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 انــــــبي
 

: ـبمقر االتحاد المغربي للشغل الكائن مقره بمن الساعة السادسة مساءا  إبتداءا 3131فبراير  31 األربعاءيوم  انعقد
جامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، االتحاد المغربي الومناضلي مناضالت جوريس الرباط اجتماع ل شارع جان 3

ية ـ قطاع البريد واللوجستيك ـ لجهة لدولاالعماري رئيس الشبكة النقابية  عبد هللااألخ  ترأسهللشغل بمدينة الرباط 
وقد  كاتب العام الوطني للجامعةاألول للائب نالواألوسط ودول البحر األبيض المتوسط والشرق  إفريقياشمال 

لمديرية الجهوية والمدرسة القديمة وا( اإلدارة المركزية ) ن من مركب البريد حضره كذلك مستخدمات ومستخدمو
 :حول النقاشتمحور ، حيث للبريد بنك بالرباط والمديرية الجهوية لألنشطة البريدية بالرباط

سواء باإلدارة المركزية والمديريات الجهوية أو ا مدينة الرباط مستخدمومستخدمات والمشاكل التي يتخبط  فيها ـ 
 .بمكاتب البريد بنك ومراكز البريد واألمانة

مفهوم للوائح الترقية لسنوات الغير ت والتأخير حاملي الشهادااألساسي وملف القانون عديل تمشروع ـ 
3131/3133/3133. 

ـ النقص في العنصر البشري الكفيل بضمان تصريف العطل السابقة  ـ عدم التزام اإلدارة بتنفيذ بنود االتفاقات
الدراجة النارية وتوفير  إصالحمشكل في البريد بنك ـ  السنوية المتراكمة منذ سنوات سواء في األنشطة البريدية أو

ووكاالت البريد بنك ـ  ب المرافق الصحية ببعض المراكزقرات العمل وغياظروف الصحة والسالمة المهنية بم
لم نقل دائم في  إنبشكل مستمر  األوتوماتيكيةتعطل الشبابيك باألهداف ـ منطقية فيما يتعلق غياب معايير علمية و

الحكومة في  أقرتهاالتي  األخيرةعدم تطبيق الزيادة في التعويض عن البنزين تماشيا مع الزيادة ـ الوكاالت بعض 
بطريقة غير مباشرة على البقاء في الوكالة  وإرغامهنصالة الجمعة  أداءالتطاول على حق النساء في ـ المحروقات 

البريد  أوالبريدية  باألنشطةم وسائل واليات االشتغال سواء انعداصالة الجمعة ـ فترة  أثناءلتقديم الخدمات للزبناء 
البريدية قادرة على تحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها والوقوف في وجه  لألنشطةجهوية  إدارةغياب ـ  بنك

 .الخاليا أو الفوضى والالمباالة التي تعرفها بعض المراكز
حول سبل واليات الرد على  الرأي إبداءوالحرية في  تم التشاور وبشكل مسؤول وجدي تسوده الديمقراطية وقد

  :ما يليالمستخدمات والمستخدمين حيث تقرر لمطالب  اإلدارةالتجاهل الممنهج من طرف 
مع المطالب  اإلدارة ـ إبداع أشكال نضالية واحتجاجية جديدة لمواجهة االستهتار والالمسؤولية التي تتعامل بهم

  .العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي مدينة الرباط
 .النضالية األشكالتوحيد  ـ بحث إمكانية تأسيس لجنة تنسيق مع فروع الجامعة بمدن سال وتمارة من اجل

 .ـ االتفاق على عقد دورة تكوينية لفائدة مناضالت ومناضلي الجامعة بمدينة الرباط
يترأسها المتواجدة بالرباط تضم مناضالت ومناضلين عن كل المصالح والمكاتب والمراكز تحضيرية لجنة  ـ تشكيل

لعقد الجمع العام لتجديد فرع  واألدبيالمادي  اإلعداد إليهاعهد األخوان نور الدين سليك وعبد هللا العماري 
مارس  11 األحديوم لعام التجديدي ا، حيث تقرر عقد هدا الجمع الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك بالرباط

 .إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا 3112
ـ دعوة مستخدمات ومستخدمي مدينة الرباط إلى الوحدة والتضامن والنضال من داخل الفرع المحلي للجامعة 

وتحقيق المطالب بمدينة الرباط من اجل الدفاع على الحقوق  الوطنية للبريد واللوجستيك ـ االتحاد المغربي للشغل ـ
 .العادلة والمشروعة

 
 عن اللجنة التحضيرية                                                                                      


