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ة مساء مبقر املديرية العامة سعىل الساعة اخلام  2019فرباير  14اجلامعة الوطنية ملوظفي امجلاعات احمللية يوم امخليس  تعقد

طار سلسةل املشاورات اليت دشنهتا وزارة ادلاخلية  التشاوري للجامعات احمللية لقاءها  عطاء  الثاين مع املديرية يف ا  هبدف ا 

وأ طر ا  املدير العام للجامعات احمللية وايل الاىل جانب  ه، حض  2010دفعة جديدة للحوار القطاعي املتوقف منذ س نة 

 متثيلية عن املكتب الوطين للجامعة.، يرية العامة للجامعات احمللية املد

 ماييل: اجلامعة ت حول عرض وزارة ادلاخلية ورد اجلامعة  والوقوف عىل مجموعة من النقاط العالقة ، أ كدوبعد التداول  

 .من جديداب احلوار القطاعي تمثني مبادرة الوزارة الوصية واملديرية العامة للجامعات احمللية املمتثةل يف فتح أ بو  ✓

 وادلعوة ل حياء اللجان ال قلميية ومتكيهنا من أ ليات ووسائل العمل . أ سسة احلوار القطاعي و جدوةل لقاءاتهمب اتشبهث ✓

 .لس امي نظام أ سايس عادل ومنصف ملوظفي امجلاعات الرتابية تأ كيد اجلامعة الوطنية عىل تشبهثا باكفة نقاط ملفها املطليب ✓

ذ خترب اجلامعة الوطنية ملوظفي امجلاعات احمللية مناضلهيا  راحل املس تجدات و مل املنخرطني ومعوم الشغيةل امجلاعية اب واكفةوا 

طار احلوار القطاعي تع  لن  ما ييل:اليت قطعهتا املشاورات مع املديرية العامة للجامعات احمللية يف ا 

طار  ▪ هتيئا للقاء يوم مع املديرية العامة ومواردها البرشية  لجنة تقنيةاس تعدادها التام ملواصةل احلوار والتشاور يف ا 

 = من مارس املقبل.7السابع=

 .عىل احلقوق واملكتس بات ادلفاعت و ة أ ساس ية وفعاةل حلل لك الاشاكلاحلوار اجلاد واملسؤول ك لي بفضيةلمتسكها  ▪

لمزيد من اليقظة والاس تعداد ملواصةل النضال عىل لك لة ياملناضلني واملناضالت واكفة الشغيةل امجلاع دعوهتا لك  ▪

  .ن عىل مس توى الاحتجاج ورفع املطالب أ و عىل مس توى احلوار والتفاوضا   ، ال ساليب بلكاملس توايت و 

 املس تجدات. لتعميق املشاورات ومناقشة ال دارية   اللجنة  ادلعوة لعقد ▪

 عن الكتابة الوطنية للجامعة

 

2رقم  بالغ  إخباري  

للشغيلة الجماعية   

مة للجماعات المحلية في إطار الحوار القطاعي احول  مشاورات الجامعة مع المديرية الع  

 االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي        

 الجماعات المحلية          
الكتابة الوطنية        
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