
 

 

 بيان مشترك

 إضراب وطني انداري لمدة 24 ساعة یوم الثالثاء28 فبرایر2017

والنقابة الدیمقراطیة   ،للشغل المغربيعقدت المكاتب الوطنیة للجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة العضو في االتحاد 
رالی���ة بمق��ر الفید 2017فبرای���ر  11الس��بت ا مش��تركا ی���وم اجتماع�� الدیمقراطی��ة للش���غل درالی���ةالفیللجماع��ات المحلی��ة العض���و ف��ي 

اتھ�ا وك�ذا توحی�د ئالش�غیلة الجماعی�ة بك�ل أص�نافھا وف بانش�غاالتلدیمقراطیة للشغل بالرباط خصص لتدارس كل القضایا ذات الص�لة ا
لتع�اطي م�ع مش�اكل وانتظ�ارات مسؤول لوزارة الداخلیة واستھتارھا وعدم جدیتھا ف�ي االلاملفاتھا المطلبیة في ظل الموقف السلبي و

السیاسة المعادیة .بعد استحضار النقابات و 2012تجمیده  إغالقھ والشغیلة الجماعیة وضربھا لقواعد الحوار الجدي والمسؤول عبر 
قط�اعي بھا لمأسسة الحوار االجتماعي والرللملف االجتماعي للمأجورین من طرف الحكومة و تھمیشھا لمطالب الحركة النقابیة وض

باالجھ��از عل��ى حقوقھ��ا  بی��ةم��ن أبن��اء الش��غیلة المغر اآلالفب��التقریر ف��ي مص��یر مئ��ات  انفرادھ��او.وتجمی��دھا لك��ل االتفاق��ات الس��ابقة 
بع�د استحض�ار الغی�اب المم�نھج لم�دة س�نوات للح�وار الج�اد والمس�ؤول ح�ول المطال�ب  وكذلكومكتسباتھا وفي مقدمتھا ملف التقاعد 

  :اعیة من طرف وزارة الداخلیة وتملصھا من الوفاء بااللتزامات وبناء علیھ فان المكاتب الوطنیة تعلن مایليالعادلة للشغیلة الجم
  

المب��دئي والنض��الي بالتنس��یق النق��ابي القط��اعي باعتب��اره خی��ارا وح��دویا اس��تراتیجیا ال محی��د عن��ھ ف��ي أف��ق الوح��دة النقابی��ة تش��بتھا 
الجماعی�ة واس�تعدادھا الت�ام للتنس�یق م�ع ب�اقي  على حقوق ومكتس�بات الش�غیلة اإلجھاز لىإجھ كل المحاوالت الرامیة و القطاعیة في

  .النقابات القطاعیة األخرى ذات المرجعیة الدیمقراطیة لتوحید المطالب وخوض المعارك النضالیة بشكل مشترك 
  

 ار ج�دي ومس�ؤول لمعالج�ة الملف�ات العالق�ة خلیة وتطالبھا بف�تح ح�واھجھا وزارة الدنسیاسة التماطل والتسویف التي ت 	 :استنكارھا
 ألس��بابدین والموق�وفین وكاف�ة المط�ر وإرج��اعاحت�رام الحری�ات النقابی�ة .جمی�ع االلتزام�ات الس�ابقة والمتمثل��ة ف�ي وتنفی�ذ
   .نقابیة

  نموذجالمھنیة الرباط الحصیص المنصوص علیھ في مرسوم الترقیة المتعلق بامتحانات الكفاءة ا نسبةالخطیر عن  تراجعھا 
األعمال الشاقة والملوثة والساعات اإلضافیة ویطالب بالرفع من قیمتھما تعویضات عن التالعب من طرف المجالس في 	             

  .وتعمیمھا 
المھندس�ون .المج�ازون التقنی�ون ح�املي الماس�تر( وتسویة وضعیة جمیع الموظفین ح�املین الش�ھادات  بإدماج 	 :التعجیلمطالبتھا ب

ال��وطني الع��املین بالجماع��ات  اإلنع��اشن العرض��یین والموس��میین وعم��ال االف��وري لألع��و واإلدم��اج)  .......ل��دكاترةا
  .الترابیة

   تعویض عن المخاطر المھنیة وعن المردودیة لكل العاملین بالجماعات الترابیة وتمكین الموظفین  وإقرارنظام التعویضات  	 :مراجعة
  .تعویض عن المناطق النائیة بالجماعات القرویة من ال

 وإقصاء إشراكفاتر التحمالت الخاصة بالتدبیر المفوض في قطاع النظافة ویحمل وزارة الداخلیة مسؤلیة تھمیش وعدم د 	         
  .دفاتر التحمالت ویندد بالوضع المزري الذي یعیشھ العمال بالشركات المفوض لھا  وإعدادالعمال وممثلیھم في صیاغة 

الف�وري لمؤسس�ة األعم�ال االجتماعی�ة لعم�ال وم�وظفي الجماع�ات الترابی�ة ال�ى حی�ز الوج�ود لوض�ع ح�د للواق�ع  	 اجاإلخرالمطالبة ب�
 .المتردي للفعل االجتماعي بالقطاع

  .2014المتوقفة مند   MIفي ترقیة فئة المتصرفین  باإلسراع  وزارة الداخلیة 	:  مناشدتھا
ساعة یوم الثالثاء  24وطني انداري لمدة  إضرابخوض .ان المكاتب الوطنیة تقرر ھذا الوضع ولھذه االعتبارات الموضوعیة فأمام 

دواعي البالرباط من أجل اطالع الرأي العام الوطني على  201فبرایر  21تنظیم ندوة صحفیة یوم الثالثاء مع  2017فبرایر  28
.الوطني اإلضرابواألسباب لھذا   

 
 

الترابیة إلى االنخراط القوي والمكثف والتعبئة المتواصلة  دعوة كافة الموظفین والعمال بالجماعات
.راب الوطني والمحطات التي ستلیھاضوالوحدویة من أجل إنجاح محطة اإل  

 

 الجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة  النقابة الدیمقراطیة للجماعات المحلیة
  المكتب الوطني  المكتب الوطني

   
  الكاتب العام 

  نور الدین فاتح

  

 
درالیة الدیمقراطیة للشغلیالف  

  ماعات المحلیةللج النقابة الدیمقراطیة
 
 

 االتحاد المغربي للشغل
الجماعات المحلیة  الجامعة الوطنیة لعمال وموظفي  
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إضراب وطني بالجماعات الترابية
يوم الخميس 13 أبريل 2017

المغربي  التحاد  التابعة  المحلية  الجماعات  موظفي  و  لعمال  الوطنية  الجامعة  من  لكل  النقابي  الوطني  التنسيق  استمرارية  إطار  في     
النقابي  التنسيق  لجنة  إجتمعت   FDT للشغل  الديمقراطية  الفدرالية  في  العضو  المحلية  للجماعات  الديمقراطية  والنقابة   UMT للشغل 
الوطني  يوم  الثالثاء 28 مارس بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط لتقييم اإلضراب الوطني 28 فبراير و المسيرة الوطنية ليوم 5 

مارس 2017 بالرباط و تدارس آفاق التنسيق النقابي و بعد التداول و النقاش المسؤول  نعلن ما يلي :

نحيي بحرارة جميع الموظفين و الموظفات على إنجاح اإلضراب الوطني و المسيرة الوطنية بالرباط 	 

نستنكر: استمرار وزارة الداخلية في إغالق باب الحوار و تجميده منذ 2012 ونطالبها بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملفات 	 
العالقة و تنفيذ جميع االلتزامات السابقة و المتمّثلة في احترام الحريات النقابية و إرجاع كافة المطرودين و الموقوفين ألسباب نقابية

التالعب من طرف المجالس في التعويضات عن األعمال الشاقة و الملوثة. و الساعات اإلضافية و نطالب بالرفع من قيمتها و تعميمها . 

نطالب بفك الحصار على ترقية المتصرفين المجمدة منذ 2014	 

التعجيل بإدماج و تسوية وضعية جميع الموظفين حاملين الشهادات) المجازون، التقنيون، حاملي الما ستر، المهندسون . الدكاترة....( 	 
و اإلدماج الفوري لعمال اإلنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية . 

مراجعة : نظام التعويضات و إقرار تعويض عن المخاطر المهنية و عن المر دودية لكل العاملين بالجماعات الترابية و تمكين الموظفين 	 
العاملين بالجماعات القروية من التعويض عن المناطق النائية . 

مراجعة دفاتر التحمالت الخاصة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة و نحمل وزارة الداخلية مسؤولية التهميش و عدم إشراك العمال و 	 
ممثليهم في صياغة و إعداد دفاتر التحمالت و يندد بالوضع المزري الذي يعيشه العمال بالشركات المفوض لها 

اإلخراج الفوري لمؤسسة األعمال االجتماعية لعمال و موظفي الجماعات الترابية إلى حّيز الوجود لوضع حد للواقع المتردي 	 
للفعل االجتماعي بالقطاع .

• وأمام هذا الوضع و لهذه االعتبارات الموضوعية ومن أجل إثارة االنتباه للحكومة الجديدة و وزارة الداخلية  لفتح باب الحوار في أقرب 	
اآلجال   قررت المكاتب الوطنية  خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 أبريل 2017  .  

• دعوة كافة الموظفين و العمال بالجماعات الترابية إلى اإلنخراط القوي و المكتف و التعبئة المتواصلة و الوحدوية من أجل 	
إنجاح محطة اإلضراب الوطني و المحطات التي ستليها . 

عاشت الوحدة النقابية
 


