
               للشغلنفدرالية الديمقراطية والك                                 للشغل االتحاد المغربي                  

                                                                                                                                            
   

    النقابة الوطنية للبريد                                             للبريد و اللوجستيك لجامعة الوطنيةا       

 5112فبراير  11الرباط                        ان ـــــيـــــب                                     

 والبريديون  البريديات
  .بريد المغربمقر أمام  مركزيةحتجاجية وقفة امع  7102فبراير  72يوم الجمعة ـ مضربات ومضروب 

 ة يوم ساعيات وسعاة البريد و المهن الجديدة طيل الشواهد،ـ الشارة الحمراء يحملها حامالت وحاملي 
 .بكل مواقع بريد المغرب وفروعها  7102فبراير  71الجمعة 

 

 11يوم االربعاء  للشغلالكونفدرالية الديمقراطية  ـلنقابة الوطنية للبريد وا االتحاد المغربي للشغل ـللبريد واللوجستيك لجامعة الوطنية لالتنسيق  اجتمعت لجنة

مع االسرة البريدية الذي قادته النقابتان جنبا إلى جنب  حافلالنضالي المسار لوفاء لالبريديات والبريديين وحدة  صونضرورة ب النقابتين وإيمانا من 5112فبراير 

في نفس السياسة التفتيتية للقطاع وتكريس شركات  إدارة بريد المغرب تماديوفي ظل استمرار وطنية والضرابات من االايام  7والتي بلغت  5112خالل سنة 

المدير العام لبريد المغرب  وعزوف كواقع داخل مجموعة بريد المغرب ،( بريد كاش وبريد ميديا) وشركات التشغيل الباطني ، ضدا على كل القوانين ، المناولة 

عس االدارة في تنفيذ وتقابعد الوصول الى الباب المسدود في المفاوضات مع ممثلي ادارة بريد المغرب أشهر أربعة مستعجل منذ ما يقرب من تفاوضي لقاء لعقد 

ادماج في ملف شفافية الضبابية وعدم ال كل االتفاقات والتعهدات السابقة المتعلقة بكل الفئات البريدية وعدم التزامها فيما يخص ملف تعديل القانون االساسي و

لبريد بنك لفائدة صندوق االيداع والتدبير ، استفحال العمل من ا %02وبيع   SDTMاقتناء شركة  قةكصف،غييب دور لجنة التتبع تحاملي الشهادات ببريد المغرب و

لمؤسسة و مستقبل الوحدة والشمولية ل بخصوص طابع المرفق العمومي والخدمة اإلجتماعية ماوقلقه ماعن تخوفاتهرت النقابتان قد عب و. بالعقدة والعمل الهش 

بريد بنك الطة البريدية للحلول السهلة في تدبير أزمتها اإلقتصادية بالتخلي عن المستخدمين لفائدة من لجوء االنشوالنظامية واألجرية للمستخدمين ووحدة القطاع ، 

باعتماد معايير حة المردودية واستياء االسرة البريدية من التقزيم المفرط والغير مبرر لمن عن تدمركما عبرتا عوض اللجوء لتدابير اقتصادية تنموية حقيقية، 

 االجتماعية وللكفاءات المهنية وضعية لإلعفاءات واإلنتقاالت لمديري ورؤساء الوكاالت دون أدنى احترام لمن سياسة او الساسي الحالي خارج عن القانون ا

 : وامام كل هده االوضاع فان النقابتين تعلننان ما يلي 

  7102 ـ ابريل مارسمحطات تصعيدية أخرى سيعلن عنها في  افق في  7102فبراير  72يوم الجمعة شن إضراب وطني. 

  بكل  7102فبراير  71حمل الشارة الحمراء لكل حامالت وحاملي الشواهد، ساعيات وسعاة البريد و المهن الجديدة طيلة يوم الجمعة
 .مواقع بريد المغرب وفروعها

 المطالبة بالزيادة في األجور وتحسين الدخل. 

 ارة بريد المغرب الى احترام وتنفيذ كل تعهداتها والتزاماتها السابقةمن جديد اد اندعوت . 

  والمطالبة بفتح نقاش حول ميثاق العمل النقابي،  التابعة اتوالشركببريد المغرب وفروعها حرية ممارسة العمل النقابي تشجبان التضييق على. 

 سؤولة ومنتجة حول الملفات المطلبية العالقة و في ادرة لفتح مفاوضات جادة ، مالعميق لعزوف االدارة العامة لبريد المغرب عن المب ئهمااستيا
،  تنفيذ االتفاقات السابقة ، ملف حملة الشواهد مقدمتها تعديل النظام األساسي لمستخدمي بريد المغرب ، ومراجعة نظام التعويضات لكل الفئات ،

 ... وذوي االقدميةحانات الداخلية والمهنية ، االعتراف بالكفاءات االمت

 لبريديينالتكميلي ل تقاعد المراجعة منظومة الدعوة ل. 

  ابعة لهاالت الباطن وشركات  وفروعها الوحدة النظامية واألجرية لجميع العاملين بمجموعة بريد المغربالمطالبة باحترام. 

 ي الشهادات مما يفقد العملية برمتها طابع الشفافية ويطرح أكثر من تنديد بالتغييب الممنهج للجنة التتبع في كل مراحل إدماج الشطر الثاني لحاملال
 .سؤال عن مدى نزاهة ومصداقية  اإلدارة في إصدار الئحة الشطر الثاني لوحدها كما فعلت في مهزلة الشطر األول

 عوض اللجوء للتوظيف الخارجيو البريديين  المهنية للبريدياتمسارات الالتوظيف الداخلي لتحسين  ياسةس بريد بنك وبريد المغرب بنهجال مطالبة. 

  شركة اإلرساليات    عملية شراءالمطالبة بحقيقةSDTM   مرتا في ظروف غامضةواللتان من أسهم بريد بنك   %71وعملية بيع .  

  لقانونضدا على ابإصرار بريد المغرب على استعمال شركات المناولة في المهن البريدية الدائمة التنديد.  

 69/ 72القانون ضدا على ب على تسيير األنشطة االجتماعية بإصرار بريد المغر نديدالت.    

 إدخال معايير تحقيق األهداف في منحة المردودية وهجوم على منحة المردودية بتكريس تحكم أهواء السلطة التقديرية للسلم اإلداري التنديد بال
 .بنك  لمديري ورؤساء الوكاالت البريدالمجانية و التعسفية اإلعفاءات واإلنتقاالت ومن سياسة ... واالستفادة من الرخص االستتنائية 

  والتي أزكمت رائحتها األنوف  وغياب أو عدم نشر بطائق المتعاقدة عيين األطر واألطر العليا وظيف وتفي ت وفروعها بريد المغرب استنكار استمرار
 .مبدأ تكافئ الفرص وعدم احترام  الوظائف لجميع المرشحين والتكتم 

 استنكار لتعطيل المفاوضات الجماعية الجهوية. 
 

من أعوان وأطر وأطر عليا ومديري وكاالت ورؤساء مراكز لتنفيذ اإلضراب وفي األخير تدعو النقابتان البريديات و البريديين 
مركزية امام المقر االجتماعي الية حتجاجاالوقفة والمشاركة الواسعة والمكثفة في ال 7102فبراير  72الجمعة ليوم الوطني 

لى إ و في افق معركة تصعيدية خالل شهري مارس ـ ابريل 01:11لبريد المغرب بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 

  .حول إطاراتهم النقابية العتيدة  وااللتفافالحيطة والحذر ومزيد من التضامن في هذه األوقات 

 عاشت الوحدة النقابية

 ت األسرة البريديةعاش


