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القدس المفتوحة تؤكد لنقابة العاملين التزامها باالتفاقيات الموقعة

رام هللا- معا- انتھجت نقابة العاملین في جامعة القدس المفتوحة سیاسة الحوار المسؤول والمستمر إلقرار حقوق العاملین في الجامعة،

وأعلن رئیس الجامعة أكثر من مرة أن العالقة التي تجمع مكونات الجامعة الثالث (إدارة الجامعة ونقابة العاملین ومجلس الطلبة القطري)

أساسھا الشراكة المسؤولة التي تقوم على أساس المصارحة والمكاشفة والشفافیة الكاملة.

من جانبه، أكد رئیس مجلس األمناء المھندس عدنان سمارة في كلمة له أمام العاملین أن مجلس األمناء يحرص دائماً على ضمان نیل

الموظفین حقوقھم، وأنه ال يقبل أن تتأخر رواتب الموظفین أو تجزأ أو تنتقص.

وفي ھذا الصدد، قال رئیس الجامعة أ. د يونس عمرو" إننا في جامعة القدس المفتوحة نحترم العمل النقابي ونعتبره عمالً وطنیاً كان له

على مر السنین دور مھم في الدفاع عن حقوق العاملین وفي تعزيز صمود القطاعات العمالیة والمھنیة. كما ندرك أن تحسین الحقوق

وصونھا وحمايتھا يحقق أعلى درجات الرضا الوظیفي وھذا بدوره يؤدي إلى تحسین األداء وزيادة اإلنتاجیة وتعمیق الوالء وتعزيز االنتماء

لمؤسستنا".

وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة كانت على الدوام أولى الجامعات التي تلتزم باالتفاقیات والتفاھمات الموقعة بین ممثلي العاملین

ومجلس التعلیم العالي بدءاً بكادر عام1999، وتعديالته في عام 2008، وتعديالته األخرى في عام 2016.

وأوضح رئیس نقابة العاملین أ. عبدالقادر الدراويش أن البنود الحقوقیة كافة التي أقرتھا االتفاقات التي وقعھا ممثلي العاملین مع الجامعات

والتي أقرھا مجلس التعلیم العالي تطبق في جامعة القدس المفتوحة بحذافیرھا، بدءاً باتفاقیة الكادر 2008 وتعديالته 2016، إضافة إلى

أن نسبة غالء المعیشة التي يقدرھا مركز اإلحصاء الفلسطیني تدفع سنويا، وذكر أن فروق العملة يتم صرفھا للعاملین شھرياً رغم أنھا

تستنزف میزانیة الجامعة.

وطمأن الدراويش العاملین في جامعة القدس المفتوحة على مستحقات نھاية خدمتھم، مبیناً أن ھذا الحق مضمون ومكفول ومحفوظ

بأكثر من وثیقة واتفاقیة، ومنھا اتفاقیة الكادر 2008، وأيضاً تم تثبیتھا في اتفاقیة التقاعد التي وقعتھا رئاسة الجامعة وھیئة التقاعد والتي

أشیر فیھا إلى أن العاملین الذين التحقوا بالتقاعد أو لم يلتحقوا ستستمر الجامعة بدفع مستحقاتھم لنھاية الخدمة، وأيضا فإن نظام

الجامعة اإلداري واألكاديمي الذي صادق على تعديالته مجلس األمناء بتاريخ 7/10/2017 ينص في المادة ( 56) من نظام أعضاء ھیئة

التدريس والمادة (44) من نظام الموظفین اإلداريین على حق الموظفین في نھاية الخدمة وھو بالمناسبة يفوق ما نصت علیه اتفاقیة

الكادر وما تطبقه الجامعات األخرى.
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وأشار الدراويش إلى أن نسبة غالء المعیشة عن العام 2015/2016 سیتم صرف المتراكم منھا للعاملین في شھر 11/ 2017، وسیتم

تثبیتھا في قسیمة الراتب ابتداء من 12 / 2017.

وعلى صعید آخر، أعرب أ. عماد صبح نائب رئیس نقابة العاملین من قطاع غزة عن حرص النقابة على اإلطار النقابي للعاملین في

الجامعات الفلسطینیة "مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطینیة"، باعتبارھا عضواً أصیالً ومؤسسا فیه.

وشدد أ. صبح على أنه ال يحق ألي كان التلويح بتجمید عضوية نقابة جامعة القدس المفتوحة في االتحاد، وقال" إن عضويتنا لیست منة

من أحد، وسنعمل بكل إصرار مع زمالئنا في االتحاد على تطوير ھذه المؤسسة بحیث تكون مؤسسة ديمقراطیة تمثل كل العاملین في

الجامعات الفلسطینیة".

وثمنت العديد من نقابات العاملین في الجامعات والمؤسسات األخرى نقابة العاملین في القدس المفتوحة على ھذه اإلنجازات، متمنیة

أن تحذو بقیة المؤسسات حذوھا فیما توصلت إلیه من تفاھمات واتفاقیات لصالح العاملین.

https://www.maannews.net/ADClick.aspx?I=SFREfHNwcjJfcG5n

