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 بالرباط  و 2014 أكتوبر 15فً اجتماع طارئ للمكتب التنفٌذي لالتحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة ٌوم األٍربعاء 
 سنة 2014تأكٌدا على استكمال المحطات النضالٌة التً ٌخوضها اإلتحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة مند بداٌة 

ووقوفا على اإلستهتار بمطالب المتصرفٌن من طرف الحكومة الغضب العارم، و تماشٌا مع وحدة الصف النضالً و 
 أمام تزاٌد التعسفات  و التحقٌر فً حق الموظفٌن و من بٌنهم األطر المتصرفة بإعتبارها هٌئة مشتركة بٌن و 

 المكلف  بالوظٌفة العمومٌة و تحدٌث اإلدارة و أمام  واستنكارا لما جاء فً  التصرٌح غٌر المسؤول للوزٌر، اإلدارات
وعٌا منه بالخطورة الكبٌرة التً تشكلها المشارٌع التراجعٌة و، السٌاسة الحكومٌة  التمٌٌزٌة  الممنهجة  بٌن أطر الدولة

واحتجاجا على السٌاسة التفقٌرٌة  المتعلقة بالتعدٌالت المزمع إدخالها على منظومة الوظٌفة العمومٌة و صنادٌق التقاعد
فإن ، للموظفٌن و من بٌنهم المتصرفٌناإلقصائٌة الممنهجة التً تسنها الحكومة الحالٌة عبر إنهاك القدرة الشرائٌة  

المكتب التنفٌذي لالتحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة ٌدعو كافة المتصرفات و المتصرفٌن بقطاع الوظٌفة العمومٌة 
إضراب وطنً ٌوم خوض و الجماعات الترابٌة و الغرف المهنٌة و المؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري إلى 

  :كاألتً وتنفٌذ  الجزء األول من البرنامج النضالً 2014 أكتوبر 29األربعاء 

 حمل الشارة 2014 أكتوبر 27-28-30-31

 إضـــــــــــــراب وطنـــــــــــــً  2014 أكتوبر 29األربعاء 
  صباحا  11:00  وقفة احتجاجٌة مركزٌة  أمام وزارة المالٌة 2014 نونبر 11الثالثاء 

مع وقفات جهوٌة و إقلٌمٌة  
 تقرر المكاتب  المحلٌة فً أماكنها و توقٌتها

 2014نهاٌة شهر أكتوبر  دفعة واحدة  من األبناك سحب االجور
 

فإن اإلتحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة، ٌؤكد على جمٌع المتصرفات و ضمانا لنجاح البرنامج النضالً، و 

المتصرفٌن فً كل اإلدارات العمومٌة بقطاع الوظٌفة العمومٌة و الجماعات الترابٌة و الغرف المهنٌة و المؤسسات 

 الواسع و المسؤول فً هذه المحطات النضالٌة و االلتفاف حول هٌئتهم االنخراط ذات الطابع اإلداري  إلى   العمومٌة

 .المناضلة ورص الصفوف  قصد تحقٌق المطالب العادلة و المشروعة

المـــــــكتب الــــــتنفٌذي 

 

 unam.unam11@gmail.com: االلكترونً البرٌد - 0613898644 – الهاتف -المغاربة للمتصرفٌن الوطنً االتحاد

 اإلتحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة

 المكتب التنفٌذي

 

: تحاد الوطنً للمتصرفٌن المغاربة ٌقرراإل
 2014 أكتوبر 29إضراب وطنً األربعاء 

 2014 أكتوبر31و 30-28 -27 بمقرات العمل حمل الشارة 
 2014 دفعة واحدة نهاٌة أكتوبر  من األبناك سحب األجور

   مصحوبة بوقفات جهوٌة و إقلٌمٌة2014 نونبر 11 أمام وزارة المالٌة احتجاجٌةإوقفة 
 

 


