
 
 الاحتاد الوطين  للمترصفني املغاربة

 التمييز ضد الغضب مسيرة إنجاح أجل من جميعا
 

على بعد وقوفه بالدرس والتحليل  ، 2102دجنرب 12 يوم األربعاء   إن املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة اجملتمع 
 واسعا حول مدى قدرة بالدنا إلحقاق التنمية الشاملة للوطن واملواطننياليت تثري جدال  لسياقات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةا

ت امللحة ملطالب املتصرفات ااإلدارة العمومية ومنظومتها واالستجابة لالنتظار  إلصالحوالشمولية لرؤية الشاملة غياب ايف ظل 
 واملتصرفني، وإقرار احلكامة املهنية والعدالة األجرية.

 االقتطاع من أجور املضربني يف الوظيفة العموميةقرار احلكومي على احلق يف اإلضراب من خالل  وبعد استحضاره للهجوم
 تام مع القانون؛  ضدا على مضامني الدستور ويف تناف واجلماعات الرتابية و املؤسسات العمومية و الغرف املهنية 

املغاربة وعلى جتاهلها ملطالب املتصرفات واملتصرفني واستمرار احلكومة للحوار مع االحتاد الوطين للمتصرفني  وبعد وقوفه على تغييب
 ملسار وبعد استحضاره ،دارية العموميةباملنظومة اإلمع ملفات الفئات املهنية  ملهنجها سياسة الكيل مبكيالني يف ما خيص التعا

وصوال إىل تنظيم الوقفة االحتجاجية  مع هذا امللف  القطاعية اجلادةو لهيئات النقابية املناضلة واجلمعيات املهنية التعاطي االجيايب ل
الوحدوي ودعما قويا هليئة املتصرفني،  واليت تعترب حمطة تارخيية وأساسية يف مسار الفعل النضايل 2102نونرب  01أمام الربملان يوم 

 فإن املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة : 
 

 للسياسات العمومية املتعلقة بالوظيفة العمومية، واجلماعات الرتابية واملؤسسات  لتدبري احلكوميعن قلقه واستيائه من ا يعرب
الكربى وإقرار العدالة  العمومية ذات الطابع اإلداري و الغرف املهنية؛ الذي يفتقد التصور والرؤية الواضحتني ملعاجلة االختالالت

 االجتماعية؛
 ؛عنه سند قانوين ويطالب احلكومة بالرتاجع الفوريبدون أجور املضربني  القرار احلكومي القاضي باالقتطاع من  وبقوة يدين 
 بني أطر الدولة األجرية التمييز وتكريس الفوارق احليف و ظل  صالح للمنظومة اإلدارية يفإو ال  يعترب أنه ال سلم اجتماعي

 ؛من حيث التكوين واملهام شاهبةتامل
 

 

 
 

 

 
 

 العمومية ذات الطابع  يدعو مجيع املتصرفات واملتصرفني مبختلف اإلدارات العمومية وباجلماعات الرتابية وباملؤسسات
 ؛إلجناح املسرية الوطنية ومواجهة التجاهل احلكومي ملطالبهم العادلة واملشروعة الشاملة إىل التعبئة الغرف املهنية بو   اإلداري

 عن  يدعو خمتلف التنظيمات النقابية واجلمعوية واحلقوقية والسياسية إىل دعم ملف املتصرفني ودعم هذه اخلطوة النضالية املعربة
 .هذه اهليئة شكال امليز واحليف واإلقصاء املمنهج ضدأرفض كل 

 2142دجنبر   41الرباط في 

 ابتداء من الساعة الثالثة زواال،  2201يناير  19يوم السبت وطنية  احتجاجية  مسيرة  يقرر خوض
 تحت شعار: ،ساحة باب األحد بالرباطانطالقا من 

 "مسيرة الغضب ضد التمييز"


