
 

   

 الديمقراطية للشغل  الكونفدرالية        
الوطنية للصناعة التق ليدية    النق ابة  

 

طنيالمكتب الو  
 

 

انــــــــــــــــيـب  
 

 

 

Confédération 

Démocratique du Travail 

 C.D.T 

BUREAU NATIONAL DE 

L’ARTISANAT 

نقابة الوطنية للصناعة التقليدية المنضوي عقد المكتب الوطني لل    

يومه ، الثاني مؤتمره ،للشغل  تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية

بقاعة المؤتمرات لوزارة الصناعة  ، 2102نونبر  22السبت 

 حت شعار :ت ،التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

  من أجل الدفاع عن حرمة الوظيفة ،دائما في الموعد "

انطالقا ، "وتحفيز الموظفات والموظفين ماديا ومعنويا ،موميةالع

ومعاركها  ،لكونفدرالية الديمقراطية للشغلاالمركزية  من توجهات

ومكتسبات عموم ادئها الراسخة في الدفاع عن مطالب النضالية ومب

، وكذا الحرص على مصالحهم وحقوقهم اء والتزاموفكل ب ،الموظفين 

بالوظيفة العمومية  ةالمتعلق،في جميع القضايا ذات الطابع العام 

 .وتحصينهاواالرتقاء  بها 

والمتضمنة لألوراش  ،فتتاحية للكاتبة العامة الوطنيةالكلمة االبعد و     

تب المكطوال فترة والية  ،التكوينية والنضالية،واألنشطة التواصلية 

ط يعبر شر ،2101أبريل  01بتاريخ  األولمنذ مؤتمره  ،الوطني

تناول  الذي ،كلمة عضو المكتب التنفيذييؤرخ للمرحلة ،أخذ ال ،وثائقي

 سياسيا  ،ي ارتباطه بالقومي والدوليف،بالتحليل الوضع الوطني العام 

عام ،وكذا الظرفية الصعبة المطبوعة بحدة القلق الواقتصاديا واجتماعيا 

الحكومي الفاقد للحد  األداءجراء ،وباتساع دوائر االحتقان االجتماعي 

وفقدانه لحس سياسي وطني ،هيئاته النقابية  معمن التواصل  األدنى

الممنهج للتفاوض  التغييبحيث  نم،وتعقيداتها يستحضر دقة المرحلة 

 ،على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا كبرى  واإلصرار،االجتماعي 

  وغيرها.الهجوم الشرس على الحريات النقابية و

بتالوة ،ته لنقابأشغال المؤتمر الثاني باشر المكتب الوطني  عد ذلك ،ب    

 ،مناقشة مقررات المؤتمركذا  و ،والمالي ومناقشتهما األدبيالتقريرين 

والمتعلقة بأرضية أولية لصياغة التصور الكونفدرالي في شأن الملف 



الوطنية للصناعة  ةباإلستراتيجي المتعلقوالمحور  ،المطلبي القطاعي

ومناقشة تحقيق األهداف المتوخاة منها ،والتساؤل عن مدى .،التقليدية

 . للنقابة  األساسيالنظام 

الوعي والمسؤولية الذي اتسم ب ،وبعد نقاش مستفيض للمؤتمرين

باهتمام موظفات  تستأثروالذي تطرق لقضايا مختلفة ،والنضج النقابي

في مختلف مجاالت الفعل النقابي والقطاعي ،وموظفي القطاع 

لتعديل القانون ، هلجنة منبثقة عنالمؤتمر  وضف ، أنشطتهماوفضاءات 

 كالتالي:المكتب الوطني الجديد تشكيل و تم بعد ذلك ، األساسي

 :  زهير بوعالكة   الكاتب العام   

 عبدهللا مشكور :  النائب األول   

  :  حدو أزوكاغ   النائب الثاني 

 :  خالد وهبي أمين المال     

 نائبه             :  حسين الحدودي

 حفيظة أوغالم  :  المقررة       

 ادريس رابحي  :  نائبها         

المستشارات والمستشارون المكلفون بمهام :مليكة العلمي، عزيز 

 يد الرافعي محمد بلحسين، فاطمة الزيادي ،رش العفوي ،ناديا الرياحي،

عائشة عبد الرحمان الشارفي ، ،ربيعة احزيز  ،عبد القادر غوليمي

 حفيظة ابيقص.،  ياحمد العلم ،العمل

 :بالتوصيات التالية اللقاءولقد خلص       

خطوة ايجابية  ارهاعتبوا،عاليا الوحدة النقابية  تثمينتدعيم و  *    

   ؛لربح الرهانات المطروحة على هيئاتنا النقابية

التي سبق وأن تقدم بها ،بمعالجة المطالب الكونفدرالية ر يذكت   *   

وخاصة المستعجلة  ،2102أبريل  01المكتب للسيدة الوزيرة بتاريخ 

مالي المخصص للتعويضات الجزافية الرفع من الغالف ال): منها 

 ؛   (ومعالجة الملف االجتماعي،جهويا مركزيا و

والموظفين على إنجاح اإلضراب العام الموظفات تهنئة عموم    *  

 ؛2102أكتوبر  22ليوم الوطني االنذاري 

لالستعداد والتداول في  ،كافة الموظفات والموظفين  ةدعو  *   

رفع من وتيرة بال ،ا المرحلةالتي تستلزمه ،والوسائل النضالية األساليب

راطية الكونفدرالية الديمق ،وااللتفاف حول نقابتهم العتيدة ،التعبئة

 .للشغل

 عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل


