
 

الغـــب  
 

جل فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف أبالرغم من املراسالت العديدة لالحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة املوجهة ملختلف اجلهات احلكومية من 
جل االستجابة للمطالب العادلة و املشروعة أية السابقة اليت قوبلت بسياسة اآلذان الصماء، ومن اإلنذار وكذا  احملطات النضالية   هيئة املتصرفني

مام هنج احلكومات املتعاقبة لسياسة أو  واإلداريةدوار طالئعية وحتملها ملسؤوليات جسيمة داخل املنظومة أطر الدولة اليت تقوم  بأهلذه الفئة من  
التوجهات املستهدفة هلا وحلقوقها وتواصل القرارات و املشاهبة تعميق الفوارق األجرية واالعتبارية  بني هيئة املتصرفني  وبني العديد من الفئات 

 ما يلي:قرر لالحتاد  املكتب التنفيذي فان  ،ألشكالااملكتسبة  بشىت 

 ؛ات و املتصرفنيلنضال حىت حتقيق املطالب العادلة و املشروعة للمتصرفعزمه االستمرار يف ا 

 ؛تنظيم لقاءات تعبوية و تواصلية مبختلف اجلهات و األقاليم للتعريف بامللف املطليب و لطرح أهم قضايا املتصرفني واملتصرفات 

 ؛2402كتوبر أ 40 اخلميس يوم لقاء تعبوي وطين يعقد بالرباط تنظيم 
  ات احلقوقيني لفتح قنوات احلوار و التواصل حول قضايا املتصرفاجلمعويني و احلزبيني و االتصال مبختلف الفاعلني النقابيني و مواصلة

 ؛املتصرفنيو 

  ؛2912اكتوبر  90تنظيم ندوة صحفية يوم الثالثاء 

  االيتعلى الشكل تسطري برنامج نضايل : 
 

 على الساعة العاشرة صباحا.و حتديث االدارة  : إضراب ووقفة أمام مبىن وزارة الوظيفة العمومية 2912أكتوبر  11اخلميس  .1

: خوض إضراب وطين و تنظيم وقفة مركزية أمام مبىن وزارة املالية واالقتصاد على الساعة العاشرة صباحا. 2912أكتوبر   22الثالثاء  .2
 الواليات و العماالت. و تنظيم وقفات جهوية أمام

 ؛أمام مبىن الربملان على الساعة الثالثة بعد الزوال مركزية : خوض إضراب وطين و تنظيم وقفة2912نونرب  12الثالثاء  .2

ية واالقتصاد على الساعة العاشرة صباحا. أمام مبىن وزارة املالمركزية : خوض إضراب وطين و تنظيم وقفة 2912نونرب  22األربعاء  .4
 تنظيم وقفات جهوية أمام الواليات والعماالت.و 

 : خوض إضراب وطين.2912نونرب  20خلميس ا .5

 نظيم مسرية وطنية خالل شهر دجنرب سيعلن تارخيها و مكاهنا يف حينه.ت .6

 يف الوقت املناسب. سيعلن  عنها ،عند الضرورة موازية،نضالية  لشكاأ ىلإ  اللجوء  .7
 

 

و الغرف املهنية  العمومية و املؤسسات العمومية و اجلماعات الرتابية باإلداراتاملتصرفني و هبذه املناسبة يدعو املكتب التنفيذي كافة املتصرفات و 
  .هليئة املتصرفنيالستجابة للمطالب املشروعة والعادلة اعلى حلمل احلكومة النضايل هذا الربنامج  يفاملشاركة املكثفة و املسؤولة  التعبئة و ىلإ
 

التهميش حقاق احلق ورفع الظلم و إ  جل أمساندته من احلقوقية لدعم االحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة و اجلمعوية و كما يدعو كل اهليئات النقابية و 
 . يئةهذه اهل عن

 


