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الوطنية للقطاع الفالحي للجامعة بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة  9109نونبر  92انعقد يوم 

 :وبعد نقاش مستفيض حول مجمل القضايا المطلبية، المادية منها و المعنوية، فإن المكتب الوطني . (إ م ش)

علق بقرار االقتطاعات من يستنكر الهجوم على الحريات النقابية الذي ازداد شراسة على يد الحكومة الحالية خاصة ما يت .0

، وضرب حق اإلضراب الذي يعتبر حقا دستوريا و مست بعض قطاعات الوظيفة العموميةاألجور بسبب اإلضراب، التي 

من القانون  922و محاكمة المناضلين النقابيين بموجب الفصل  محاولة تكبيله بقانون تنظيمي و االستمرار في قمع

 ؛إلخ...الجنائي

لعقاري بوجدة و يحيي تضامن العمال و يثمن نضاالت مستخدمات و مستخدمي مصالح المحافظة العقارية و المسح ا .9

مع مطالبهم و يهنئهم على نجاحهم في  -المنتمين للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي بالجهة الشرقية–المستخدمين و الموظفين 

 التصدي لإلهانة و الجبروت؛

، الموقع الثالثي 9100يونيو  01مديرية الموارد البشرية للوكالة في تنفيذ بعض بنود اتفاق  يستنكر بطئ الوثيرة التي تعمل بها .3

 من طرف النقابة الوطنية و إدارة الوكالة ووزارة الفالحة و يحذرها من مغبة االستمرار بنفس النهج؛

حين في االمتحانات المهنية لسنة الناج نمستخدميالمستخدمات و اليستنكر استمرار عجز إدارة الوكالة في تسوية وضعية  .4

 ؛و يطالب بالمعالجة الفورية 9112

 : 9100يونيو  01يطالب بالتسوية الفورية للمطالب التالية، و التي هي في معظمها ناتجة عن اتفاق  .1

 logicf, ged, sicad))تسديد فوري لما تبقى من مستحقات  -

 حذف السالليم الدنيا -

 أنظار اللجن الثنائية  على 1122عرض جداول الترقي لسنة  -

 في عملية الترقيةقبل البدء  1122لسنة السنوية المستخدمين على نقطهم إطالع  -

 إتمام عملية إدماج المستخدمين الملحقين -

 أداء منحتي عاشوراء و التمدرس للمستخدمات اللواتي يشتغل أزواجهن خارج الوكالة -

 (Régisseurs)الشسعيين و ( Caissiers)أداء مستحقات المكلفين بالصناديق  -

 أداء تعويضات رؤساء المكاتب و مستحقات الساعات اإلضافية -

 االستجابة لطلبات االلتحاق بالزوج أو الزوجة أو الحاالت الصحية -

 إحداث تقاعد تكميلي -

 لملف الحماية القانونية إيالء أهمية -

 (إلخ ...حيض الئقة، تجهيزاتمقرات العمل، مكيفات، مرا)تحسين ظروف العمل خاصة بالمصالح الخارجية  -

 أشهر 6رفع قيمة التعويض عن المغادرة بسبب بلوغ سن التقاعد من أجرة شهر إلى أجرة  -

يطالب بزيادة الدعم المخول لمؤسسة األعمال االجتماعية لتمكينها من إنجاز مشاريع اجتماعية إضافية لفائدة المستخدمات و  .6

ألخرى كاقتناء األراضي و بناء ا و رفع الوصاية عن المشاريع االجتماعية و تمكينهم من قروض االستهالك المستخدمين

 ؛(إلخ ...نوادي، شقق لالصطياف)لمستخدمي الوكالة  مرافق اجتماعية

من القانون األساسي الذي يسمح إلدارة الوكالة بمنح قروض السكن أو البناء أو لشراء األرض و  23يطالب بتفعيل الفصل  .7

 تسبيقات عن األجرة للمستخدمات و المستخدمين؛كذلك قروض بمثابة 



كما يسمح بذلك القانون األساسي و يعتبر هذا  سنوياتنظيم االمتحانات المهنية يستنكر تقاعس مديرية الموارد البشرية في  .2

 التقاعس ضربا لحقوق المستخدمين و إخالال بالمسؤولية؛

و تمتيعهم بالتعويض " رئيس مكتب"ن المشرفين عليها صفة يطالب بتحسين ظروف العمل باألرشيفات و منح اإلعالميي .2

 الممنوح لرؤساء المكاتب و جعل التعويض الحالي عن األرشيف من نصيب العون الربائدي؛

 التي تستأثر بمنحة نقل أكبر؛" أ " بإعادة النظر في تصنيف بعض المدن إلدراجها ضمن المنطقة  يطالب .01

الذي ألحق ضررا بالغا بسير أشغال الوكالة، كما أنه أجهز على ما تبقى من حقوق مهنية ثابثة  04/17تعديل القانون يدعو إلى  .00

 بوغرافيين؛للتقنيين الط

و معاقبة كل المفسدين بمن فيهم المسؤولين و  و الخرائطية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري يطالب بتخليق .09

 :قات؛ و في هذا الصدد يطالب بما يلي ترشيد النف

 المسؤولين الذين يستعملون سيارات الدولة و سائقيها ألغراض شخصية أو عائليةمعاقبة كل  -

جعل حد لتهميش الكفاءات البشرية النزيهة وإبعادها من مناصب المسؤولية بسبب ذودها و حرصها على  -

 مصالح الوكالة

نية المكلفة بالصفقات و عدم الضغط على أعضائها أو تهديدهم أو إقصاء احترام خالصات و قرارات اللجان التق -

 لتمرير الصفقات المشبوهةبعضهم 

التعامل بجدية مع تقارير النقابة الوطنية حول بعض ملفات الفساد و فتح تحقيق بشأنها و اتخاذ اإلجراءات  -

مكتب الوطني للنقابة الوطنية بفتح و في هذا الصدد يطالب ال. في حق كل من ثبت تورطه أو فساده الالزمة

تحقيق حول مضمون التقرير المتعلق بالصفقات و األوضاع المهنية غير السليمة بمديرية المعلوميات، هذا 

 ؛14/01/9109التقرير الذي تم إرساله إلى إدارة الوكالة بتاريخ 

الوكالة لثالث طائرات للغرض تحقيق حول تفويت صفقات التصوير الجوي للقطاع الخاص رغم امتالك فتح  -

 ؛نفسه

بإجراء تغييرات حقيقية في مناصب المسؤولية خاصة على مستوى المدراء و بعض رؤساء القطاعات و إتاحة الفرصة يطالب  .03

النزيهة و المتخصصة و الطاقات الشبابية و النسائية مع األخذ بعين االعتبار المذكرات الصادرة في  أمام الطاقات الكفأة،

الموجودة و ربط المسؤولية بالمحاسبة  بتحديد االختصاصات و المسؤوليات و إلغاء التضاربات كما يطالب. ع التعييناتموضو

 عمال بمقتضيات الدستور الجديد؛

المستخدمات و المستخدمين بحقوقهم و  يثمن الجهود  المبذولة من طرف الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية الهادفة  إلى تمتيع .04

صون كرامتهم و تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية باستمرار، بعيدا عن الشعارات االنتهازية و الديماغوجية المرتبطة  

 بفترة االنتخابات؛

مع –لمرأة و التي أصبحت يستنكر الهستيريا التي أصابت إحدى النقابات الحزبية، الرجعية و االنتهازية التي تكن عداء مطلقا ل .01

لشن هجوم مجاني على النقابة الوطنية، بل بلغ األمر بأحد عناصرها إلى االعتداء على تستغل كل مناسبة  -اقتراب االنتخابات

 إن ذاكرة المستخدمين حاضرة و لن تنسى من كان يناضل إلى جانبهم و من كان ضد معركتهم و يكسر إضرابهم؛. المناضالت

لمستخدمات و المستخدمين إلى مزيد من الوحدة داخل النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية يهيب بجميع ا .06

 .انتهازية زائفة ألغراض" النقابيين الرحل"و نبذ سياسة التفرقة التي ينهجها بعض (  إ م ش)للقطاع الفالحي 

 

  


