النقاب الوطني للتعلي العالي
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امكتب الوطن ــي

بـ ــاغ حول فيروس
كوفيد9-ت
يتابع امكت الوطن للنقاب الوطني للتعلي العالي بقلق شديد اهتمام كبير تطو الحال الوبائي
الناتج عن فير كوفيد9-ت الت هم امغ ب ك ل ضمن اجتياحها مختل د العال ب
انطاقا من التجا ب الدائ للنقاب الوطني للتعلي العالي مع ما ام الشع امغ بي ،اعتبا ا
للمضاعفا الخطير امحتمل لتفش ه ا الوبا للتدابير ااحترا ي غير امسبوق الت تتخ ها السلطا
العمومي  ،ما لها من كبير اأث عل السير العاد مختل ام افق العمومي عل أسها قطاع التربي التكوين،
ك ا عل أدا أجه النقاب الوطني للتعلي العالي ،محليا جهويا طنيا ،فإ امكت الوطن :
تب يطال امس لي ب ـ ـ :
أب اعتماد مبدأ الشفافي حت يواك ال أ العام بشكل مس كل امستجدا ؛
بب تعبئ كل اإمكانا امادي البش ي اللوجيستي من أجل مواجه ه ه اآف العمل عل
اجتيا ه ه اأ م بأقل الخسائ ؛
ب العمل عل سا جو التصالح اإجماع الوطنيي ؛
ب تعبئ فائ القيم النات عن انخفاض سع ب ميل البتر في السو العامي من أجل
مكافح ه ه الجائح ؛
جب استنفا كل ام اك الصحي  ،في القطاعي العمومي الخصوص ،إسعاف امصابي بالوبا
مجانا؛
ب ام اقب الصا م أسعا اأد ي سائل الوقاي ك ا امواد الغ ائي سائل التنقل
اعتماد تدابير ج ي قاسي في حق امتاج ين بأ ا امواطني الجشعي امغتني من
اأ ما ب
2ب يدعو كاف اأسات الباحثي ل :
أب التقيد باإج ا ا الوقائي امعتمد في ه ا الشأ امساهم في توعي امواطنا
امواطني بها؛
بب امساهم الفاعل في عملي مواجه ه ه اآف بتنسيق مع القائمي عل اأم محليا
جهويا؛
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اإشاع

ب ااضطاع بالد التوعو الطبيعي للمواطني مع التصد لفير
ال ائف سهل التدا عبر سائط التواصل ااجتماعي؛
ب مواصل د ه التعليم التأطير عبر الوسائل تقنيا التواصل الحديث ب
3ب يق تعليق اجتماعات الحضو ي تعويضها بااجتماعا عن بعد عبر سائط ااتصا الحديث ،
من أجل العمل عل ضع اللمسا اأخير عل ااتفا الحاصل مع الو ا في طا ااجتماعا
امتتالي الت عقدتها اللجن امشترك بي النقاب الوطني للتعلي العالي الو ا حو النظام
اأساس لهيئ اأسات الباحثي ؛
4ب يق تأجيل اجتماع اللجن اإدا ي ال كا م مع عقده يوم اأحد  29ما الجا ب
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