
 
ادلار البيضاء –مكتب الفرع اجلهوي   

 2020 ماي 18املنعقد يوم االثنني  اجامتع مكتب الفرع اجلهوي بيان صادر عن 

يف ظروف احلجر  2020ماي  18عقد مكتب الفرع اجلهوي للنقابة الوطنية للتعلمي العايل ابلبيضاااااء اجامتنا عن بعد يوم االثنني 

صحي اليت فرضهتا جاحئة  ضااي كوروانال شاط ال . تدارس خالهل الأعضاء الق سؤساا  الراهن ملوضع الو  نقابةالتنظميية املرتبطة بن

وخاصاااة ما تعرف  الأيد ية ادلولية للط ان املدن من  اااط  يف  وانعاكساااات  وابءتداعيا  اليف ظل  التعلمي العايل ابلبيضااااء

 : التايل البيان أأصدرو اس تعامل الالطة وجتاوزا  يف التا ي . 

 ومتابعة ليا م املاكتب احمللية لعقد اجامتناهتا عن بعد لتقيمي الوضاااع مكتب الفرع اجلهوي  دعوي ،نىل املاااا تول التنظميي

ا وينا د قارير عهنتاليت تعيشها مسؤساا  التعلمي العايل ابلبيضاء وايفاد املكتب اجلهوي ب  يداغوجية والعلميةاملشالك الب 

يف ظروف  حتديد خطة معل النقابة وطنيا صاااد  اجامتع جلنة التناااا يل الوطنية يف أأ رل اللجالاملكتب الوطين بعقد 

 يوما. 15اجلاحئة وما بعدها ويقرر عقد اجامتنا  املكتب اجلهوي بشلك دوري لك 

 ساميل العاملي ن النظامأأ  مكتب الفرع اجلهوي يعترب بل  د يسؤدي اىل ان كوروزمة أأ الية ال  كه  تدب  املمتثل يف النيولرب  الرأأ

طار عق كام اكد  وتسؤكد نلهيا نقابتها اترخييا أأصاابح  تفامقها وأأن اخلدما  العمومية د اجامتعي جديد تفرض نفاااها يف اا

 املنشود. أأفراد ومكوان  اجملمتعالتضامن بني العداةل الاجامتعية و مبنيي نىل 

  حب واجلشع النتاجئ الاكرثية للعوملة الرأأساملية املبنية نىل املنافاة والر يا تخلص مكتب الفرع من دروس الوا ع احلايل أأن

 يفالتفك  ني كأسااااتذح اب  هذا يفرض نلينا و  من ساااام  الأزمة الكونيةتعترب  تبخياااا وتقاااا مي العمل نرب القارا  و 

اانية من التحداي  الكربل املطروحة نىل االا  صحية و جل البقاء: املناخية والبيئة وادل غراأأ ن حتصني الأمن اصة خفية وال

انب جلا يدعو الأساااتذح البا  ني ااىل اساا تحضاااركام  الغذايئ والقضاااء نىل الفوارالا الاجامتعية الصااارخة واملتصاااندح.

 وايرفضاااأأن و  ارساااة البحع العلمي والتكهولويج يف  اال  تدم  الطبيعة والانااااان،يف مم "ادليونتولويج" الأخاليق

 .المالبيئة والطبيعة والا ا نىل  اميةمشاريع الاخرتانا  اليت ختدم أأرابح الرشي  املتعددح الاستيطان ضد

  حييي ناليا هيئة الأطباء واملمرضااااني وابيق العاملني يف  طاع الصااااحة املرابطني يف الصاااافوف الأمامية ملوا ة ف وس

حلاح  يطالبو  كوروان،  ف معلهم والرفع من املزيانية اخملصاااصاااة لهذا القطاع احليويتحااااني ظرووب  جورمهأأ راجعة مبوابا

 لعموم املواطنني. انية العالج ادلوةل يف ضامن دور  ويسؤكد ومن جديد نىل وللبحع العلمي يف هذا اجملال

  ياااابل خفلك ور وان از تضاااحيا  هيئة التدريد و هودا  الأسااااتذح يف توف  متابعة ادلراساااة عن بعد ر  غيال

ىل ن  وانعاكسات  نا بة جناعتاخنفاض و ة التحصيل مدوديمن تأأث  نىل النقص وما لهذا ورية واملعدا  الض  زيا التجه

ية اليت منحدرين من الأرس الفق ح. وهنا نتاااااءل عن املزيان ل خصاااوصاااا ابلناااا بة ل واحلل يف التعلمي مبدأأ تاكفسؤ الفرص 



طار الربانمج الاس تعبايل ا تفيدين من التكوين يف للتعلمي عن بعد خصص  يف اا ودورمه يف   ال ذاه وماسؤولية امل

 تعممي هذه التقهيا  نىل معوم الا يدا  والاادح الأساتذح. 

  أأن بأأي حال من الأ وال  ال  كه  ابلر  من أأمهيت  ابلتعلمي املبارش ويعترب أأن التعلمي عن بعداملكتب اجلهوي يتشاااا ع

، ويف نفد الو   يطالب خفمتكني الأسااااااتذح من هذه التقهيا  اجلديدح نرب تكويهنم مع توف  املبارش عوض التعلميي

 ابلألياف البرصية لفائدح الطلبة والأساتذح.الوسائل اللوجاتيكية من حاسول نقال وصبيب  ان 

 يف غيال نظام ا  قرار ال ابختاذ ها مدير الايد ية ادلولية للط ان ابنفرادهطريقة التدب  اليت يهنج  مكتب الفرع رفضي

دارح لتااا   ،نىل  انوهنا التنظميي 2011أأساااخ خاص ابلأساااتذح البا  ني نىل الر  من توفر هذه املسؤساااااة مهذ  متر اا

ساتذح والأطر الرتبوية و  تكريد الشط  يف اس تعامل الالطة الأيد ية يف  رارا  ال  رضفعن طريل التضييل نىل الأ

لخرهانون، ي ا تاااتهد ااىل أأي أأساااس  الوزاريلرمسي ا تنظمي الامتحاان  عن بعد بدون انتظار القراراملدير ماوةل  ن أ

 عنيني املبارشين بعملية التقيمي.الأساتذح امل  يف غيالو

 ااااا  و لد  الد املسؤسااا بعقد اجامتنا  و املنظمة ملسؤساااااااا  التعلمي العايل  يطالب مكتب الفرع ابحرتام القوانني

ىل مصاا  ن لاااهراب، ووالاساا تعداد ملا بعد احلجر الصااحي  صااد مها شااة الوضااعية احلالية وما بعدهاعن بعد اجلامعة 

عطاء الأولوية للتكوين ا  ها شة الاطروحالتأأط  داخل اخملتربا  وم اب تعلقةخاصة امل  والطلبة الأساتذح لأساخ  بل واا

جر  واساا تغالل احلاملنتخبنيوحيدر املاااسؤولني من مغبة الانفراد ابلقرارا  يف غيال ممثا الأساااتذح ، التكوين املااا متر

 .هيالك مسؤساا  التعلمي العايلل  الصبغة التقريرية ضدلمترير خمططا  تراجعية  الصحي

 لغاء القوانني وباحب لك املشاريع اليت تعصف ابحلقوالا واحلراي ، مطالب ا ئي اذلكر  انون  ابا مبا يف ذكل املرشوع ال

تكل الهادفة اىل تصاااافية الوظيفة العمومية والاساااا تقرار يف العمل واالا از نىل احلل يف الامال والعمل  أأو 22.20

 …الاكن النقايب ونىل املرافل العمومية احليوية وخوصصهتا، خاصة مهنا الصحة والتعلمي و 

  طالالا رساح يفة املعتقلني  الا ياس يني ومعتقا الرأأي ويف مقدمهتم معتقا  راك الريف.يطالب ابا

 مع كفاح و  من أأجل التحرر تضامه  املطلل والالمرشوط مع نضال يفة الشعول املضطهدح يعلن مكتب الفرع اجلهوي

بني رسل املض حييي ناليا مصود الاو الشعب الفلاطيين من أأجل بناء دولت  املا تقةل بعامصهتا القدس وعودح الالجئني 

، كام يعرب عن اسااا تعداده لالخنراط يف لك املبادرا  يوما 30ملدح أأزيد من  الصاااهيون عن الطعام يف جسون الا تالل

 ادلامعة للقضية الفلاطينية ااىل جانب القول احلية ببالدان. 

        

 


