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  املغار�ة للمتصرف�نلالتحاد الوط�� 

  بيان

بملف 6يئة املتصرف�ن وعدم وفائھ   0دارةوتحديث  استخفاف وز&ر الوظيفة العمومية ��ل  إذ  نإن �تحاد الوط�� للمتصرف�

عHI أنظار   باملسؤولية الالزمة و عرض9ا مطالABم  التعاطي معبتحاد الوط�� للمتصرف�ن املغار�ة �  أمام ال>� قطع9ا بالوعود

�9ات اLMNومية املعنية ة اLMNوم رئKسNلول الناجعة  قصد إيجاد و اMNعد أن  ل9ا اTومي�ن الذين  عدد من املسؤول�ن  أكد،  وLMNا

ى  ، وTعد أن تأكد شموcd ملنظومة الوظيفة العمومية إصالح  إشLاليات 6ذا امللف ضمن  عHI حلاملكتب التنفيذي لالتحاد ]Aم التق

التعاطي  مع موظفي الدولة بناء عHI  اLMNومة مصممة عHI �ستمرار ci سياسة  أن اتgh   أن، وTعد يأfيولن  لمأن 6ذا �صالح 

�ميع،�متثال لو مقار�ة التمي�k و�نتقائيةmموضوعية عادلة ومنصفة ل nات عوض اعتماد معاي�Apوإجابة  ضغط اللو�

 ،مباشرة للموظف�ن   املتمثلة ci توجيھ إ6اناتو  ةاملسؤولوز&ر الوظيفة العمومية و تحديث 0دارة غ�n   تصر&حاتو خرجات HIع

  : فان املكتب التنفيذي لالتحاد الوط�� للمتصرف�ن املغار�ة  علن للرأي العام الوط��  أمام 6ذا الوضع

� w بط أجراقل أن املتصرف�ن 6م اليومwسوءترقية  أوwوضعا اعتبار&ا باملقارنة مع الفئات ذات نفس الشوا6د ونفس امل9ام  و

wجر امل}ساوي "ة ال>� تنص عHI ضرورة اعتماد تفاقيات الدوليوأن 6ذا الوضع يناci دستور اململكة و� 0دار&ةداخل املنظومة 

 ؛"جل العمل ذي القيمة امل}ساو&ةمن أ

اLMNومة مماطلة  مطالب املتصرف�ن، ci ح�ن ال  كذبة وخدعة تحاول ]Aا" الشموcd للوظيفة العمومية صالح0 "أن ما  س�~ ب  �

 ؛)و&ة، القضاة،  البياطرةال�nب wطر، wطباءاملنتدبون القضائيون؛ امل9ندسون، ( املزعوم  0صالحانتظار  فئاتبا�c ال يطلب من 

بقرارات  ا 0طار 6ذ  معاقبةو��nكيبة ال9يئة بتخصصات متباينة معلنة بذلك عن   أن اLMNومة ت�nر موقف9ا �عدد املتصرف�ن  �

ال9يئة �عدد كب�n من التخصصات ال>� ال تمت  إغراقن}يجة لسياسة  إالفعدد املتصرف�ن وتركيبة 6يئ�Aم ما 6و . �c من اتخذ�Aا

 Hdل من لم تجد لھل مجرد  وعاء 6يئة املتصرف�ن وجعل  م9ن التصرف بصلة اL  ومةLMNنظمةحال ضمن  اw ساسيةw  خرىw ؛ 

 عHI م�nرات وا6ية؛ اعتماداfسقط أو تضرب  أنال يمكن   أن حقوق املتصرف�ن  �

ب�ن  والعدالة 0نصاف�غياب  أقرت   wجور حول منظومة  دراسة   إلجراءمالي�ن الدرا6م     اLMNومة عن جدوى  صرف مساءلة     �

ضروب  6ذا ضر�ا من ألKس .إHd 6ذه �ختالالت أدتال>�  wجر&ة�انت النية �c �ستمرار ci ن�� نفس السياسة  إذا، أطر الدولة

 ؟0دارةواملاcd داخل د6ال�k  0داري الفساد من أشLال  وشكالالعام املال  إ6دار

مع ما  طارا من الدرجة الثانيةإيصبح  املحسو�ة وأنغ�n يLون املتصرف �Mية 6ذه السياسات الفاسدة وا�Nطوات  أنيرفض    �

 العمومية؛ 0دارةوما يلعبھ من دور طال��w  ci cخرى ال تقل عن نظرائھ من الفئات م9نية  لھ من حمولة علمية وكفاءة

 :نضالية  أخرى  أش�ال  برمجة  بإم�انيةمع �حتفاظ  �التا��  �علن  عن برنامج نضا�� مرح��     �
  

  الش�ل النضا��  التار&خ

حديث   2015ف0/اير  19 ابتداء من الساعة اHIادية عشر صباحا   Eدارةوقفة احتجاجية  مركز&ة أمام وزارة الوظيفة العمومية وت

حاد توقيNPا وم�اNOا  إقليميةمع وقفات احتجاجية  حدد م�اتب �ت   ت

وقفة احتجاجية  مركز&ة أمام وزارة �قتصاد واملالية ابتداء من الساعة اHIادية عشر صباحا  مع وقفات   2015مارس  19

حاد توقيNPا وم�اNOا  إقليميةاحتجاجية  حدد م�اتب �ت   ت

حدد الحقا ش�لWا ومسارVا  2015ابر&ل  04   .مس_/ة الغضب الرا[عة  بالر\اط سي

حاد املكتب التنفيذي إ�b وإرسالWاالسيد رئeس اHIكومة  إ�bالفردية املوجWة  مواصلة تجميع املراسالت   لالت
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مواصلة اMNوار الذي بدأه مع �تحاد الوط�� للمتصرف�ن املغار�ة بتار&خ  إHd الوظيفة العمومية وتحديث 0دارة  وز&ريدعو  �

أسوة ببا�c  مبالدفاع ع¢Aاملفروض فيھ  و  �مصا9MNمو  املع�� wول بملف 6يئة املتصرف�ن  باعتباره  ،2014ف�nاير  27

وز&ر املالية وعالوات و والقضاة ،  القضائي�ن  وز&ر العدل مع املنتدب�ن( مع موظفApم  wخرى الوزراء ci القطاعات اLMNومية 

 ؛)...وز&ر الفالحة مع wطباء البياطرة موظفيھ و 

إخراج نظام أسا¥¤� عادل و  6يئة املتصرف�ن مراجعة سياس�Aا التمي�kية ومواقف9ا السلبية من ملف  إHdاLMNومة  يدعو �

   ؛و�جتماعية يكرس العدالة wجر&ة و الكرامة امل9نية   ومنصف

�تحاد  ،الوحدوي  إطار6مو�لتفاف حول  و0قصاء  التبخKس  اMNكرة أشLالHd رفض �ل إيدعو املتصرفات واملتصرف�ن  �

 ؛الوط�� للمتصرف�ن املغار�ة 

 يدعو �افة املنظمات اMNقوقية اHd تب�� ملف 6يئة املتصرف�ن ملا يجسده من ضرب لMmقوق بمنظومة الوظيفة العمومية؛ �

�معو&ة   �Nيدعو �افة التنظيمات النقابية واHdو0نصافجل الكرامة والعدالة من أ الت املتصرف�ن نضا  دعم إ.  

 

 ci 2015يناير  23الر�اط 


