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بالتربیة الوطنیة والتعلیم  اإلداریین لمساعدیناللمساعدین التقنیین والنقابة الوطنیة 
مع جمیع الفئات المتضررة،  اعلن تضامنھت، التوجھ الدیمقراطي FNE العالي

ینایر  31 الخمیسضراب وطني إدعو الى وتطالب بنظام أساسي عادل ومنصف، وت
  البرلمان نحومسیرة ومام وزارة التربیة أ h 11 سمع وقفة احتجاجیة  2019

  

بالتربیة الوطنیة والتعلیم  اإلداریین لمساعدیناللمساعدین التقنیین ولنقابة الوطنیة لن المكتب الوطني إ
وھو یستحضر الھجمة الشرسة ، FNE التوجھ الدیمقراطي تحث لواء الجامعة الوطنیة للتعلیم ةالمنضوی العالي

وتعلیمیا، والممنھجة على مكاسب نساء ورجال التعلیم، والسیاق العام الوطني المأزوم اقتصادیا، اجتماعیا 
واستمرار الوزارة الوصیة على ممارسة الحیف والظلم ونظام السخرة اتجاه ھذه الفئة من خالل تھمیشھا في 

  یلي: فانھ یعلن ما 2- 10-453 النظام األساسي واالستمرار بالعمل بالمرسوم الجائر
 /اتنئ المساعدینویھ ،2019ینایر  3تثمینھ عالیا النجاح الباھر لالضراب الوطني الوحدوي لیوم  .1

  ؛على مشاركتھم الواسعة والمكثفةبالتربیة الوطنیة والتعلیم العالي التقنیین واالداریین 
االستفسارات التھدیدات وشجبھ اإلجراءات الزجریة واالنتقامیة المستفزة للوزارة الوصیة، من قبیل  .2

 ؛واالقتطاعات، فضال عن التھدیدات والتلویح باالعفاءات
داریین العادلة التقنیین واإل /اتالمساعدینجاد ومسؤول على أرضیة مطالب مطالبتھ الوزارة بفتح حوار  .3

  ؛بالتربیة الوطنیة والتعلیم العالي والمشروعة
  ؛في شأن المھام المسندة للمساعدین التقنیین 13/978ادانتھ للقرار الجائر وغیر القانوني رقم  .4
داریین بما یضمن اإلالمساعدین و مطالبتھ بنظام أساسي عادل ومنصف لفئة المساعدین التقنیین .5

 ؛یةكرامتھم اإلنسانیة وحقوقھم المادیة واإلدار
 والثقافیة االجتماعیة یةعامجال لالعمال الوطني مكتبلل وعادل دیمقراطي ساسيأ بقانون البتھمط .6

ONOUSC ومواقف ومالحظات والتقنیین دارییناإل المساعدین فئة مطالب االعتبار بعین خدواأل 
التوجھ الدیمقراطي  للتعلیم الوطنیة للجامعة التابعة SNTES العالي بالتعلیم للعاملین الوطنیة النقابة
FNE. 

  .العالي التعلیم بقطاعداریین اإلالمساعدین و فئة المساعدین التقنیین مھام بتحدید مطالبة .7
ابتداء من الساعة الحادیة عشر مع وقفة احتجاجیة  2019ینایر  31 الخمیسضراب وطني یوم إخوضھ  .8

  ؛مام وزارة التربیة الوطنیة مرفوقة بمسیرة وطنیة في اتجاه البرلمانأ 11hصباحا 
ضراب المشاركة المكثفة والواسعة في اإلداریین الى مساعدین والمساعدات التقنیین واإلدعوتھ ال .9

 .والمسیرة الوطنیة
  الفساد وحماة التحدیات كل ومجابھة والصادق يوالوحدو المستمر النضال من مزیداو

  ومناضلة صامدة الدیمقراطي التوجھ للتعلیم الوطنیة الجامعة عاشت
  عن المكتب الوطني
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