
 بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة النقابة
  FNE الدیمقراطي التوجھ مللتعلی الوطنیة الجامعة /العالي والتعلیم الوطنیة

 مطالبھا مع الجدي التعاطي وعدم الفئة لھذه المأساوي بالوضع تندد
  2019 ینایر 3 الخمیس وإحتجاجات إضراب في المشاركة إلى وتدعو

 العالي والتعلیم الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین المساعدین فئتي تعیشھا التي الظروف استحضار بعد
 إطار في سواء تحقیقھا جلأ من الوطنیة النقابة خاضتھا التي والمعارك والمشروعة العادلة مطالبھا مختلف واستعراض

 الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة لنقابةا نظمتھا التي الناجحة الوقفة أو النقابي التنسیق
 الحوار نتائج وكذلك ،2018 مارس شھر في ،FNE الدیمقراطي التوجھ للتعلیم الوطنیة للجامعة التابعة ،العالي والتعلیم

 الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة فالنقابة والمغشوش، الفارغ القطاعيو المركزي
  :جلأ ومن العالي والتعلیم

 العاملین المستضعفین وباقي الفئتین لھاتین والمعنویة والمھنیة المادیة وضاعلأل الخطیر بالتردي التندید )1
  ؛)..المناولة شركات وعمال (عامالت بالقطاع

  ؛المغشوشة والقطاعیة الوطنیة الحوارات ونتائج التماطل أسالیب ورفض شجب )2
 الجامعیة ألعمالل الوطني والمكتب الوطنیة التربیة لوزارة األساسي القانون لمشروعي الرفض تجدید )3

 التقنیین المساعدین فئة مطالب االعتبار بعین خداأی لم ما الجامعیة باألحیاء الخاص والثقافیة االجتماعیة
 الكرامة؛ على والحفاظ والمعنویة المادیة األوضاع تحسین في المتمثلة اإلداریین والمساعدین

  :في المتمثلة لمطالبنا االستجابة لىإ تفضي جادة وقطاعیة وطنیة بحوارات المطالبة )4
  ؛والموظفین للموظفات الشرائیة القدرة على حفاظا األسعار بارتفاع طھاورب األجور في الزیادة .1
  ؛نھاأبش الممتحن والمواضیع الفئة ھذه وضعیة ومراعاة المھنیة االمتحانات اجتیاز في الحق تعمیم .2
  ؛الضبط كتاب غرار على اإلداریین والمساعدین التقنیین المساعدین وضعیة تسویة .3
  ؛المناسبة الساللم في المدمجین غیر الدبلوماتو الشواھد حاملي وضعیة تسویة .4
 الوطنیة التربیة يبقطاع الموظفین تھم التي القوانین وضع في التمثیلیة ذات النقابات ممثلي إشراك .5

  العالي؛ والتعلیم
 ھذه لخدمة وتسخیرھا االجتماعیة األعمال مؤسسة طرف من المقدمة الخدمات في النظر إعادة .6

  ..الھشة الفئة
 النقابة إن اإلداریین، والمساعدین التقنیین المساعدین فئة كرامة وعن عنھا والدفاع المطالب ھذه تحقیق اجل ومن
 للتعلیم الوطنیة الجامعة قرار تثمن العالي والتعلیم الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة
 أمام إحتجاجیة وقفات مع 2019 ینایر 3 الخمیس یوم وطني إضراب خوض إلى الداعي FNE الدیمقراطي التوجھ

 الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین المساعدین كافة وتدعو ،المناطق بمختلف موالتعلی التربیة إدرارات
 النقابة حول االلتفاف إلى وتدعوھم الھامة، المحطة ھذه انجاح على والعمل لفعالةا المشاركة إلى العالي والتعلیم
 التي النضالیة المحطات جمیع وإنجاح ومكتسباتھم حقوقھم عن للدفاع ومستقل مكافح دیمقراطي وحدوي كإطار الوطنیة

   .الدیمقراطي التوجھ علیمللت الوطنیة الجامعة أو الوطنیة للنقابة الوطني المكتب طرف من سواء تسطیرھا سیتم
  .النضال من بمزید ینتزع بالنضال نتزعیُ  ال وما طالبةو طالب وراءه حق اعض وما

 /العالي والتعلیم الوطنیة بالتربیة اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة لنقابةل الوطني المكتب عن
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 :www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax 0537264525، فاكس: :0608060000Tél ھاتف:، FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم 

 

  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم، 
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasddawit Tanamurt n Uslmd Tasddawit tanamurt n Uslmd 

 اإلداریین والمساعدین التقنیین للمساعدین الوطنیة النقابة
   العالي والتعلیم الوطنیة بالتربیة

  :Fax +212537264525، فاكس: :Tél+ 212608060000 ھاتف:
Fne_BN@yahoo.fr         www.taalim.org 

 

 

 من النقابات األكثر تمثیلیة بقطاعي التربیة الوطنیة والتعلیم العالي بالمغرب FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم
  wftucentral.orgدولة.  126ملیون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنیة للتعلیم

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org  


