ثزُسٛق يغ االرحبد انًحهٙ انفٛذسانٙ- 2

. رُظٛى ٔقفبد احزجبجٛخ ثبنزُسٛق يغ األجٓضح انُقبثٛخ يحهٛب ٔٔطُٛب- 3

.  نهًٕظفٍٛ٘انذػٕح إنٗ جًغ ػبو اسزثُبئ-  4

انمكتب انمحهي 
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