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 املغاربة للمتصرفينالوطني  االتحاد

 ةباإلدارات العمومية والجماعات الترابي واملتصرفينلى كل املتصرفات إ -

   ؛هنيةواملؤسسات العمومية والغرف امل

 ؛إلى كل القوى الحية املدافعة عن الحق والعدالة -

 .إلى كل وسائل اإلعالم الوطنية -
 

 إلى كل املتصرفات واملتصرفين في كل القطاعات عبر ربوع الوطن

قام بترافعات قوية كما  مختلفة، احتجاجية أشكاال اتخذتمريرة  نضاالت 2012سنة  االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة منذيخوض 

، من أجل املطالبة بنظام أساس ي عادل ومنصف وعدالة من نقابات وأحزاب وبرملان ومستشارين وأعضاء من الحكومة مع كل الفرقاء

بأن ن بامللموس إال أنه تبي .ارد البشرية العموميةأجرية ورد االعتبار املنهي لهيئة املتصرفين، وإرساء قواعد منظومة عادلة لتدبير املو 

اجهة مطالبها سياستها اإلقصائية والتبخيسية لهاته الهيئة ومو  في االستمرارتها، مضمرة لنية مبيتة في اسابقل امتداد واضح فيالحكومة 

 املوظفين.     مطالبجة االنتقائية في معالوالجهر باألجرية التفاوتات  وإرساءللتمييز التكريس املفضوح  فيبالتجاهل والالمباالة وباإلمعان 
 

نا ومهاما، بل أحيانا بينهم وبين فئات أقل منهم تكوي ،الحيف والفوارق األجرية بين املتصرفين ونظراؤهم من باقي الفئات وصلاليوم و 

ي املنظومة ف واعتباريا ووضعها ضمن الفئات الدنيا مستوى ينذر بتوجه الدولة نحو تدمير هاته الهيئة اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا

 تكوينها من أعلى املستويات ومهامها هي العمود الفقري لإلدارة.يعد   الذي يستحيل القبول به من طرف أطر  الش يء، اإلدارية
 

 أيها املتصرفون واملتصرفات
ن يعيش املتصرفات أ اخترنا كاتحاد وطني للمتصرفين املغاربة ."إما أن نكون أو ال نكون". وقد اخترنا أن نكون ملفنا وصل إلى مفترق الطرق: 

واملتصرفون بكرامة ويعملوا ضمن منظومة تحترم قدراتهم وتقدر أدوارهم وتثمن كفاءاتهم وتنصفهم أجريا ومهنيا واعتباريا. لكن هذا 

 تبخيس والحيف.   لن يتأتى إال بالتضحيات الجسام واالستمرار في النضال بكل الوسائل ورفض الحكرة وال
 

لذا، استحضارا لسلسلة املحطات النضالية الناجحة التي انخرط فيها املتصرفون واملتصرفات بكل مسؤولية وانضباط رغم تعرض 

االقتطاع من  وصل حد الكثير من إخوانكم في بعض القطاعات إلى التهديد واالستفزاز والترهيب لثنيهم عن ممارسة حقهم في اإلضراب

  لى:إا يظهر من توجهاتها، ندعوكم مفي أسفل مستويات فئات األطر ك الدولة هيئتناواعتبارا لكوننا أبدا لن نقبل أن تضع  ،األجر

وطنية في نفس اليوم  في مسيرةمع املشاركة املكثفة  2018أبريل  19اإلضراب الوطني ليوم الخميس  تنفيذ

 من باب األحد بالرباط.انطالقا على الساعة الحادية عشر صباحا 
 

  كما نتوجه بالنداء إلى:
بة في الفعلي وامليداني عن مساندتها لالتحاد الوطني للمتصرفين املغار  وحقوقية للتعبيركل القوى الحية من تنظيمات نقابية وحزبية  -

 ؛2018أبريل  19مشاركة قيادييها في مسيرة إصدار بيانات الدعم مع نضاالته عبر 

لتغطية الحضور و ن ما يستحقه من العناية اإلعالمية عطاء ملف املتصرفيمن أجل إواملرئية والسمعية وااللكترونية كل وسائل اإلعالم املكتوبة  -

غياب إرادة إصالح حقيقي صارخ ل ومؤشرحقوقية  قضيةاملتصرفين ية قض ا لكون اعتبار ، 2018أبريل  19املسيرة الوطنية املقررة يوم الخميس 

  .املغربية إلدارةل

 مناصرا للحق ورافعا لراية العدالة. وعاش االتحاد الوطني للمتصرفين املغاربة

2018أبريل  09 الرباط في   

 نداء الكرامة
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