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  االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

 بيان
 

الاجداد الىػني للمخصزفين املغاربت ًىاصل خؼه الىظالي والكفاحي مً ؤجل 

 هظام ؤضاس ي عادل ومىصف
 

 

ت لالجداد الىػني  خُث جمذ مىاكشت بعع 2020 فبراًز 01ًىم الطبذ  إن املكخب الخىفُذي لالجداد الىػني للمخصزفين املغاربت بعد اوعلاد اجخماع اللجىت إلاداٍر

ت للمؤجمز الىػني الثاوي لالجداد، و بعد الىكىف على مطخجداث  كؼاع الىظُفت العمىمُت الذي اخخفى مً  اللظاًا الخىظُمُت وحشكُل لجىت جدظيًر

اكع مىصىم بالعبث واملشاجُت في جدبير املىارد املشهد الخىظُمي الحكىمي  والذي ٌعزف  جىجهاث  غير مدروضت حعمم الخىاكع بين خؼاب إلاصالح وو

ت العمىمُت، ٌعلً لكافت املخصزفاث واملخصزفين  : وللزؤي العام الىػني عً ما ًليالبشٍز

 املفظىخت لخفلير وتهمِش على مىاصلت خؼه الكفاحي الىظالي طد الاضتهداف الحكىميكل العشم ؤن الاجداد الىػني للمخصزفين املغاربت عاسم  .1

 ؛عبر ههج ضُاضت الصمذ والالمباالة للخملص مً جدلُم املؼالب العادلت للمخصزفينهُئت املخصزفين 

ع إصالح إلادارة واملزاجعت الشاملت للىظام ألاضاس ي للىظُفت العمىمُت الذي ؤشهزجه الحكىمت في وجه ملف املخصزفين كمبرر إلػالت  .2 ؤن مشاَر

ت مؼالبهم املشزوعت، كد اخخفذ جماما مً خؼاباث الحكىمت وخل مدلها  جىجه   ًيبني وبشكل اهخلائي على إلاهخماء خزآاهخظارهم لإلهصاف وحطٍى

ى الهُئاث املنهي وم الىطعيجإسلللؼاع ،ضُؤدي ال مدالت إلى  م الىظُفت العمىمُت وججَش د مً  ، خاصت هُئت املخصزفينةجمٍش الش يء الذي ضيًز

ظ الخمُيز والحُف بإبعاد ؤخزي داخل هفظ الهُئاث  ؛جكَز

 ملف املخصزفين كؼاعُا ًدل على مداولت الحكىمت حشخِذ وخدة املخصزفين وهظالُتهم عبر بُع الىهم لهم دون ؤًت طماهت ججشيءؤن مداولت  .3

ا وال شمىلُا؛  بخدلُم ؤي شيى ال كؼاعُا وال فئٍى

ؤن الخىجه املخخبؽ وغير املعلً للطُاضت الحكىمُت ًخؼى إلى وظُفت عمىمُت مخعددة ومخىاكظت وغير ميسجمت، ًخم فيها جفكُك الهُئاث  .4

ت واملهىُت بين الهُئاث املدشابهت ثم  بين ألاػز داخل هفظ الهُئتمع واللؼاعاث ووطع مصالحها في خالت حعارض وصزاع،  ،كما حعمُم الفىارق ألاجٍز

 هذا الخىجه ضِشكل اهخكاضت غير مطبىكت لهُئت املخصزفين ضىاء بالىظُفت العمىمُت ؤو الجماعاث الترابُت ؤو املؤضطاث العمىمُت؛ؤن 

دعىالاجدادًىاصل  .5 الىاعي واملكثف  الاهخزاغ كافت املخصزفاث واملخصزفين إلى  الىػني للمخصزفين املغاربت خؼه الىظالي الكفاحي والاخخجاجي ٍو

 :إلهجاح البرهامج الىظالي املزخلي الخالي
 

 ؛2020 فبراير 20عقد ندوة صحفيت يوم الخميس  -

     : العموميت والجماعاث الترابيت واإلاؤسساث العموميت خسب البرنامج آلاحيباإلداراثخوض إضراباث وطنيت   -

  2020فبراًز   26ألاربعاء 

 2020 مارص 11ألاربعاء 

   2020 مارص 25ألاربعاء  

 ل 8ربعاء ألا  2020  ؤبٍز

      أمام باقي مصالحها الخارجيت بباقي العماالثإقليميت أمام وزارة الاقخصاد واإلااليت وإصالح ؤلادارة و اخخجاجيت قفاث و جىظُم  -

 ؛2020 مارس 25 وألاقاليم يوم  

 ؛2020 أبريل 18جنظيم اإلاسيرة الوطنيت  العاشرة بالرباط السبت  -

 .2020 من اخخيارها خالل منخصف شهر أبريل نضاليت  اإلاكاجب ؤلاقليميت ملحطاثنظيمث -
 

اث الىلابُت وكافت اللىي الحُت إلى دعم ملف املخصزفين مُداهُا وإعالمُا ًدعى- 6 ًت؛  ولدي كل الجهاث الحكىمُت املعًوجزا فعُا املزكٍش

ز الاكخصاد واملالُت وإصالح إلادارة خىل مأل هذا امللف الذي ؤصبذ  رمشا  للحُف واللهز داخل مىظىمت - 7 دعىجه الفزق البرملاهُت إلى مطاءلت وٍس

 .إلادارة العمىمُت

2020 فبراير 13الرباط في   

 


