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االتفاقٌات والتوصٌات  مع المعاٌٌر الدولٌة لحقوق المأجورٌن المتضمنة بالخصوص فً  مة التشرٌعات الوطنٌةءمال -

 المفاوضةو النقابً التنظٌم فً الحق مبادئ بتطبٌق الخاصة  98 ة)خصوصا االتفاقٌ العمل الدولٌة الصادرة عن منظمة

 (.العامة الخدمة فً االستخدام شروط تحدٌد وإجراءات النقابً التنظٌم حق بحماٌة 151االتفاقٌة و الجماعٌة

 حول الحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم النقابً. 87اإلسراع بمصادقة الحكومة المغربٌة على االتفاقٌة رقم  -

 الكرٌم والعٌش للعمل المالئمة الظروف توفٌر ٌكفل بما الوزارات بٌن المشتركة بالهٌئات الخاصة األساسٌة األنظمة تعدٌل -

 .إطارها وٌحصن الفئات لهذه

 الكفاءة المتحانات بالنسبة (6) عوض سنوات( 4) أربع اعتماد مع القطاعات، كافة بٌن وتوحٌدها الترقٌة منظومة إصالح -

 الشفوٌة االمتحانات وإلغاء سنتان، االنتظار ٌتعدى ال أن على األقدمٌة طرٌق عن للترقً سنوات( 6) وست المهنٌة

 .المهنٌة

 الساللم فً وإدماجهم( الخ... ماستر، إجازة،) العلٌا والشواهد الدبلومات حاملً للموظفٌن والمادٌة اإلدارٌة الوضعٌةتسوٌة  -

 .مع إطارهم األصلً التً تتناسب

المجلس ، المتساوٌة األعضاء اإلدارٌة تعزٌز السلطة التقرٌرٌة للهٌئات التمثٌلٌة للموظفٌن وتقوٌة صالحٌاتها )اللجان -

 …(للوظٌفة العمومٌة األعلى

 

 الحقوق والحريات النقابية: -0

، والتً تخول للموظفٌن الحق فً االنتماء النقابً والمفاوضة الجماعٌة بمن 89صادق المغرب على االتفاقٌة الدولٌة رقم 

بعد بمالئمة القوانٌن الوطنٌة مع بنود هذه االتفاقٌة رغم المالحظات المتكررة التً تلزم من  فٌهم موظفو السجون، لكن الحكومة لم تقم

 خاللها منظمة العمل الدولٌة الحكومة باإلسراع إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة لتفعٌل ذلك.

 علٌها صادق التً السجناء لمعاملة د ماندٌالقواع إلٌها التً تطرقت المدنٌة الفئة تمثل العامة بالمندوبٌة األطر التقنٌة واإلدارٌة 

، وفً هذا الصدد تطالب والقوانٌن الوطنٌة الجاري بها العملوهً تتمتع بجمٌع الحقوق المدنٌة التً ٌخولها دستور المملكة  المغرب،

 نقابة أطر السجون من المندوبٌة العامة ما ٌلً:

 .العامة إلدارة السجون بالمندوبٌة المشتركة لألطر الوطنٌة النقابة ممثلً مع دوري وبشكل قطاعً حوار إرساء -

 السبورة النقابٌة بمختلف اإلدارات والمؤسسات التابعة للمندوبٌة العامة إلدارة السجون. الترخٌص بتعلٌق -

التواصل المباشر مع  رخص الغٌاب،التفرغ النقابً، النقابة ) مهام ألداء الالزمة التسهٌالت من النقابٌٌن المسؤولٌن تمكٌن -

 ...(.الموظفٌن، الحق فً الولوج إلى المعلومات

 المضاٌقات... من وحماٌتهم النقابٌٌن المسؤولٌن سالمة ضمان -

 

 النظام األساسي الخاص بالموظفين: -0

 بهٌئة الخاص األساسً النظام شأن فً 2116199 رقم مرسوم اإلدماج وإعادة السجون إلدارة العامة أصدرت المندوبٌة

وموضوعا، وبالتالً فنقابة أطر السجون  شكال والقانونٌة الدستورٌة الخروقات ٌحمل بٌن طٌاته مجموعة من السجون، موظفً

 تطالب بما ٌلً:

الموظفٌن بإدارة السجون وإعادة اإلدماج ٌضمن حقوق الفئات هٌئة األطر التقنٌة واإلدارٌة إحداث نظام أساسً خاص ب -

 العمل وحساسٌة الحرٌة النقابٌة ممارسة مالئمة تستوجبها التً والقٌود الشروط من جموعةم فرض المدنٌة بالقطاع مع

 .)النموذج المقترح رفقته( السجنٌة بالمؤسسات

بمثابة القانون األساسً الخاص بهٌئة موظفً إدارة السجون وإعادة  8116188مرسوم  تدارك الخروقات التً تشوب -

 .الموظفٌنالفئة من  لهذه الضمانات والحقوق األساسٌة المشروعة ٌكفل اإلدماج بما
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 المقاربة التشاركية : -3

النقابة الوطنٌة لألطر المشتركة بإدارة السجون تومن بقوتها االقتراحٌة، وهدفها تأطٌر الموظفٌن والمساهمة النوعٌة فً 

المجتمع، وفً هذا الصدد تطالب نقابة  فً إدماجهم وإعادة ءالنزال إلى المقدمة الخدمات على إٌجابا النهوض بالقطاع بشكل ٌنعكس

 أطر السجون بما ٌلً: 

 اإلدارة. أمام الموظفٌن إرادة التعامل بحسن نٌة مع النقابة الوطنٌة باعتبارها نقابة مواطنة ومسؤولة تمثل -

ومركزٌا لتقرٌبهم من مشاكل الموظفٌن عقد لقاءات تواصلٌة دورٌة لممثلً نقابة أطر السجون مع المسؤولٌن محلٌا، جهوٌا  -

 وانتظاراتهم.

وكذا تنزٌل استراتٌجٌة  والمهن والكفاءات للوظائف المرجعٌة الدالئل إعداد فً الموظفٌن تمثٌلٌات مختلف إشراك -

 المندوبٌة.

، المباشر بالمٌداناحتكاكهم بحكم  وذلك ألطرها التخصصات التقنٌة مجال فًفتح المجال لمساهمة النقابة باقتراحات  -

 وأخذها بعٌن االعتبار.

 

 حركية الموظفين: -4

عبرت المندوبٌة العامة إلدارة السجون عن رغبتها فً توحٌد اإلطار القانونً الخاص بموظفً القطاع، الشًء الذي ال 

لدمجها ضمن هٌئة موظفً إدارة ٌمكن تحقٌقه فً ظل تواجد عدد مهم من األطر التقنٌة واإلدارٌة المتشبثة بحقوقها المدنٌة والرافضة 

 السجون، وبالتالً فنقابة أطر السجون تطالب باآلتً:

 المتعلق 811.14.6بناء على طلبهم )مرسوم رقم  الراغبة فً تغٌٌر القطاع لجمٌع طلبات نقل األطر المشتركة االستجابة -

 (.اإلدارات بٌن المشتركة الهٌئات إلى المنتمٌن الموظفٌن بنقل

 الحدود الممكنة لطلبات اإللحاق والوضع رهن اإلشارة لفائدة جمٌع الموظفٌن بالقطاع. االستجابة فً -

األطر التقنٌة  ، وبالخصوصمتفق علٌهامعاٌٌر مضبوطة وعامة وفق  انتقال الموظفٌن لطلبات االستجابة نسبة من الرفع -

 .صعبة اجتماعٌة ظروف من تعانً التً لألطر أكبر فرص السنوٌة، وإعطاء االنتقالٌة الحركات خالل من واإلدارٌة

 االنتقال بالتبادل. لطلبات االستجابة تسرٌع -

 االنتقاالت ونشرها بالموقع الرسمً للمندوبٌة العامة. حركة نتائج وكذا فٌها، البث قبل االنتقال فً الراغبٌن لوائح تعلٌق -

 

 الحقوق المادية: -5

العطاء وسبٌال لالبتعاد عن المعامالت المشبوهة مع نزالء المؤسسات ٌعد التحفٌز المادي أهم وسٌلة تشجع الموظف على 

السجنٌة وعائالتهم، كما أن االستفادة من أي تعوٌض ٌجب أن تكون شاملة لجمٌع الموظفٌن بمختلف أطٌافهم كونهم ٌتشاركون نفس 

 بٌئة العمل، ومنه فنقابة أطر السجون تطالب بما ٌلً:

 )المرتبط ببٌئة العمل( بأثر رجعً. ألخطارالتعوٌض عن امن  اإلدارٌةاألطر التقنٌة وجمٌع استفادة  -

 المساواة. قدمالسكن لفائدة جمٌع الموظفٌن بدون استثناء على  عن التعوٌض إقرار -

 دورٌة خاصة لتحفٌز الموظفٌن على االنضباط والمردودٌة والعطاء. مكافئاتإحداث  -

 اللٌلٌة وصرفها عند متم كل شهر أسوة بقطاعات أخرى.الرفع من قٌمة التعوٌض عن الساعات اإلضافٌة و -
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 حماية الموظفين: -6

ٌتعرض موظفو السجون باستمرار العتداءات لفظٌة وجسدٌة أكثر من أي وقت سابق، وقد رصدت نقابة أطر السجون 

 نقابة أطر السجون ما ٌلً:مجموعة من هاته االعتداءات خصوصا المتعلقة باألطر المدنٌة والتقنٌة، وفً هذا الموضوع تطالب 

 علٌهم أثناء القٌام بمهامهم. الحراسة السجون وتعزٌز داخل المشتركة لألطر الحماٌة توفٌر -

ة داخل المؤسسات السجنٌة وخارجها وردع توفٌر الحماٌة الالزمة لجمٌع الموظفٌن من خطر االعتداءات اللفظٌة والجسدٌ -

 المعتدٌن.

 .باألمراض واإلصابة للمخاطر المعرضٌن للموظفٌن الدورٌة الطبٌة المراقبة -

المواكبة النفسٌة المستمرة للموظفٌن نظرا للوسط المنغلق الذي ٌشتغلون فٌه ولتدهور الحالة النفسٌة العامة لموظفً  -

 السجون.

 بناء اللخ من السجنٌة المؤسسات بناء استراتٌجٌة فً المعاقل داخل تعمل التً المدنٌة األطر وضعٌة إدراج ضرورة -

 الموظفٌن.هذه الفئة من ب خاصة آمنة ممرات إنشاء األقل على أو المعاقل خارج والمعامل والمطابخ المصحات

 التصرٌح بحوادث الشغل واألمراض المهنٌة والتتبع السلٌم لملفاتها. -

 

 التنقيط والترقية: -7

التنقٌط وتقٌٌم أداء الموظف شٌئا مهما للوصول إلى النتائج المرجوة من العمل، لكن لألسف فالنقابة الوطنٌة رصدت أن  ٌعد

تنقٌط الموظفٌن ٌكون أحٌانا انتقامٌا مما ٌشكل إحراجا لبعض الرؤساء المباشرٌن فً إخبار المعنٌٌن باألمر بنقطهم السنوٌة. كما أن 

مع التكوٌن والترقٌة حٌث ٌجب االشتغال على هذه المحاور بشكل شمولً، وفً هذا الصدد تطالب نقابة أطر  التنقٌط له عالقة مباشرة

 السجون بما ٌلً:

النظام األساسً العام للوظٌفة من ظهٌر  88بمقتضٌات الفصل  التزاما ،علٌه المحصل السنوي بالتنقٌط الموظفٌن إخبار -

 .العمومٌة

 .آلٌة وسٌطة لمراقبة سلطة التنقٌط بإشراك ممثلً الموظفٌن تختص بالنظر فً تظلمات الموظفٌن من عملٌات التنقٌط وضع -

 .النزاهة والشفافٌة وتكافؤ الفرصوضع أنظمة لالمتحانات المهنبة تقوم على  -

األطر التقنٌة واإلدارٌة التً تستحق  االعتماد على مبدأ النزاهة والمساواة فً االستفادة من الترقٌة االستثنائٌة دون تغٌٌب -

 .التشجٌع

 .احترام آجال اجتماعات لجان الترقً -

 .علٌها االطالع اجل من اإلدارات والمؤسسات التابعة للمندوبٌة العامة بجمٌع الترقٌات جدول نشر -

 

 التكوين: -8

إلى محور التكوٌن المستمر للموظفٌن، وشرعت فً تطبٌقه، لكنه ٌظل  2119-2116تطرقت استراتٌجٌة المندوبٌة العامة 

فً مجاالت إدارٌة وتقنٌة عدٌدة كتدبٌر الموارد البشرٌة، اإلعالمٌات ... وفً هذا الصدد تطالب نقابة غٌر كافٌا فً ظل غٌاب تكوٌن 

 أطر السجون بما ٌلً:

 .التخصص داخل بالتكوٌن استبداله و المشتركة لألطر بالنسبة العسكري شبه التكوٌن اءالغ -

 .العلمٌة الساحة على جدٌد كل ومواكبة المهنٌة والمهارات الكفاءات تطوٌر إلى ٌسعى المستمر للتكوٌن برنامج تحدٌد -

 الحدٌث التدبٌر أسس على ٌرتكز شمولً نسق وفق المهنً مسارهم على مدى الموظفٌن فئات لجمٌع التكوٌن حق ضمان -

 …(.ترقٌة -تحفٌز -تكوٌن) البشرٌة للموارد

 االستفادة من الكفاءات التً راكمتها االطر االدارٌة والتقنٌة لتكوٌن الموظفٌن فً مجال تخصصاتهم. -
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 المهام: -9

التعٌٌن فً مناصب  مسطرة، ناهٌك عن ٌع المهام داخل المؤسسات السجنٌةال زال مبدأ عدم تكافؤ الفرص ٌسٌطر على توز

المسؤولٌة التً ال تحترم القوانٌن الجاري بها العمل، كما أن نقابة أطر السجون رصدت بعض الحاالت التً ٌنٌط فٌها المسؤول 

 بصلة باختصاصاته، ومنه فنقابة أطر السجون تطالب باآلتً:   اإلطار المدنً بمهام ال تمت

 النظام فً علٌها والتنصٌص بتطبٌقها المؤسسات جمٌع وإلزام األطر التقنٌة واإلدارٌةب المنوطة المهام وتدقٌق تحدٌد -

 .بالموظفٌن الخاص األساسً

وعدم تكلٌفها بمهام أمنٌة ال تندرج ضمن أنظمتها  المهامتوزٌع أثناء  األطر التقنٌة واإلدارٌةاحترام التخصصات المنوطة ب -

 األساسٌة.

 باإلدارات المصالح ورؤساء األقسام رؤساء تعٌٌن كٌفٌات شأن فً 81111681دعوة المندوبٌة العامة إلى تفعٌل مرسوم  -

 ومٌة.حول التعٌٌن فً مناصب المسؤولٌة بالمؤسسات العم .7/811ومنشور السٌد رئٌس الحكومة  العمومٌة

 توصٌف مهام الموظفٌن بالمؤسسات السجنٌة وإصدار كتب مرجعٌة فً هذا الشأن تبٌن ما لهم وما علٌهم. -

 

 :مطالب إدارية أخرى -02

 

 تفعٌل جمٌع المذكرات والدورٌات التً تدعو إلى االهتمام بشؤون الموظفٌن على أرض الواقع. -

 .الجهوٌة المدٌرٌات مستوى على واألجور االلتزام بٌانات من الموظفٌن تمكٌن -

 .الموظفٌن جمٌع على المهنٌة البطائق تعمٌم -

 الممثلٌن بحضور الشخصً ملفهم على االطالع من التأدٌبٌة المجالس على المحالٌن األطر التقنٌة واإلدارٌة تمكٌن -

 .التأدٌبً القرار صدور حٌن إلى توقٌفهم عدم مع النقابٌٌن،

 تحدٌد معاٌٌر معقولة الستفادة الموظفٌن من السكن اإلداري بعٌدا عن مبدأ الزبونٌة والمحسوبٌة. -

 الدولة بإدارات العمل ومواقٌت أٌام بتحدٌد 8-15-916 رقم المرسوم فً علٌها المنصوص القانونٌة العمل مواقٌت احترام -

 رٌة.بالنسبة لألطر التً تشغل مهام تقنٌة وإدا المحلٌة والجماعات

 إلغاء التفتٌش الجسدي للموظفٌن واالعتماد على معدات متطورة لهذا الغرض تحفظ كرامتهم. -
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 السكن: -0

لذا وجب االهتمام بهذا المجال  لحفظ كرامة الموظفٌن وضمان استقرارهم االجتماعً، األساس الجوهريالسكن ٌشكل 

وتستهلك النسبة األكبر فً أجرتهم  الموظفٌن ائٌة أو أقساط الدٌون تنخر جٌوبأن السومة الكر خصوصا ،له وتوفٌر الدعم الالزم

 الشهرٌة، وفً هذا الصدد تطالب نقابة أطر السجون بما ٌلً:

 الرفع من حصٌص المستفٌدٌن من دعم السكن )المؤسسة المحمدٌة( سنوٌا وتبسٌط مسطرة االستفادة. -

 .التكلفة محسوبٌة بثمن وبدون بالشفافٌة الموظفٌن لفائدة شققها وتوزٌع اقتصادٌة سكنٌة مركبات بناء -

 الموظفٌن. مصلحة ٌخدم بما بناكواأل بٌن المؤسسة المحمدٌة المبرمة السكن اتفاقٌات مراجعة -

 سكن اقتصادي. اقتناء فً هاتسبٌقبدون فائدة من أجل  للموظفٌن استهالكٌة قروض توفٌر -

 .السكنٌة والودادٌات التعاونٌات نظام وتحفٌز تشجٌع -

 

 النقل: -0

للعمل،  ألوقات وانضباط تنظٌم من ٌستلزمه ٌعتبر النقل من أهم الخدمات التً ٌجب توفٌرها للموظف بشكل ٌومً، وما

تقادم حافالت نقل ٌالحظ  ومن جهة أخرى، خارج المدار الحضاري تتجلى فً بناء سجون استراتٌجٌة المندوبٌةخصوصا أن 

جمٌع المؤسسات السجنٌة، وفً هذا الصدد نقابة أطر السجون  خطوطها ال تغطً والتً، الخاصة بالمؤسسة المحمدٌة الموظفٌن

 تطالب بما ٌلً:

 .الخاص بالمؤسسة المحمدٌة تجدٌد أسطول نقل الموظفٌن -

 إعادة النظر فً مسارات بعض الخطوط وجعلها تمر على جمٌع المؤسسات السجٌنة. -

 ال تغطٌها حافالت المؤسسة المحمدٌة.خطوط سٌس لتألموظفٌن خصوصا لل حافالت النقل توفٌر جمعٌة التكاف -

 

 الخدمات الصحية: -3

 كافٌة معلوماتفٌن، لكن فً المقابل هناك غٌاب تقدم المؤسسة المحمدٌة وجمعٌة التكافل خدمات صحٌة متعددة لفائدة الموظ

 فنقابة أطر السجون تطالب بما ٌلً: ومنه، حول هذه الخدمات

تسهٌالت وتخفٌضات فً العالج منح ) بمختلف جهات المملكة وصٌدلٌات عقد شراكات مع مصحات ومختبرات وعٌادات -

 فً األداء(.

التفكٌر فً إعانة الموظفٌن المتقاعدٌن المصابٌن بأمراض مزمنة )النفسٌة منها والعضوٌة( والمقعدٌن ودراسة إمكانٌة  -

 ر النقل الطبً لهذه الفئة التً تتردد بصفة دورٌة على مؤسسات العالج.توفٌ

 التفكٌر فً مساعدة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة من أبناء الموظفٌن. -

تنظٌم قوافل طبٌة وتحسٌسٌة لفائدة المنخرطٌن خصوصا بالمناطق التً تعانً نقصا فً الخدمات الصحٌة العمومٌة التً  -

 تغطٌها القوافل.

 لتكفل بالملفات الطبٌة الخاصة بالموظفٌن المصابٌن بأمراض مهنٌة وحوادث الشغل.ا -
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 المنح والقروض: -4

فً حاجة إلى  مالدخل(، كما أنه يفً حاجة إلى قروض استهالكٌة بدٌلة عن القروض البنكٌة )خصوصا محدود ونالموظف

مساعدات ومنح فً أوقات محددة كالمناسبات الدٌنٌة والدخول المدرسً والمناسبات العائلٌة، وفً هذا الصدد تطالب نقابة أطر 

 السجون بما ٌلً:

تفعٌل قروض اجتماعٌة أو إعانات مادٌة، بصفة استثنائٌة، لتلبٌة احتٌاجات مستعجلة وطارئة إلى  دعوة المؤسسة المحمدٌة -

 (9119.من قانون  .نخرطٌن أو عائالتهم... )المادة للم

 لجمٌع الموظفٌن. عٌد األضحىب دعوة جمعٌة التكافل إلى إقرار منحة دائمة خاصة -

 الزواج، االزدٌاد، الدخول المدرسً... منحإلى إحداث  دعوة المؤسسة المحمدٌة -

 ة.دعوة المؤسسة المحمدٌة إلى إحداث قروض استهالكٌة معقولة بدون فائد -

 دعوة جمعٌة التكافل إلى الرفع من قٌمة القروض بدون فائدة مع العمل على تمدٌد فترة التسدٌد.  -

 

 المرافق األساسية للموظفين داخل المؤسسات: -5

)مقاصف،  المستمر التوقٌتالعمل بمواكبة حاجٌات خاصة بالموظفٌن ل غٌاب بنٌة تحتٌةتعرف أغلب المؤسسات السجنٌة 

 ، ومنه فنقابة أطر السجون تطالب بما ٌلً:…(مرافق صحٌة، أماكن الصالة

 دعوة إلى إحداث مقاصف خاصة بالموظفٌن تقدم وجبات بأثمنة تفضٌلٌة.ال -

 بالمعاقٌن خاصة ولوجٌات، دعوة إلى تجهٌز أماكن للصالة، مرافق صحٌة، مستودعات مالبس، قاعات استراحةال -

 ...(والمرضى والحوامل

 

 الخدمات الترفيهية: -6

ٌحتاج موظف السجن لخدمات استجمام وترفٌه تنسٌه عناء العمل داخل الوسط السجنً المنغلق، وتوصلت نقابة أطر 

السجون بمجموعة من شكاٌات الموظفٌن بخصوص مراكز االصطٌاف من قبٌل تعقٌد مسطرة الحجز واألداء، ومعاناة بعض المراكز 

 ات، المحسوبٌة والنخبوٌة فً االستفادة أوقات الذروة. فً هذا الصدد تطالب نقابة أطر السجون باآلتً:من نقص فً تقدٌم الخدم

 صٌانة مراكز االصطٌاف التابعة للمؤسسة المحمدٌة وتحسٌن خدماتها. -

 إقرار نظام حصٌص المستفٌدٌن من مراكز االصطٌاف خالل فترة الصٌف بالتساوي بٌن موظفً العدل والسجون. -

 تخصٌص وسائل نقل جهوٌة تغطً طلبات تنظٌم الرحالت من قبل الجمعٌات والنقابات القطاعٌة. -

 تبسٌط مسطرة الحجز واألداء لالستفادة من خدمات مراكز االصطٌاف. -

طفال موظفً القطاع، وحبذا لو تواجدت بالمدن السٌاحٌة التً تتوفر على مراكز اصطٌاف التفكٌر فً إنشاء مخٌمات أل -

 المؤسسة المحمدٌة، والعمل على مالئمة فترات حجز الموظفٌن مع فترات تخٌٌم أبنائهم.

 عقد شراكات مع أندٌة رٌاضٌة بمختلف جهات المملكة. -

 برجال التعلٌم(. دراسة إنشاء مقتصدٌات، ومقاهً خاصة بالموظفٌن )أسوة -
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 :االنخراط والتواصل مع المنخرطين -7

ٌشتكً أغلب موظفً السجون من قلة التواصل مع المؤسسات الجمعوٌة، خصوصا المؤسسة المحمدٌة، األمر الذي ٌدعو 

 إلى تكثٌف الجهود لتواصل أكبر مع موظفً القطاع، لذلك تطالب نقابة أطر السجون بالتالً:

 خصوصا منهم المتقاعدٌن والموظفٌن الجدد. بطاقات انخراطهماإلسراع فً تمكٌن جمٌع الموظفٌن من  -

 .وتوزٌعها على الموظفٌن المتوفرة وطرٌقة االستفادة منها جمٌع الخدماتإعداد دالئل حول  -

والشركاء، وحبذا لو تكون خارج أوقات العمل  المحمدٌة المؤسسةلممثلً  بالسجونقوافل تواصلٌة العمل على برمجة  -

 وخارج المؤسسات السجنٌة.

، خصوصا قصد تتبع مراحل معالجة المحمدٌة لمؤسسةل بالبوابة اإللكترونٌةإضافة فضاء المنخرط والخدمات عن بعد  -

 الطلبات.

 ء للشكاٌات والمقترحات.لموقع االلكترونً لجمعٌة التكافل للتعرٌف بجمٌع الخدمات المقدمة وتخصٌص فضاتحٌٌن ا -

 تخصٌص سبورات خاصة بالخدمات االجتماعٌة لفائدة الموظفٌن بجمٌع اإلدارات والمؤسسات التابعة للمندوبٌة العامة. -

 

 المقاربة التشاركية: -8

للنهوض نقابة أطر السجون تمارس عملها فً المٌدان، وهً أقرب للموظفٌن وأعلم بانتظاراتهم، وبالتالً فتمثٌلٌتهم أساسٌة 

 بأوضاعهم االجتماعٌة، ومنه فنقابة أطر السجون تطالب بما ٌلً:

 .و الداخلً فً أي مراجعة أو صٌاغة جدٌدة للقانون األساسً النقابة الوطنٌةإشراك  -

 إشراك النقابة الوطنٌة فً جمٌع البرامج والخطط الهادفة إلى تحسٌن الخدمات االجتماعٌة للمنخرطٌن. -

 وري مع ممثلً النقابة الوطنٌة لألطر المشتركة بإدارة السجون.إرساء حوار اجتماعً د -

 الخاصة بالمؤسسة المحمدٌة. إشراك النقابة الوطنٌة فً اجتماعات مجلس التوجٌه والمراقبة -

 

 خدمات أخرى: -9

 

 وتمكٌن المنخرطٌن من أثمنة تفضٌلٌة بخصوص األنترنت والهاتف النقال. ،تعقد شراكة مع إحدى شركات االتصاال -

 عقد شراكة مع محالت تجارٌة لألجهزة اإللكترونٌة بمختلف جهات المملكة وعدم االقتصار على شراكات مركزٌة. -

 التفكٌر فً تخصٌص حضانات ورٌاض ألطفال موظفً السجون خصوصا بالمدن الكبرى. -

 

 


