
 

 0537263546 الفاكس: / 0537263545: الهاتفاٌزثبط /  –ػبرع ِحّذ اٌخبِض  - 349 المقر المركزي:

 nuntm@yahoo.frfnfeadmi البريد اإللكتروني: -  www.untm.ma ع اإللكتروني:المىق

   

 

ثمٍك وجيز األحذاس اٌّإطفخ اٌزي  (UNTMربثؼذ اٌىزبثخ اٌؼبِخ ٌٍجبِؼخ اٌٛطٕيخ ٌّٛظفي اٌزؼٍيُ) 

اٌّٛاد اٌّّحزٓ فيٙب ثجضغ  خصٛصب رظزيت أطئٍخ ثؼض 2012بوبٌٛريب دٚرح يٛٔيٛ صبحجذ اِزحبٔبد اٌج

في ئجزاء االِزحبٔبد ٚٔؼز٘ب ػجز ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػي دْٚ أدٔٝ رذخً ِٓ  اٌؼزٚع لجً طبػبد

خ )اٌزيبضيبد ِثال( ِّب رط اٌٛسارح اٌٛصيخ ػٍٝ اٌمطبع حيش رُ اخزجبر اٌزالِيذ في ٔفض اٌّبدح اٌّظزثخ

ٔب٘يه ػٓ رظزيت اخزجبراد أخزٜ ثؼذ دلبئك ػٍٝ  ِجذأ ػذَ رىبفإ اٌفزؽ ثيٓ اٌّزػحيٓ ٚاٌّزػحبد،

أطالق اٌزٛليذ اٌّحذد ٌٙب، حذس ٘ذا رغُ االجزاءاد االحززاسيخ اٌزي ٔٙجزٙب  اٌٛسارح ٚرغُ األدٚاد 

أْ رإري ِفؼٌٛٙب ثذٌيً احزفبظ  اٌّزطٛرح اٌىبػفخ ػٓ اٌٙٛارف إٌمبٌخ ٚاٌزي يجذٚ أٔٙب وٍفذ أِٛاال طبئٍخ دْٚ

 .٘ٛارف ٚغيز٘ب ٚاػزّبد٘ب في اٌغغ ػذد ِٓ اٌّزػحيٓ ٚاٌّزػحبد ػٍٝ ٚطبئً رىٌٕٛٛجيخ ِٓ

ئْ اٌىزبثخ اٌؼبِخ ٌٍجبِؼخ اٌٛطٕيخ ٌّٛظفي اٌزؼٍيُ ِٚٓ ِٕطٍك ِظإٌٚيزٙب اٌٛطٕيخ ٚاٌزبريخيخ ٚثؼذ ٔمبع 

 ِب يٍي:ِظزفيض ثؼذ اٌٛلبئغ طبٌفخ اٌذوز فأٙب رإوذ ػٍٝ 

 ًِظإٌٚيخ رظزيجبد اٌجبوبٌٛريب ٌٍٛسارح اٌٛصيخ اٌزي ٌُ رظزطغ رغُ اإلِىبٔيبد اٌّزٛفزح أْ  رحّي

رؼًّ ػٍٝ ٚضغ حذ ٌٙذٖ اٌزظزيجبد اٌزي رىزص ػذَ رىبفإ اٌفزؽ ٚرؼجغ ػٍٝ اٌغغ ٚػذَ االػزّبد 

 ػٍٝ إٌفض.

 ك لضبئي في اٌّٛضٛع ٚٔؼز دػٛح اٌحىِٛخ ِٚٓ خالٌٙب ٚسارح اٌؼذي ٚاٌحزيبد ثفزح رحمي

 رفبصيٍٗ ِٚحبطجخ وً اٌّزٛرطيٓ في ٘ذٖ اٌفضيحخ.

  ُاٌفزؽ ٚحزصب ػٍٝ اٌؼفبفيخ، االخزجبراد اٌّظزثخ ضّبٔب ٌزىبفإِطبٌجخ اٌٛسارح ثاػبدح رٕظي 

 ِغ اػزّبد وً ٚطبئً اٌزؼٛيغ ػٍٝ ٚطبئً االرصبي ثّخزٍف ِزاوش االخزجبراد.

 ٍخ ٚٚضؼٙب ر٘ٓ ئػبرح رؤطبء اٌّزاوش ٌزؼٛيض ِب رُ رظزيجٗ.اٌّطبٌجخ ثٛضغ ِٛاضيغ ثذي 

  رجذيذ رأويذ٘ب ػٍٝ ضزٚرح اػبدح إٌظز في طزيمخ ٚويفيخ رٕظيُ االِزحبٔبد اإلػٙبديخ ِغ

 ئػزان اٌجٙبد اٌّخزصخ في رذثيز ٘ذٖ اٌؼٍّيخ خصٛصب رجبي اٌمضبء ٚرجبي اٌظٍطبد اٌّحٍيخ.

ٌٛريب باٌزؼٍيُ ِٚٓ خالي حزصٙب ػٍٝ صيبٔخ ِصذاليخ اٌجبو ٚخزبِب فاْ اٌجبِؼخ اٌٛطٕيخ ٌّٛظفي

اٌّغزثيخ رذػٛ اٌجّيغ اٌٝ رىثيف اٌزؼبْٚ ٚرحًّ اٌّظإٌٚيخ اٌجّبػيخ ِٓ طزف جّيغ ػزوبء اٌّذرطخ 

 اٌّغزثيخ ٚٚضغ حذ ٌّثً ٘ذٖ اٌزصزفبد اٌّؼيٕخ ثزبريخ ػٙبدح اٌجىبٌٛريب اٌٛطٕيخ.

   2012 يٛٔيٛ 10اٌزثبط في 

 ػٓ اٌىزبثخ اٌؼبِخ

 

 

 االرحبد اٌٛطٕي ٌٍؼغً ثبٌّغزة

 اٌجبِؼخ اٌٛطٕيخ ٌّٛظفي اٌزؼٍيُ

 اٌىزبثخ اٌؼبِخ


