
                 

  
  

   بــــــــیــــــان

صرام شھر ،لتقییم المرحلة بعد ان2011المنتظرین تغییر إطارھم إلى غایة  واألساتذةملحقي االقتصاد واإلدارة اجتمعت المنسقیة الوطنیة للملحقین التربویین و 
المشروع ،  ألمطلبيمن اإلضراب االحتجاجي الذي خاضتھ بنجاح ھده الفئة طیلة شھر نونبر بمعدل یومین في األسبوع كخطوة نضالیة أولى دفاعا عن ملفھا 

وضوعیة التي تحول دون أداء مھامھا المعوقات الملكثرة الوضع المتردي الذي تعیشھ ھده الفئة  استمرار و،فتأكد لھا من جدید عدم تجاوب الوزارة مع مطالبنا
قین ألداء حلفئة الملعلى الوجھ المطلوب،وبعد استحضارھا للمھام التربویة والتعلیمیة المعقدة الذي تفرض توفیر كافة الشروط المادیة واالجتماعیة والمھنیة 

  :تؤكد ما یلي  رسالتھا فإنھا

o  االحتجاجیةتحیي عالیا كافة الملحقین وتھنئھم على نجاح معركتھم.  
o  والذي یتناقض  اإلداریةتشجب بشدة فحوى المذكرة الوزاریة المتعلقة بتعیین الملحقین التربویین الجدد بالمدارس االبتدائیة والمعلن فیھا مزاولتھم للمھام

  األساسيمن النظام  67مع مضمون المادة 
o  ھا ویستجیب لمطالبھا المشروعة والعادلة والمتمثلة فيلیالحیف المسلط عمعالجة ھذا الملف معالجة حقیقیة بما یرفع  لىإتدعو مجددا الوزارة:  

  كل حسب رغبتھ وبأثر رجعي مع التسریع بإصدار المذكرة  2011دجنبر  31تغییر اإلطار لجمیع األساتذة المكلفین باألعمال اإلداریة إلى حدود
  .المجسدة ھمینھم من قراراتوتمك 2007التسویة الفوریة لملف تغییر اإلطار لفوج  مع.المنظمة 

  من قرارات ترسیمھم 2011و 2010تمكین الملحفین التربویین فوجي 
  مصالح المادیة و المالیة أو مفتش ال)متصرف أوممون  (  للتسمیة الجدیدة  اإلطارحذف تسمیة الملحقین بصنفیھم  وفسح المجال مباشرة بعد تغییر 

  .كل حسب رغبتھ
 ویضات عن األعباء اإلداریة أسوة بأطر اإلدارة التربویةتعمیم االستفادة من التع.  
 تعمیم االستفادة من التعویضات العینیة لملحقي اإلدارة واالقتصاد ، مع تعمیم االستفادة من السكن الوظیفي للمسیرین.  
 إحداث تعویضات عن األخطار المھنیة للملحقین التربویین  
  تنظیم حركة انتقالیة وطنیة وجھویة وإقلیمیة لفائدة ملحقي االقتصاد واإلدارة والملحقین التربویین.  
  سنوات 6سنوات كاقدمیة بالدرجة الجتیاز االمتحان المھني عوض  4اعتماد تطبیق.  
 10و9في الترقیة باالختیار لفائدة المرتبین في الساللیم  6+1 5تطبیق قاعدة  
 2007مغتصبة لھذه الفئة برسم إرجاع الترقیة ال.  
  من النظام األساسي إلسناد اإلدارة التربویة أسوة بمستشاري التخطیط  92فتح مراكز التوجیھ والتخطیط في وجھ كل الملحقین مع تفعیل المادة

  .والتوجیھ
 حراس  أومحضرین  أو ة للتعلیم اإلعداديمعلمین أو أساتذجزافیة للملحقین التربویین الذین سبق لھم أن كانوا  سنوات 5و3بین ما  احتساب

  ,ذین سبق لھم أن كانوا معلمین أو أساتذة للتعلیم اإلعداديوملحقي االقتصاد واإلدارة ال الخارجیة
 تعدیل المذكرات الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة لتسمح للمرتبین في السلم التاسع بالمشاركة فیھا-.  
  عتباره ملحق تربويساعة عمل أسبوعیة با 24اعتماد.   

ووعیا منھا 2011والمنتظرین تغییر إطارھم إلى غایة  واإلدارةفان المنسقیة الوطنیة للملحقین التربویین وملحقي االقتصاد النكران ا أمام كل ھذ
   فإنھا 2011أكتوبر  23 -22ومشروعیة الملف، ووفاء لقضایا والتزامات الملحقین وتوصیات الملتقى الوطني بمراكش یومي   بخطورة الظرف

الثالثاء ، : أسبوع من كلثالثة أیام  لك بخوض إضراب وطني لمدةالتصعیدي المتعاقد علیھ بمراكش وذكمال برنامجھا تاس  إلىتدعو كافة الملحقین 
 .مسبوقة حتى تحقیق مطالبھا غیر نضالیة أشكالعن  اإلعالنتتولى المنسقیة الوطنیة بعد ھده المحطة  2011.األربعاء ،الخمیس،طیلة شھر دجنبر

، وبكافة مناضلیھا إلى المزید 2011ھذا وتھیب المنسقیة الوطنیة بكافة الملحقین التربویین وملحقي اإلدارة واالقتصاد والمنتظرین تغییر اإلطار إلى غایة 
 .ة والمشروعةمن التعبئة، واالنخراط الواعي والمسئول في جمیع المحطات النضالیة دفاعا عن مطالبنا العادل

 
 

 

 

        


