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المنظمة الديمقراطية للشغل

السكرتارية الوطنية للمتصرفات و المتصرفين
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 في إطار الدفاع عن  كل القضايا المتعلقة بالشغيلة وفي سياق الوحدة المطلبية التي هي أسسساس
 القوة العمالية، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل كنقابة مؤمنة بتوحيد الخسسط النضسسالي و مؤمنسسة
 بالتشبث بالمطالب  العادلة لكل الفئات دون استثناء تتبع عن كتب مسسسار ملسسف فئة المتصسسرفات
 والمتصرفين باهتمام كبير،  وفي سياق  تحليلها المبنسسي علسسى التشسسخيص العميسسق لوضسساع فئة
 المتصرفات والمتصرفين و من جراء سياسة التهميش والتمييز المنتهجة مسسن طسسرف الحكومسسة

اتجاه مطالبها المشروعة فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن ما يلي:

 إنجسساحتهنئ كافة المتصسرفات والمتصسسرفين علسى  مشساركتهم الواسسعة فسسي •
  يونيسسو الماضسسي المصسسحوب بالوقفسسة الحتجاجيسسة أمسسام وزارة20الضسسراب السسوطني 

الوظيفة العمومية و تحديث الدارة. 

 تحمل الحكومة إلى ما آلت إليه أوضاع الطر المتصرفة من تهميش وإقصاء•
دون إحقاق مبدأ العدل والنصاف والمساواة بين أطر الدولة.

  تطالب الحكومة بفتح حوار جسسدي ومسسؤول بشسسكل مسستعجل لجسل مناقشسة•
 مطالب المتصرفات والمتصرفين بشكل شمولي مع التأكيد علسسى إخسسراج نظسسام أساسسسي
 يكفسسل كسسل الجسسوانب الماديسسة والمهنيسسة والجتماعيسسة فسسي قطسساع الوظيفسسة العموميسسة

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. 
  تدعم كل الخطوات النضسسالية السستي يسسدعوا لهسسا التحسساد السسوطني للمتصسسرفين•

المغاربة والتي ترتبط بالدفاع على مطالب المتصرفين في شموليتها. 

 وفي الختام تدعوا المنظمة الديمقراطية للشغل كافة  المتصرفات والمتصرفين فسي كسل قطاعسات
 الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة  الواسعة  من أجسسل

  قصد انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة، كما تؤكد على توحيد إنجاح هذه المحطات النضالية 
صفوف المتصرفين و اللتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة. 

 السكرتارية الوطنية

للمتصرفات و المتصرفين

البرنامج النضالي

2012 أكتوبر 11الخميس 

إضسسسسسسراب وطسسسسسسني، وقفة احتجاجية

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الدارة

العاشرة صباحا 

2012 أكتوبر23الثلتاء 

 إضراب وطني، وقفة إحتجاجية

 وزارة المالية والقتصاد

العاشرة صباحا

2012 نونبر 13الثلتاء   

إضراب وطني، وقفة إحتجاجية

 البرلمان 

الثالتة بعد الزوال

2012فمبر  نو28الربعاء 

إضراب وطني، وقفة احتجاجية 

 وزارة المالية والقتصاد 

العاشرة صباحا

  إضراب2012نوفمبر  29الخميس 
وطني

ـــــــــــــرة وطنــــــــــــيةمسي  

بــــــــــــــــــــــــلغ

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعم البرنامج النضالي

الذي سطره  التحاد الوطني للمتصرفين المغاربة 
وتدعوا كافة المتصرفات و المتصرفين العاملين 

بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية

والمؤسسات العمومية إلى النخراط  فيه


