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      اإلتحاد الوطني للشغل  بالمغرب     

 بالمندوبية النقابة الوطنية  لألطر المشتركة 

 العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج   

 المكتب الجهوي لسال            

 

 من الكاتب الجهوي بسال

 إلــــــــــــى

 السيد الكاتب العام للنقابة الوطنية  لألطر المشتركة بالمندوبية

 العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

 

 

 تقرير حول اجتماع المكتب الجهوي لسال    :  وعـــــــــــــوضــــــالم 

 

 سالم تـــــــــــــام بوجود موالنــــــــا اإلمـام 

 ;وبـعــــد                     

الخاص  المشار إليه أعاله، يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا التقريربالموضوع عالقة       

حا أعضاء المكتب الجهوي لسال ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباي عقده الذ االستثنائي باالجتماع

 بالرباط و ذلك لمناقشة بعض النقط المدرجة في جدولالوطني للشغل المركزية لالتحاد  بمقر اإلدارة

القرآن الكريم و الصالة و السالم على رسول هللا محمد  آياتبعد قراءة بعض  تم في البداية وقد أعماله 
قراءة المرسوم الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية المتعلق  الصالة و السالم تم و الحمد هلل  أفضلعليه 

خلص  قدمن اجل دراسته و تحليله و  اراتالمشتركة بين الوز األطرن لهيئة تمينبحركية الموظفين الم
 : ما يلي إلىالجمع المحترم 

 
 ذاتفرصة  باألمر المعنيينالمبني على رغبات و طلبات حركية الموظفين مرسوم عتبار إ  (1

 إلى إليهاالتي ينتمون إلى اإلدارة تغير من  الوزارات تمكن األطر المشتركة بين أهمية
  .ترابيةإدارات أخرى أو جماعات 

 
المشتركة لنهيهم للمطالبة  األطرتركيع  إلىتهدف وسيلة بائسة  تلقائي التنقيل الاعتبار  (2

  المشتركة  لألطرلتوجيه سهومها المسمومة  لإلدارةتعطي الحق بحقوقهم الدستورية و 
اعتبر المكتب الجهوي  وبل  بغية تصفية حسابات تهدف إلى التضييق على العمل النقابي

  اإلرهابيدخل في خانة  أنسالح للتهديد و الترهيب يمكن و النقل التلقائي وسيلة جديدة
 



 
 

 منواأالموظفون الذين خاصة  المدمر  للجانب االجتماعي و العائلي و المالي للموظف
 سكن اقتصادي عن طريق قروض بنكية. من خالل توفير أسرهم

 

سواءا  المشتركة بين الوزارات األطرالمنتمين لهيئة تطويع الموظفين  الرفض التام لممارسة (3

ارتكبتها  أخطاء إصالحبهدف  أو الخصاص المهول في كل القطاعات كان الهدف لسد
جعلت الجماعات تعيش فائض في بعض الهيئات و نقص مهول في حكومات سابقة التي 

و يعتبر المكتب سياسة الحكومة في  ،التوظيف بالزبونية و المحسوبيةبسبب  أخرىهيئات 
تستهدف  سياسةو  صالح الشعب المغربي بجميع فئاتهمعادية لم تدبير الملفات السابقة سياسة

 .المحليةخدمة مصالح الرأسمال العالمي و البرجوازية 
 

تصعيد الخطوات  أن في خضم هذه الدراسة  جهويالالمكتب  اعتبر آخراوليس  وأخيرا (4
العمومية و الجماعات  اإلداراتملة بجميع االمشتركة بين الوزارات الع األطرالنضالية لجل 

ضرورة ملحة لوقف  ،اإلدماج إعادةالسجون و  بإدارةو خاصة تلك العاملة الترابية 
مكتسبات الطبقة العاملة و يصر على تخريب و يسعى لنسف الحكومي الذي  اإلعصار

  .تفكيك جميع القطاعات العمومية من أجل تهيئ الشروط لبيعها في المزاد العلني

 

وضيح مضامين هذا المرسوم لت  ملحة  ضرورةهناك  أنارتأى المكتب الجهوي  أخيراو       
باالنخراط و التجاوب مع التي لم تنخرط في النقابة  المشتركة  و حث األطر باألمر للمعنيين 

النقل التلقائي. إثرتعسف قد يطرأ  أليقرارات المكتب الوطني للنقابة بغيت التصدي   

 

المشتركة للمزيد من االتحاد و  األطريوجه المكتب الجهوي لسال ندائه لجل  و في النهاية 
كوسيلة لطي االختياري  باإلدماجلتي تريد االكتفاء ذوي النفوس الضعيفة ا يحذرالتضامن و 

.وت الحق و عدم الرضوخ و الركوع لمبدأ االنهزاميةص إلىبالرجوع  النضالمسلسل   
 

               

 

                 به و جب اإلخبار، و الســـــــــــــــــــالم و                        

 الكاتب الجهوي لسال                            
 

                اإلتحاد الوطني للشغل  بالمغرب             

 النقابة الوطنية  لألطر المشتركة بالمندوبية

 العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

  المكتب الجهوي لسال                    


