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 االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة

 

  بيان
 

ابريل  40الغضب الرابعة التي نظمها االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة يوم  مسيرةالنجاح الكبير الذي ميز  ثرإعلى 

بقاع املتصرفين من كل من املتصرفات و  0444أكثر من فيها شعار "الصمود والتحدي" والتي شارك  تحت 5402

الحكومة على نهج سياسة التعالي  إصرار ملفهم، وأماماملغرب معبرين عن رفضهم للحكرة والتعامل الدوني للحكومة مع 

 املغاربة:د الوطني للمتصرفين افان املكتب التنفيذي لالتح ،واستصغار هيئة املتصرفين وتجاهل مطالبهم املشروعة
 

التنظيم املحكم للمسيرة وعلى روح املسؤولية واالنضباط التي تحلى بها الكويرة على  إلىينهئ كافة املتصرفين من طنجة  -

 املشاركون الذين عبروا من خاللها على املستوى الفكري العالي الذي تتمتع به هيئة املتصرفين؛

الوطني للمتصرفين  االتحادنضاالت بشكل ال مشروط تساند النقابية والجمعوية التي  يتقدم بجزيل الشكر للتنظيمات -

   ؛املغاربة

 الحل " خارج مكافئتها على وتعمل أخرى، تهيآ تحابي الذي الوقت في األزمة، وراء الحكومة تستر رفضي  -

 والذي ال يوجد اال كورقة تشهر في وجه املتصرفين دون غيرهم من األطر؛ له تطبل الذي " الشمولي

 يلي: فيمان االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة لن يتنازل عن مطالب املتصرفين املتمثلة ؤكد للحكومة أي -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  يتممغرض  العمومية بشكل باإلدارةاملتصرفين  أعدادالكف عن تضخيم  لىإلوبهات وزارة االقتصاد واملالية دعوته  -

غير قابل ت كش يء االستجابة ملطالبهم العادلةوضع  وبالتالياألساس ي نظامهم  إلصالحتضخيم الكلفة املالية  خالله

 ؛للتحقيق

 العمومية، الوظيفة منظومة لنفس املنتسبين الدولة األطر بين األجرية العدالة 

  املتصرف بين صارخا تفاوتا يعرف الذي الترقية نظام وخاصة يئةلله ومنصف عادل أساس ي نظام 

  ،مماثلةهيآت و

 على غرار ما تم  ،امتحانات الكفاءة املهنية بناء على الشواهد تمكين املتصرفين الحاملين لشهادة املاستر من

 الوطنية؛وزارة التربية  ألطر

  لرجال  األصل فياملوجه  5691من ظهير  51املادة  إلغاءرفع الحصار عن متصرفي وزارة الداخلية عبر

 القمع؛و لدى هيئة املتصرفين سوى التضييق  تبريرالسلطة وحاملي السالح والذي ليس له من 

  ال يقل عن باقي  الجديدة وبشكليخص الدرجة  فيما 6155ابريل  69تفعيل مقتضيات الحوار االجتماعي ل

 ؛6155ن استفادت منها منذ ي سبق وأالفئات املماثلة الت

  ؛يتناسب مع دور املتصرفين وكفاءاتهم اإلطار بماتحصين 

  الدكتوراهخاص للمتصرفين حاملي شهادات  اعتباري اعطاء وضع. 

   العمومية، باإلدارةاملناسب في املنصب املناسب في تدبير مناصب املسؤولية  اإلطاراحترام مبدأ 
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معه  أخرى والتعاملالكف عن ربط مصير ملف املتصرفين بمصير فئات  إلىلوبيهات وزارة االقتصاد واملالية دعوته  -

واألطباء والقضاة ورجال األمن والقوات املساعدة تعاملت مع ملف املهندسين واملنتدبين القضائيين  منعزل كمابشكل 

طر التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي ... التي لم يتم ربطها ال باملتصرفين وال بالفئات التي لم تستجب لها أو 

 الحكومة؛

إلصالح شمولي  عبر التطبيلدعوته وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة إلى الكف عن استغباء هيئة املتصرفين  -

 على للمتصرفين املطلبي امللف عرضه ببالتزام بالوفاء تهطالبمو  العمومية: مرتقب للنظام األساس ي العام للوظيفة

 ؛بشكل رسمي وعلني الحكومة رئيس أنظار

تطبيق العدل والعدالة باإلدارة العمومية واعتبار تسوية ملف املتصرفين جزءا من إصالح  لىإدعوته رئيس الحكومة  -

 ؛منظومة اإلدارة العمومية

الوحدوي، االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة، واتخاذ  بإطارهمدعوته كافة املتصرفات واملتصرفين الى التشبث  -

 للتشتيت. ةمحاول كل الحيطة والحذر من

 
 

 
 

 بالصمود وبمزيد من النضال. يأتيما لم يأت بالنضال و 

 

5609 ابريل 66 فيالرباط   


