
      
  
 
 

 

 

 

 تمثيلية، األكثر الثالث التعليمية للنقابات المنتمون التربويون والملحقون واالدارة االقتصاد ملحقو

 ،صباحا 10س 2018 يوليوز 2 االثنين التربية وزارة مامأ بالرباط احتجاجية وقفة ينفذون

 االقتصاد لملحقي الوطنية التنسيقية إطار في وينتظمون واالقصاء، الحيف على احتجاجا

 تمثيلية األكثر التعليمية للنقابات التربويين والملحقين واالدارة
 

 1 رقم بــيــان
 

 والتي تمثيلية، األكثر التعليمية للنقابات المنتمية النقابية الفعاليات من مجموعة بين التشاور بعد

 ملفهم عن والدفاع الصفوف توحيد الى التربويين والملحقين واالدارة االقتصاد ملحقي عموم دعت

 التعليمية النقابات إطار في ،المسؤولو الجدي والحوار النضال طريق عن ،والمشروع العادل المطلبي

  :يلي ما تسجيل تم السياق هذا وفي تمثيلية، األكثر

 او ممون الى التربويين والملحقين واالدارة االقتصاد لملحقي اإلطار تغيير مطلب على التأكيد .7

  واقدمي رغبته حسب كل ،متصرف وأ والمالية، المادية المصالح مفتش

 وعن الطبية الملفات) انواعها بكل االنتقالية الحركة في بالمشاركة للملحقين المجال فتح .8

  ؛األخرى بالهيئات اسوة شرط او قيد دون ،(التبادل طريق

 ؛شهاديةاالمتحانات اإل تهيئتخصيص تعويضات للملحقين المشاركين في  .9

 ؛العامين والحراس بالمديرين اسوة الملحقين كل لفائدة التعويضات تعميم .10

 واالدماج ،اإلطار في العامة االقدمية على الحفاظ دون تربوي متصرف إطار في لإلدماجال  .11

 ؛السلم خارج الترقية في

 ؛النظاميةالمستوفين للشروط  الملحقين كل وجه في التفتيش مراكز فتح .12

 الى المنتمية النقابية الفعاليات كل قررت الملحقين، بفئة الخاص المطلبي الملف على الدفاع ألجلو

 :يلي ما تمثيلية األكثر التعليمية النقابات

 الرواح بباب الوطنية التربية وزارة مقر مامأ ،2018 يوليوز 2 تنظيم وقفة احتجاجية يوم االثنين ➢

الذي  ش، احتجاجا على االقصاء الممنهج لهذه الفئة والتهميصباحا العاشرة الساعة من ابتداء بالرباط

 داء االدارة.أتتعرض له، رغم ما تبذله من مجهودات لتحسين 

شكيل التنسيقية الوطنية لملحقي لممثلي النقابات التعليمية االكثر تمثيلية وذلك لت عام عقد جمع ➢

، حيث ستمثل كل نقابة تعليمية بعضوين ملحق االقتصاد وملحق االقتصاد واالدارة والملحقين التربويين

 تربوي.

 االقتصاد واالدارة والملحقون التربويون عاشت وحدة ملحقو

 عاشت الوحدة النقابية

 عاش النضال الوحدوي

 تمثيلية كثراأل التعليمية بالنقاباتالوطنية لملحقي االقتصاد والملحقين التربويين  ةعن اللجن
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