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 توزیع المھام التنظیمیة على أعضاء المكتب
:أجل اإلقلیمي من 

2015-2014االتصال و االجتماع مع الفروع النقابیة المبینة في حصیلة المكتب اإلقلیمي 1.
باقة منسق مكلف بتوزیع القطاعات على اعضاء 2017أشھرمن ثالثاء وجمعة كل 

على السبورة الداخلیة2017المكتب االقلیمي ینشر آخر شھر ینایر 
:العناصر التالیة تنظم طرف الفروع النقابیة من استمارة تنظیمیة ومأل وضع 2.
(a للفرع، مع وضع نسخة من الملف لدى المكتب االقلیميتاریخ آخر تجدید
(bعدد اإلنخراطات، و رقم الحساب البنكي
(c الدوریة للفرع و یومیة االجتماعات تاریخ
(dتاریخ االجتماعات الدوریة لمجلس الفرع
(e تاریخ إیداع الملف القانوني لدى السلطات المحلیة
(f جرد المشاكل التنظیمیة للفرع
(gمقترحات تقریر مفصل للمكلف بمھمة التنظیم عن الوضعیة التنظیمیة للفرع مصحوبا ب.
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 توزیع المھام التنسیقیة على أعضاء المكتب
:اإلقلیمي من أجل 

إنجاز مشروع أولویات التكوین النقابي لموسم
).تكلیفات( 2016-2017
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2016/2017التكوین النقابي لسنة  برنامج 
محاور5موزعة علىمقترحة و ةتكوینیاتموضوع12

االستقبال الكونفدرالي\المحور االول 
انجز دجنبریةالكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل التاسیس الھویة التنظیم والمطالب االستراتیج\مفھوم النقابة -1. 
موضوعات المسؤولیة الكونفدرالیة\لمحور الثاني ا

2017جمال صبري منسق ینایر-فاقیات  و نزاعات الشغلتالمفاوضة  واالتفاقیة الجماعیة ونمادج لال-2.
2017یوسف دشري منسق فبرایر ومدة العمل االجرة عقدة الشغل و .3
2017جمال صبري منسق مارس الملف المطلبي الكونفدرالي والمذكرة المشتركة . 4
2017رشیدة احكار منسقة مارس حقوق المراة العاملة . 5
2017محمد التازي منسق فبرایر الوظیفة العمومیة االصالح والحقوق . 6

الكونفدرالیةالنقابیة و موضوعات المھمات \المحور الثالث 
2017جمال صبري منسق ابریل مندوب االجراء والممثل النقابي الدور والمھام -7
2017جمال صبري منسق ابریل لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسالمة المھنیة وتقییم مكان العمل . 8
)یمكن تعویضھ بموضوع آخر( اللجان الثنائیة المتساویة االعضاء الدور والمھام واالنتخابات. 9

موضوعات المھارات الكونفدرالیة\المحور الرابع 
2017ابراھیم العاصمي منسق ابریل مھارات التواصل الكونفدرالي -10

المرأة العاملة\خامسالمحور ال
2017فتیحة ابراھیمي منسقة مارس نصوص خاصة بالمرأة العاملة من مدونة الشغل -11
نسقة فتیحة ابراھیمي م)یمكن اضافة مواضیع اخرى مرتبطة اساسا بالمرأة العاملة( دلیل المرأة العاملة-12

2017مارس 
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ندوات ذات بعد تكویني 

2016انجز شھر دجنبر باقة منسق)  الكاتب العام للنقابة الوطنیة للتعلیم ( المسألة التعلیمیة بالمغرب 1.

) و من ینوب عنھالكاتب العام للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي ا(تجلیات االزمة و سبل الخروج منھا: الجامعة المغربیة 2.
2017باقة منسق فبرایر 

مھرس منسق رشید ل) احد اساتذة القانون الدستوري او احد الوجوه السیاسیة المغربیة(المسألة الدستوریة بالمغرب 3.
2017ابریل 

2017باقة كمنسق شھر مارس ) محمود البوعبیدي عبر عن استعداده( القضیة الفلسطینیة 4.

2017رشید لمھرس منسق نھایة ینایر )احد االساتذة المتخصصین ( 2017قراءة في قانون المالیة لسنة 5.

ابراھیم ) إما بصفة عامة او من خالل وضعیة ما كوضعیة المراة العاملة مثال ( الوضع الحقوقي بالمغرب 6.
2017العاصمي منسق شھر ابریل 

سق شھر لحسن الیوسفي من) الكاتب العام للنقابة الوطنیة للصحة او من ینوب عنھ(الوضع الصحي بالمغرب 7.
2017ماي

)لرباطفاطمة لمھیدي استاذة بالمعھد العالي  لعلوم االعالم با. دة..(غیاب الحداثة و:ازمة االعالم العمومي بالمغرب8.
2017باقة منسق شھر ماي 

2017محمد بوبري منسق شھر مارس قراءة تاریخیة لفھم الحاضر: المجتمع بین الدین و الفلسفة 9.
2017محمد بوبري منسق شھر مارس ھل ھي ازمة ابداع ام ازمة حریة : ازمة الثقافة و الفن بالمغرب 10.



محاور اخرى في نتظار البرمجة
منسق فتیحة االبراھیميقراءة في القوانین المؤطرة للجھویة والجماعات الترابیة، -11
منسق عثمان باقة، الحصیلة واالفاق: الحوار االجتماعي -12
.)..تعدد القوانین ....-التعاقد ( الحصیلة واالفاق : القانون االساسي للوظیفة العمومیة -13
.منسق العلمي لحروني، ...السكن االجتماعي : أزمة السكن بالمغرب -14
لحروني العلميمنسق: 22الماء والبیئة بالمغرب ما بعد الكوب -15
منسق  رشید لمھرسیوم دراسي حول التعاضد ببالدنا ، -16
منسق  رشید لمھرسالتغطیة الصحیة ببالدنا ، -17
یوسفيمنسق  لحسن ال.بعد المصادقة على المشروع الوضعیة االجتماعیة للموظفین.: التقاعد -18
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)كما یمكن احیاء االیام الوطنیة ( : احیاء االیام الدولیة 
انجزاء نونبر احیاء او المشاركة في احیاء الیوم العالمي لمناھضة العنف ضد النس125.
انجزلتأسیس كدش و یوم فلسطین                         38نونبر الذكرى 229.
زلم ینجدجنبر الیوم العالمي لحقوق االنسان                                   310.
العاصمي+ دشري فبرایر                    20الیوم العالمي لعدالة االجتماعیة 4.
نعیمة حیمودمارس الیوم العالمي للمرأة                                         58.
محمد بوبري+ حیاة حجاويللشعر                      مارس الیوم العالمي 621.
المكتب االقلیميماي عید الشغل                                                   71.
فيلحسن الیوسیونیو الیوم العالمي لمكافحة عمل االطفال               812.



یمي توزیع المھام التنظیمیة على أعضاء المكتب اإلقل
:أجل من 

إنجاز نشرة أو مجلة داخلیة شھریة او فصلیة
خالد االزھري+ محمد بوبري 

اإلجتماعيعمل المكتب اإلقلیمي بالرباط للموسم برنامج 
2016–2017



 لتأسیس الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل   38إحیاء الذكرى:
2016نونبر  29

لین عرض حول ظروف التأسیس ومالبساتھ للمناضالت والمناض
.انجز باقةوخاصة منھم الملتحقین الجدد

لین امسیة شعریة وفنیة وعروض على شرف المناضالت والمناض
د بوبري انجز محموضیوف الكونفدرالیة بالرباط من المجتمع المدني 

  .
 انجز باقةمعرض مطبوعات الكونفدرالیة
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 2017دجنبر1یوم الخمیس
 2016نونبر 29اجتماع المكتب اإلقلیمي من أجل تقییم نشاط:

انجز
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ل بإفراناجتماع المكتب اإلقلیمي  للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغ:
2016دجنبر 31و 30أیام 

2017ینایر 1و
:من أجل 

 اإلعداد والمصادقة على البرنامج 2016دجنبر 31و30یومي
).2017یونیو –ینایر ( 2المرحلي رقم 

 تكوین حول التواصل بین فریق العمل 2017ینایر 1یوم  .
 دجنبر 31عوض ھذا اللقاء بمسیرة الى اكادیر یوم : مالحظة

تضامنا مع عمال و عامالت مصبرات الضحى و االخ عبد 2016
هللا رحمون
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 عقد مجلس كونفدرالي إقلیمي من أجل المصادقة على المشروع:
المصادقة على  مشروع أولویات التكوین
 المصادقة على النشرة أو المجلة شھریة
 2017ینایر 19یوم الخمیس



اإلجتماعيعمل المكتب اإلقلیمي بالرباط للموسم برنامج 
2016–2017

 شكرا على تتبعكم
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