
                      االتحاد المغربي للشغل                                                                     الكونفدرالية الديمقراطية للشغل       

                                                                                                                                         
                                                                    

             واللوجستيك لجامعة الوطنية للبريدا                                                      النقابة الوطنية للبريد              

 5112فبزايز  11الزباط                        ان ـــــــبي                                          

 والبرٌدٌون  البرٌدٌات
  .برٌد المغربمقر أمام  مركزٌةحتجاجٌة وقفة امع  2012فبراٌر  22ٌوم الجمعة  ربونـ مضربات ومض

الجدٌدة طٌلة ٌوم الجمعة ساعٌات وسعاة البرٌد و المهن  الشواهد،ـ الشارة الحمراء ٌحملها حامالت وحاملً 
 بكل مواقع برٌد المغرب وفروعها . 2012فبراٌر  20

 

 11ٌوم االربعاء االتحاد المغربً للشغل  ـللبرٌد واللوجستٌك والجامعة الوطنٌة  للشغلالكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة  ـللنقابة الوطنٌة للبرٌد التنسٌق  اجتمعت لجنة

مع االسرة البرٌدٌة الذي قادته النقابتان جنبا إلى جنب  حافلالنضالً المسار لوفاء لالبرٌدٌات والبرٌدٌٌن صون وحدة ضرورة ب النقابتٌن وإٌمانا من 5112فبراٌر 

فً نفس السٌاسة التفتٌتٌة للقطاع وتكرٌس شركات  إدارة برٌد المغرب تماديوفً ظل استمرار وطنٌة والضرابات من االاٌام  7والتً بلغت  5112خالل سنة 

المدٌر العام لبرٌد المغرب  وعزوف وشركات التشغٌل الباطنً ) برٌد كاش وبرٌد مٌدٌا( كواقع داخل مجموعة برٌد المغرب ،، ضدا على كل القوانٌن ، لمناولة ا

وتقاعس االدارة فً تنفٌذ لمغرب بعد الوصول الى الباب المسدود فً المفاوضات مع ممثلً ادارة برٌد اأشهر أربعة مستعجل منذ ما ٌقرب من تفاوضً لقاء لعقد 

ادماج فً ملف شفافٌة الضبابٌة وعدم ال كل االتفاقات والتعهدات السابقة المتعلقة بكل الفئات البرٌدٌة وعدم التزامها فٌما ٌخص ملف تعدٌل القانون االساسً و

من البرٌد بنك لفائدة صندوق االٌداع والتدبٌر ، استفحال العمل  %02ع وبٌ  SDTMاقتناء شركة قة كصف،غٌٌب دور لجنة التتبع تحاملً الشهادات ببرٌد المغرب و

لمؤسسة و مستقبل الوحدة والشمولٌة ل بخصوص طابع المرفق العمومً والخدمة اإلجتماعٌة ماوقلقه ماعن تخوفاتهرت النقابتان قد عب بالعقدة والعمل الهش . و

برٌد بنك اللجوء االنشطة البرٌدٌة للحلول السهلة فً تدبٌر أزمتها اإلقتصادٌة بالتخلً عن المستخدمٌن لفائدة من والنظامٌة واألجرٌة للمستخدمٌن ووحدة القطاع ، 

باعتماد معاٌٌر حة المردودٌة واستٌاء االسرة البرٌدٌة من التقزٌم المفرط والغٌر مبرر لمن عن تدمركما عبرتا عوض اللجوء لتدابٌر اقتصادٌة تنموٌة حقٌقٌة، 

 االجتماعٌة وللكفاءات المهنٌة .وضعٌة لإلعفاءات واإلنتقاالت لمدٌري ورؤساء الوكاالت دون أدنى احترام لمن سٌاسة او القانون االساسً الحالً  خارج عن

 : وامام كل هده االوضاع فان النقابتٌن تعلننان ما ٌلً 

  ً2012 ـ ابرٌل مارسمحطات تصعٌدٌة أخرى سٌعلن عنها فً  افق فً  2012فبراٌر  22ٌوم الجمعة شن إضراب وطن. 

  بكل  2012فبراٌر  20حمل الشارة الحمراء لكل حامالت وحاملً الشواهد، ساعٌات وسعاة البرٌد و المهن الجدٌدة طٌلة ٌوم الجمعة
 مواقع برٌد المغرب وفروعها.

 .المطالبة بالزٌادة فً األجور وتحسٌن الدخل 

 ارة برٌد المغرب الى احترام وتنفٌذ كل تعهداتها والتزاماتها السابقةمن جدٌد اد اندعوت . 

  والمطالبة بفتح نقاش حول مٌثاق العمل النقابً،  التابعة اتالشركببرٌد المغرب وفروعها وحرٌة ممارسة العمل النقابً تشجبان التضٌٌق على. 

 ادرة لفتح مفاوضات جادة ، مسؤولة ومنتجة حول الملفات المطلبٌة العالقة و فً العمٌق لعزوف االدارة العامة لبرٌد المغرب عن المب ئهمااستٌا
،  تنفٌذ االتفاقات السابقة ، ملف حملة الشواهد مقدمتها تعدٌل النظام األساسً لمستخدمً برٌد المغرب ، ومراجعة نظام التعوٌضات لكل الفئات ،

 ... وذوي االقدمٌةحانات الداخلٌة والمهنٌة ، االعتراف بالكفاءات االمت

 لبرٌدٌٌنالتكمٌلً ل تقاعد المراجعة منظومة الدعوة ل. 

  لتابعة لها.ا الباطن وشركات  وفروعها الوحدة النظامٌة واألجرٌة لجمٌع العاملٌن بمجموعة برٌد المغربالمطالبة باحترام 

 الشهادات مما ٌفقد العملٌة برمتها طابع الشفافٌة وٌطرح أكثر من تندٌد بالتغٌٌب الممنهج للجنة التتبع فً كل مراحل إدماج الشطر الثانً لحاملال ً
 سؤال عن مدى نزاهة ومصداقٌة  اإلدارة فً إصدار الئحة الشطر الثانً لوحدها كما فعلت فً مهزلة الشطر األول.

 عوض اللجوء للتوظٌف الخارجً.و البرٌدٌٌن  المهنٌة للبرٌدٌاتمسارات الالتوظٌف الداخلً لتحسٌن  ٌاسةس برٌد بنك وبرٌد المغرب بنهجال مطالبة 

  شركة اإلرسالٌات    عملٌة شراءالمطالبة بحقٌقةSDTM   مرتا فً ظروف غامضةواللتان من أسهم برٌد بنك   %20وعملٌة بٌع .  

  لقانونضدا على ابإصرار برٌد المغرب على استعمال شركات المناولة فً المهن البرٌدٌة الدائمة التندٌد.  

 69/ 22القانون ضدا على ب على تسٌٌر األنشطة االجتماعٌة بإصرار برٌد المغر ندٌدالت.    

 إدخال معاٌٌر تحقٌق األهداف فً منحة المردودٌة وهجوم على منحة المردودٌة بتكرٌس تحكم أهواء السلطة التقدٌرٌة للسلم اإلداري التندٌد بال
 بنك . لمدٌري ورؤساء الوكاالت البرٌدالمجانٌة و التعسفٌة اإلعفاءات واإلنتقاالت واالستفادة من الرخص االستتنائٌة ... ومن سٌاسة 

  والتً أزكمت رائحتها األنوف  وغٌاب أو عدم نشر بطائق المتعاقدة عٌٌن األطر واألطر العلٌا وظٌف وتفً ت وفروعها برٌد المغرب استنكار استمرار
 مبدأ تكافئ الفرص .وعدم احترام  الوظائف لجمٌع المرشحٌن والتكتم 

 استنكار لتعطٌل المفاوضات الجماعٌة الجهوٌة. 
 

من أعوان وأطر وأطر علٌا ومدٌري وكاالت ورؤساء مراكز لتنفٌذ اإلضراب وفً األخٌر تدعو النقابتان البرٌدٌات و البرٌدٌٌن 
مركزٌة امام المقر االجتماعً الٌة حتجاجاالوقفة والمشاركة الواسعة والمكثفة فً ال 2012فبراٌر  22الجمعة لٌوم الوطنً 

  فً افق معركة تصعٌدٌة خالل شهري مارس ـ ابرٌل 10:00لبرٌد المغرب بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 
  .لى الحيطت والحذر ومزيد من الخضامن في هذه األوقاث واإللخفاف حىل إطاراحهم النقابيت العخيدة وا

 عاشج الىحدة النقابيت

 األسزة البزيديت عاشج


