
 

 مداخلة األخ رئيس المكتب الجهوي لنقابة اإلطارات الجهوية لقطاع التجهيز بمدنين

– 6702فيفري  70على أمواج إذاعة تطاوين صباح األحد -                         

 

للنقابة الوطنية لإلطارات الجهوية لقطاع  ) حول اإلعداد إلنجاز المؤتمر اإلستثنائي

  بنزل "طابسوس" بالمهدية( 6702فيفري  01التجهيز المزمع عقده يوم السبت 

بمدنين. محمد المختار الالفي، عضو لجنة النظام الداخلي ورئيس المكتب الجهوي  

    0 - معطيات حول النقابة:

.6700/  70/  61نقابتنا في تأسست  -       

.6702/  70/  70أنجزت مؤتمرها التأسيسي بالقيروان في  -     

شهده القطاع منذ أكثر من عشرين لم ي 6702/ 72/  76على مستوى وطني يوم  بإضرابقامت  -   

 سنة.

على: االتفاقحيث تم  .6702/  06/  72عقدت مجلسها الوطني بمدينة سوسة يوم  -     

بالمهدية. 6702/  76/  06يوم السبت  االستثنائيانجاز المؤتمر  -أ          

.6702/  76/  00يوم األحد  يوم علمي تحت عنوان "مشيدي تونس"تنظيم  –ب           

 

    6 – المؤتمر االستثنائي:

تجديد الهياكل على مستوى المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية. -     

:االتجاهيند حعرض مشروعين لتنقيح القانون األساسي للنقابة في أ -     

. 1اإلطارات المركزية بالوزارة وإدماج الصنف أ النخراطتوسيع المشاركة  -أ         

أمام كل الزمالء من أعوان وموظفي الوزارة مركزيا وجهويا وذلك تبعا  االنخراط فتح باب -ب       

 لعديد المطالبات.

 

 1 – الندوة العلمية "مشيدي تونس":

فإن نقابتنا لها  للزمالءوالمشاكل اإلدارية  االجتماعيةتوجه النقابي الذي يهتم بالمسألة انب الجإلى     

وأكاديمية نظرا للتخصصات المتنوعة والمستويات العلمية لمنخرطيها مما يؤهلهم علمية  اهتمامات

. ومن وطنللمساهمة الفعالة في رسم سياسات الوزارة وتطوير هيكلتها وأدائها بما يخدم الوزارة وال

 هنا شرعنا في تنظيم مثل هذه الندوة التي تتكون من ورشتين:

تقديم السيد محمد بن عمار، رئيس مصلحة  ابية والتعمير"ورشة حول مشروع "مجلة التهيئة التر -

منا في بناء تونس المستقبل ومعالجة أزمة السكن وتوسع  مساهمة ،باإلدارة العامة للتهيئة الترابية

  المدن وتطوير الخدمات وتوفير األراضي الصالحة للبناء ...



ورشة حول مشاريع "األوامر والقرارات المنظمة لمقاوالت األشغال العامة" تقديم السيد محمد  -

الطيب النصيري، كاهية مدير باإلدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، لمزيد تحسين وتطوير وتنظيم 

 القطاع والتأقلم مع تحديات ومهام تونس الثورة.

ويشفع هذا باستعراض نتائج الورشتين.         

 

 0 – أهم المحطات النضالية لنقابتنا:

 ات المعنيةمراسلة كل األطراف المعنية بملف نقابتنا ومدها بالوثائق التأسيسية والقانونية )الوزار -

....( الحكومةرئاسة و  

حول مشروع الهيكل التنظيمي الجديد مراسلة السيد وزير التجهيز للمطالبة بالمشاركة في الحوار  -

(.6702/  72/  62لوزارة التجهيز )مراسلة يوم   

شهده القطاع منذ أكثر من ي لم-الذكرأسلفنا كما  – 6702/ 72/  76على مستوى وطني يوم  ضرابإ -

 عشرين سنة.

ندسين هتحرك النقابة الوطنية للم )مثلمساندة التحركات النضالية لمختلف األطر المنظمات المهنية  -

.(6702/  72/  00يوم   

من قانون الوظيفة العمومية من أجل دمج قطاع التجهيز واألشغال  6المطالبة بتنقيح الفصل  -

التغطية بنظام أساسي خاص وتمت العمومية ضمن القطاعات التي يشملها التنقيح وتمكينها من 

مراسلة السيد وزير التجهيز والسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب واألخ األمين 

/  06وتم التذكير بمراسالت ثانية بتاريخ  6702/  72/  62العام التونسي للشغل بتاريخ  لالتحادالعام 

00  /6702.  

إصدار موقف حول حركة النقل التي تخص اإلطارات الجهوية ومراسلة السيد وزير التجهيز بتاريخ  -

07  /72  /6702.  

العام التونسي للشغل بحصول الرباعي الراعي للوفاق الوطني  لالتحادتهنئة األخ األمين العام  -

.6702/  00/  02بمراسلة يوم   

.االستضافةلى سحنون المنشطة اإلعالمية بإذاعة تطاوين على مع الشكر الخاص لألخت لي      

 

 

 


