
 

 

 الوطنية لتربيةبا التقنيين والمساعدين اإلداريين للمساعدين الوطنية لنقابةلمكتب الوطني لا

اركة شإلى الم دعوي FNEقراطي التوجه الديم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم العالي والتعليم

لالحتجاج على  نحو البرلمانمن وزارة التربية ا صباح 10س 2018أكتوبر  7األحد مسيرة في 
 الحوارات المغشوشةو ت التقشفالعامالت به بسبب سياساو ملينأوضاع العاو التعليم بالمغربيه ما آل إل

 

بعد وقوفها  العالي والتعليم الوطنية للتربية التقنيين والمساعدين اإلداريين للمساعدين الوطنية لنقابةلإن المكتب الوطني 

يدعو الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي  بعلى قرار المكتها فعلى أوضاع الفئة وتهميش مطالبها ووقو

شرة االع 2018 أكتوبر 7 االحتجاجية يوم األحد مسيرةال في إلى المشاركة اإلداريين لمساعديناو التقنيين المساعدين جميع

 : على احتجاجاربية إلى البرلمان وذلك صباحا من وزارة الت

في مجال التعليم  ةديمقراطيالالو يةالشعبلا السياسات جراء المغرب في التعليمية للمنظومة المزرية الوضعية -1

 والتربية والتكوين؛

 الوطنية التربية قطاعيب ونوالتقني نواإلداري نوالمساعد بها يشتغل التى المؤسسات كل مستوى على التدبير سوء -2

 ؛العالي التعليمو

مطالبها ومطالب باقي الفئات  تحقيقا بله االعتبار وإعادة تهاكرامالفئة وصون  نصافإلغياب أي مجهود  -3

 ؛تضررا األكثر الفئة باعتبارها المساعدين ةفئالتعليمية وعلى رأسها 

 :دارييناإل والمساعدين التقنيين للمساعدين طنيةالو لنقابةلالمكتب الوطني  فإن عليه وبناء  

 اإلداريين لمساعديناو التقنيين المساعدين يدعو جميعوالوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يثمن قرار الجامعة  (1

شرة صباحا االع 2018 أكتوبر 7 االحتجاجية يوم األحد مسيرةال في إلى المشاركة والتعليم العالي الوطنية التربيةب

 ملينالعاضرب مصالح على ضرب ما تبقى من مجانية التعليم و لالحتجاج علىربية إلى البرلمان من وزارة الت

 ؛العامالت بهو

 وضمانوالتعليم العالي  الوطنية التربية قطاعيب والمعنوية والمادية االجتماعية دينعة المساوضعي بتحسين طالبي (2

 ...الجامعية واألحياءوالمعاهد  الجامعاتو واإلداراتالتعليمية  المؤسسات لفمخت في العمل ظروف شروط

..( وكافة معتقلي الرأي )الريف، جرادةالمعتقلين على خلفية الحراكات االجتماعية جميع طالب بإطالق سراح ي   (3

مة والعدالة االجتماعية يالكرالحياة و الشغل والتعليم والصحة والحرية واالستجابة لمطالب الشعب المغربي في

 ...والمساواة الفعلية والديمقراطية

 المكفوفين تجاجاتحنضاالت الفئات التعليمية واكل ع وم االحتجاجية االجتماعية الحركاتكل  مع هتضامنسجل ي   (4

 .الحكومة طرف من والتجويع اإلقصاء يعانون نالذيبالرباط وغيرها و المعطلين

 التقنيين والمساعدين اإلداريين للمساعدين الوطنية لنقابةل الوطني تبكمال عن

 العالي والتعليم الوطنية للتربية

 يديمقراطيال التوجه للتعليم الوطنية للجامعةالتابعة 
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 من النقابات األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب FNE لتعليمالجامعة الوطنية ل
 wftucentral.orgدولة.  126مليون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم
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