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بيان
 

لمتصرفات والمتصرفين العاملين بالمرافق العمومية وشبه العمومية لاالتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتباره ممثال  إن

الصادر في  763.6022على استياء هذه الهيئة من مقتضيات النظام األساسي الخاص بها ) مرسوم رقم يؤكد والجماعات المحلية، 

( والذي تم إصداره من خارج آليات التشاور والتوافق مع ممثلي الهيئات  7313أكتوبر  72الموافق  1301من ذي القعدة  73

في حق هذه الفئة العريضة من األطر التي كانت دائما و ال تزال  المعنية، مما  أنتج وضعية شاذة أدت إلى حيف كبير وغير مسبوق

 ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام ببالدنا6

لتقديم المراجعة العميقة لهذا النظام، فإنه يعبر عن االستعداد الفوري والكامل  إلىوإذ يدعو االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، 

معالجتها بالشكل الذي يتالءم المشاركة في و هإصدارالمادية والمهنية الناتجة عن التسرع في  تاقتراحات كفيلة بإصالح االختالال

تثبيت ما يتطلبه مع و ،لهذه الفئة العريضة ذات الكفاءات العلمية العاليةو الحقوقية  من جهة مع الحاجيات المادية واالجتماعية 

ومن جهة اخرى مواكبة التحوالت  ،وشبه العمومية العمومية اإلدارةمرجعية الوظائف والكفاءات المهنية الخاصة بها في منظومة 

 المغربية وتجويد خدماتها6 اإلدارةتحديث وعصرنة وتخليق  إطاروالتطورات الحاصلة والمرتقبة في 

مع  و الحوار التشاور آليةتفعيل  بضرورة المسؤولين الحكوميين  يطالب مغاربةفان االتحاد الوطني للمتصرفين ال ،الصددوفي هدا 

 اإلداريةكافة الفاعلين حول مجموع القضايا المهنية والوظيفية واالجتماعية االستعجالية لهيئة المتصرفين والمتصرفات بالمنظومة 

 : التاليةاألساسية والتي تشمل المحاور المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات 

صرف من والزيادة في قيمة التعويضات للمت ئات المشابهةمراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للف 16

 ؛1و 7و 0الدرجة 

 المختلفة6بين القطاعات الحكومية  مافيقطاع وكل داخل للحركية آلية منصفة الترقية والتقييم وتصميم  نظام مراجعة 76

مشتركة بين التوجيهية المرجعية باعتماد مبدأ التصميم وبناء مرجعية وظائف وكفاءات المتصرف  النظر في منهجية إعادة 06

مع توسيع نطاق التشاور حول هذه المرجعيات وإشراك ممثلي  القطاعية ات اإلجرائيةمرجعيباعتبارها مؤطرة للالقطاعات 

 ؛هيأة المتصرفين وطنيا وقطاعيا

الرقم  \ 13االجازة = السلم   0هيكلة االرقام االستداللية على قاعدة  ثالثة مسارات ) باك + واعادة يف لتوظاقرار نظام ل 36

الرقم  232 \ 11=  اهالدكتور  8باك +  – .00الرقم االستداللي  \ 11الماستر = السلم   2باك +  – 722االستداللي 

  ؛ االستداللي (

نظمة لحاملي الدبلومات الجامعية المحصل عليها وفق األ (la bonification) ةتتم بموجبه عملي نظام استثنائي إقرار 26

   ؛ومراجعة نظام معادلة الشهادات الجامعية ، شهادة الدراسات المعمقة و غيرها 666(3)باك +  المعمول بها سابقا

و ذلك في اطار تفعيل مقتضيات   1373الى الرقم االستداللي  233إعادة هيكلة  الدرجة االولى  لتشمل من الرقم االستداللي  6.

  ؛اتفاق الحوار االجتماعي االخير

 االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
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بين من ط ولشرستوفين لمن مجموع الم % 13في حدود نسبة  متصرف عام منصببالتسمية في تفعيل المقتضيات الخاصة  26

األولى وفتح نقاش جاد واستباقي من اجل اعتبار هذا المنصب درجة وليس وظيفة واعتماد ما يترتب عن متصرفي الدرجة 

 ؛ذلك من آثار قانونية وإدارية ومالية

 رتب 7 – الدرجة خارج متصرف – الجديدة الدرجة درجات،  مع منح أربعة في العمومية اإلدارات متصرفي هيئة هيكلة إعادة 86

 ؛سنتين أخرى على إلى رتبة من المتصرف فيها يرقى

من المرسوم والمتعلقة باإلطار العام للمهام الموكولة لمكونات هيئة متصرفي اإلدارات  0صياغة و تفعيل المادة  إعادة 26

المركبات التخصصية والعلمية المكونة  ، أوال،العمومية و تحصينها على مستوى األداء والممارسة والمسؤولية من خالل

بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات  لهيئة متصرفي اإلدارات

وثانيا باالعتماد على طبيعة الخصوصية القطاعية بقرار مشترك بين الوزارات القطاعية  األساسي،في النظام  وإدراجها

واإلشراك  الجيدة الحكامة ئداتفعيال لمب وذلك ة والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مع استشارة اللجان الثنائية المعنيةالمعني

 ؛ فعليال

نظام للتكوين واعتماد على مستوى الوظائف والكفاءات وترجمة ذلك تصميم نظام مرجعي لمعادلة الشواهد العلمية والجامعية  136

  ؛ستمر المالئم للتعدد والتخصص المهني لهيئة المتصرفين والمتصرفات في مختلف القطاعاتوالتكوين المالتأهيلي 

الخبرة تراكم الكفاءة و معاييرالقائم على داخل الهياكل اإلدارية للتوزيع العادل للمسؤوليات  اإلستراتيجية األهميةعلى  التأكيد 116

   ؛االدارة العمومية وشبه العمومية والجماعات المحليةنسيج بين مختلف التخصصات والمرجعيات المهنية المكونة ل

اللجان الثنائية المتساوية األعضاء على مستوى الوظيفة العمومية بمراجعة األنظمة القانونية ومراسيمها التطبيقية والمتعلقة  176

   ؛األساسية قاربة تجميع األنظمةوعلى مستوى الهيئة ومالئمتها لم والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية 

العمومية والمؤسسات  و مالئمته للتوظيف في الدرجة الثالثة والدرجة الثانية لمتصرفي اإلدارات  نظام التدريب  مراجعة 106

 ؛والجماعات المحلية

الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالعاملة  األخرىالعمل على مالئمة النصوص المنظمة للهيئات  136

ممارسة اليومية ويؤثر سلبا على تنزيل القانوني العملي واليضفي اللبس على مستوى ال أنمن اجل تفادي كل ما من شانه 

 ؛مختلف الهيئات  أداء

 ؛اقرار نظام اساسي واحد و منسجم لمتصرفي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 126

في  االنخراط في مؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليه من الدستور  بعض القطاعات ايقاف مصادرة حق متصرفي 1.6

 .الجديد للبالد

وبناء عليه فإن االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  يدعو كافة المتصرفين  والمتصرفات  ومجموع التنظيمات الجمعوية  

بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات لهيئة المتصرفين المغاربة  المؤطرةوالمنظمات االجتماعية 

التاطيري والتعبوي والتحسيسي  لرد االعتبار للموقع المهني  هاالتعبئة الشاملة والقيام بدور إلى ،ذات الطابع اإلداري موميةالع

المنظم واالنخراط الفعلي في العمل المشترك  واإلشراكامن والتشارك التض إلىودعوة الجميع  ة والمتصرف،واالجتماعي للمتصرف

 المستمرة6التشاورية والتعاقدية و النضالية  لأللية بهدف تعزيز القوة االقتراحية  وتفعيال
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