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Syndicat National de l'Enseignement  
(F D T) 

Bureau National 

 البیان الختامي
 التقنیین والمساعدین اإلداریینالملتقى الوطني للمساعدین 

 
ماي  06 – 05نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل یومي 

¬^ÿq_<›^øfi<Íâ^â_<<ŸÅ>⁄‡" بأكادیر الملتقى الوطني للمساعدین التقنیین والمساعدین اإلداریین تحت شعار: 2018
ÊÃífl⁄.حضره منتدبات ومنتدبین من مختلف الجھات والجامعات " 

بیة والجمعویة واإلعالمیة لمختلف الفعالیات التربویة والنقاوقد عرفت الجلسة االفتتاحیة حضورا متمیزا 
ر األساسي للمساعدین على الدو ة الوطنیة للتعلیم من خالل مداخلتھلجھة سوس ماسة أكد خاللھا المكتب الوطني للنقاب

 التقنیین والمساعدین اإلداریین داخل المنظومة التربویة سواء في التعلیم المدرسي أو التعلیم الجامعي.
مسجال كثرة المھام واألعباء التي یقومون بھا، مطالبا بتحیین أوضاعھم اإلداریة والمادیة واالجتماعیة ورفع 

 الحیف عنھم.
للتداول والنقاش العمیق والمسؤول حول القضایا المطلبیة للفئتین وحول سبل  ني مناسبةطوكان الملتقى الو

 ا بعد إنھاء جمیع أشغالھ المقررة.بأدواره، حیث أصدر بیانا ختامیرفع األداء النقابي وتقویة التنظیم وتأھیلھ للقیام 
بمدینة  2018ماي  6و  5إن الملتقى الوطني للمساعدین التقنیین والمساعدین اإلداریین الذي انعقد یومي 

لف المطلبي أكادیر في ظل ظرفیة وطنیة تتمیز بالتجاھل الحكومي للمطالب االجتماعیة للمأجورین وعلى رأسھا الم
فئاتھا، وفي خضم رھانات وطنیة كبرى إلصالح المنظومة التربویة الذي یعتبر العنصر البشري  للشغیلة التعلیمیة بكل

جل بقلق كبیر استمرار وزارة التربیة الوطنیة في تجمید الملف المطلبي للمساعدین محورا أساسیا إلنجاحھا، لیس
 مساعدین اإلداریین ویعلن ما یلي:لالتقنیین وا

 .یثمن أشغال الجلسات العامة والورشات التي اتسمت بالمسؤولیة وروح العمل النضالي 
 یحیي عالیا النضاالت الوحدویة للفئتین. 
 .یطالب باإلدماج الفوري للفئتین في النظام األساسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة 
 .یطالب بإلغاء القرارات الجائرة حول المھام المسندة والتي تحیل على نظام السخرة 
 یدعو وزارة التربیة الوطنیة إلى التجاوب مع كل النقط المطروحة في الملف المطلبي للفئتین. 
 أنھ تم انتخاب  (ف د ش) م التعلیمي ومناضلي ومناضالت النقابة الوطنیة للتعلیمیخبر الرأي العا

سكرتاریة وطنیة للمساعدین التقنیین والمساعدین اإلداریین ویوصي بدعم مطالب وقضایا الفئتین على الصعید 
 .الجھوي والجامعي واإلقلیمي والمحلي

 االت الفئتین.یعتبر أن ھذه المحطة ستساھم في إعطاء دفعة قویة لنض 
  یدعو جمیع المساعدین التقنیین والمساعدین اإلداریین إلى المزید من االلتفاف حول منظمتنا العتیدة

 النقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش) واالستعداد لخوض كل األشكال النضالیة المشروعة لتحقیق المطالب.
 المكتب الوطني

 2018ماي  06أكادیر : 
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