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. 2012ابريل  30عقد المكتب الجھوي مراكش تانسيفت الحوز ل�تحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اجتماعا عاديا  يوم ا
ثنين 

  :و بعد تدارس جدول ا
عمال خلص ا
جتماع الى ما يلي

 :الوضع العام •

ت الحكومية لمطالبه المشروعة و التي ما فتئ و تجاھل السلطا. ما زال المتصرف يعاني من الحيف و تعميق مشاكله داخل ا
دارة
و نظام تعويضات يتماشى و . و المتمثلة في اقرار قانون اساسي عادل و منصف. ينادي بھا ا
تحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

  .خاصية ھذا ا
طار با;دارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية

 :الوضع التنظيمي •

 

و يدعو المكتب التنفيذي لتعميم المقررات . 2012مارس  17ھوي نجاح اشغال المجلس الوطني بتاريخ مكتب الجيثمن ال  - أ

 :المنبثقة الى حيز الوجود و المتمثلة في

 الملف المطلبي و البرنامج النضالي -

 مشروع القانون ا
ساسي و النظام الداخلي -

و ندعو . طريق ايجابي للدفاع عن ملف المتصرفينربة و النقابات نعتبر التنسيق بين ا
تحاد الوطني للمتصرفين المغا  -  ب
ا
تحاد الوطني  ترعى و تدافع عن توجھات و مطالب. ان يكون ھذا التنسيق مبنيا على اسس واضحة و شفافة

 .للمتصرفين المغاربة كونه الممثل الوحيد للمتصرفين

و 
  ،لDتحادشرعية لكونھا لم تخرج عن ا
جھزة التقريرية  يعتبر المكتب الجھوي ما سمي ملفا استعجاليا، وثيقة غير   -  ت
مارس  17ترقى الى طموحات المتصرفين و المتصرفات المعبر عنھا في ا
يام التواصلية و باجتماع المجلس الوطني  

2012 . 

 . 2012مارس  17المجلس الوطني بعد محطة يوما لعقد اجتماع  60يدعو المكتب الجھوي الى احترام موعد   -  ث

  :المحطة النضالية •

و المتمثلة في اضراب وطني مصحوبا  بوقفة احتجاجية امام مقر  2012ماي  3يعتبر المكتب الجھوي المحطة النضالية ليوم 

المنبثقة عن المجلس  الوثائق ;خراجوزارة تحديث ألقطاعات، مطلبا ملحا ;سماع صوته، و بعث رسالة الى المكتب التنفيذي 
، التي ما و يدشن بھا نضا
ته الميدانية.  و الوقوف امام جميع المحاو
ت التي تحاول قرصنة ا
تحاد. الوطني الى حيز الوجود

ا
جھاز على  و باقتراحھا مشروع قانون ا;ضراب و الذي نعتبره  قانون تكبيل الحريات  ،ھذه الحكومة السعي الى تكبيلھا فتئت
  .لمكتسبات التي حققھا الموظفون بنضا
تھم ا

و  2012ماي  03و للتعبير عن سخطنا ندعوا كافة المتصرفين و المتصرفات بجھة مراكش تانسيفت الحوز، انجاح محطة 

ى العمومية و تحديث القطاعات عل الوظيفةالوقفة ا(حتجاجية امام مقر وزارة  ,نجاحذالك بتنفيذ ا(ضراب و الحضور بكثافة 
  .الساعة التاسعة و النصف صباحا

  م ل�تحاد اوفياءتدم                                                                                   

 المكتب الجھوي مراكش تانسيفت الحوز عن                                                                                

    


