
 

 داءــــن

 :إخواني ، أخواتي
 

 المتساوية اإلدارية للجانا انتخابات مع دموع ،5302 يونيو 30 األربعاء  يوم لنا سيكون             

 و تممثال  به يقوم الذي الهام دورال عليكم يخفى ال حيثو ،القطاع موظفيو بموظفات الخاصة األعضاء
 ، أصنافها بجميع الترقية في وإنصافكم  ، حقوقكم عن الدفاع في وذلك ، اللجان هذه في الموظفين ممثلي

  يمثلكم من  الختيار ، ومدعوون اتمدعو  اليوم نكمفأ  ،....التأديبية المجالس في التعسف من وحمايتكم
 بهم المنوط بالدور للقيام ، الحية والضمائر  والنزاهة  باالستقامة يتصفون ، تمثيل أحسن اللجان هذه في

 للجميع منصفة معايير ضمن  الموظفين، و الموظفات مصالح عن للدفاع الكافية الجرأة على يتوفرونو ،
 ...مسبقا.  بشأنها ومتفق ،
 

 للشغل، الكونفدرالية لواء تحت المنضوية التقليدية للصناعة الوطنية النقابة يشرف ،عليه وبناء      

 حقوقالفي الدفاع عن  االلتزامالتشبت بمواصلة " شعار تحت مرشحيها لوائح لكم تقدم أن

بالمهام منها ووعيا  فيها، النقابي الجاد ،وبروح المسؤولية المعهودة منها بالعمل إيمانا  "مكتسباتالو

 االستحقاقاتفي مشاركتها بهذه  ةمستحضر ،الجسيمة المناطة باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

 :من خاللية المطلب ات عن  الملفالدفاع  العمل على مواصلة كذلك 

 الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها ضمان الحق في اإلضراب؛ صون  •                

 وإعدادها؛المهنية  االمتحاناتر في طرق تنظيم ظإعادة الن•                

 لجعلها منصفة لجميع الفئات والدرجات؛ باالختيار يتطوير معايير الترق •                

تعلق يتطال سير اللجان سواء فيما  قد والتجاوزات التي االختاللاهر ظوقوف ضد مال•                

 ....بجميع أصنافهابالمجالس التأديبية أو الترقية 

وتحسن الوضعية اإلدارية تشرف  ،لترقي لمنظومة قانونية  بإعداد المطالبة•               

  .واالجتماعية لكل الفئات

 : القطاع وموظفي موظفات إخواني ، أخواتي
  للتصويت تدعوكم للشغل، الكونفدرالية لواء تحت المنضوية التقليدية للصناعة الوطنية النقابة إن        
 تمثيل أحسن  لتمثيلكم وااللتزام الكفاءة على يتوفرون الذين، ومرشحاتها مرشحيها لوائح على بكثافة

 و مرشحات ،الكريم والعيش الترقي في والمشروعة المكتسبة حقوقكم عن الدفاعو ،شؤونكم وتدبير،
  معكم. للتواصل دائم استعداد على منكم قريبين ، مرشحين

 

 عـاشت الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشغـــل

- مناضلة صامدة –عاشت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية   
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