
 المنظمة الديمقراطية للشغـل
 المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية

 المكتب الوطنً
 

 5105يناير  52و 52، 52أيام  وطني بالجماعات الترابية إضراب

 للمكتب الوطنً للمنظمة الدٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة تدارس فٌه اجتماعا، 0200ٌناٌر  02بالمقر المركزي للمنظمة الدٌمقراطٌة للشغل بتارٌخ  انعقد

نقابة بشكل "ـظمة الدٌمقراطٌة للشغل كأن المن المكتب الوطنًأعضاء واعتبر  ،الملف المطلبً مستجدات موظفً الجماعات الترابٌة على ضوء  أوضاع

ووعود ضحٌة تهمٌش والمباالة  شغٌلةالولن تسمح أن تكون  الحرمان والجمودلن تقبل بسٌاسة والممثلة لجٌل جدٌد من القوة العمالٌة داخل القطاع   ،"مغاٌر

موظفً  اتجاهالسابقة  التزاماتهاتنفٌذ الوزارة الوصٌة بالتزمت  إذاطوٌلة ولن تخمد إالّ تمرة سمتواصلة ومستبقى بل . لٌست ظاهرة عابرةوأن نضاالتها  كاذبة

وضرورة رفع  ا درهم 072 فً( 0220ز فاتح ٌولٌو اتفاق)الذي حدد فً إقرار التعوٌض الخاص بموظفً الجماعات المحلٌة وضمنها الجماعات الترابٌة 

إخراج  ،0227ٌناٌر  01الوارد ضمن اتفاق  الموظفٌن بالجماعات المحلٌة تعوٌض عن المهام والمردوٌة لجمٌعإقرار و ،درهما شهرٌا 0022قٌمته إلى 

 .إلى حٌز الوجود الترابٌةمؤسسة األعمال االجتماعٌة لموظفً الجماعات 

ذلك لسوء ة العمومٌة وأعزى كما توقف المكتب الوطنً على تأزم أوضاع موظفً الجماعات الترابٌة واتساع الهوة بٌنهم وبٌن موظفً باقً قطاعات الوظٌف

تسوٌة ملف )العامة للجماعات المحلٌة  مدٌرٌة المن طرف قتضٌاتها عٌة الموظفٌن والتباطؤ فً تنفٌذ مالتً ترمً إلى تحسٌن وضاستٌعاب مضمون القوانٌن 

وإعداد ترتٌبهم فً السلم  4إلى  0وضعٌة الموظفٌن المرتبٌن فً الساللم من  تسوٌة، ملف م العاشرغٌر المدمجٌن فً السل لموظفٌن المجازٌنوضعٌة ا

كما دعت المنظمة إلى ضرورة  ،...(عدم احتساب األحقٌة فً الدرجة والرتبة من تارٌخ االستحقاقوتجمٌدها والكفاءة المهنٌة  امتحاناتملف  ،الخامس

العاملٌن ة وٌضمن كحد أدنى المماثلة فً قٌمة التعوٌضات عن نفس المهام التً ٌقوم بها العاملٌن بقطاعات الوظٌفة العمومٌإقـــــرار نظام جدٌد للتعوٌضات 

 ٌة من التعوٌض عن العمل فً المناطق النائٌة والصعبةاستفادة شغٌلة قطاع الجماعات المحلتعمٌم بقطاع الجماعات المحلٌة وشدد فً هذا الصدد على إلحاحه ب

 ...من التعوٌض عن المسؤولٌة امٌن بالجماعات الحضرٌة والقرويرؤساء واألقسام والمصالح والكتاب الع استفادةوأحقٌة 

 :وضمنها العالقة الملفات كافة بتسوٌة التعجٌل ضرورة علىكما جدد المكتب الوطنً تأكٌده 

وذلك  ، وضمنهم وضعٌة حاملً شهادة اإلجازة المرتبٌن فً ساللم غٌر مناسبةالموظفٌن الجماعٌٌن غٌر المرسمٌن جمٌع التعجٌل بتسوٌة وضعٌة  -

 :كالتالًاإلداري والمالً لهذا اإلجراء األثر باحتساب 

o ؛0202ٌناٌر  0تارٌخ من  ابتداءفً سلم األجور الخامس بمفعول إداري ومالً  للموظفٌن المؤقتٌن جمٌع ة ترتٌبإعاد 

o بأثر رجعً ٌستمد مفعوله اإلداري متصرف الدرجة الثالثة، / فً سلم األجور العاشر  لموظفٌن المؤقتٌن المجازٌنجمٌع ا إعادة ترتٌب

إلغاء قرارات الترسٌم و ،وإلحاقهم بالئحة المحصٌٌن ضمن الشطر الثالث 0200تارٌخ االستحقاق المحدد فً فاتح ٌناٌر والمالً منذ 

 .وشملهم بنفس التدبٌر الذي ٌهم زمالئهم التً همت البعض منهم ورتبتهم فً ساللم أجور أقل من السلم العاشر 0200برسم سنة األخٌرة 

عاهد التسوٌة المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعٌة الموظفٌن الحاصلٌن على دبلوم تقنً أو تقنً متخصص بما فٌهم الذٌن كانوا مسجلٌن بالم -

 ، والكشف عن مصٌر اإلحصاء الذي شمل التقنٌون فً هذا الصدد؛0225دجنبر  0نٌة قبل صدور مرسوم التكوٌ

الدكتوراه، الدراسات العلٌا )تسوٌة الوضعٌة اإلدارٌة  والمالٌة لجمٌع الموظفٌن المرتبٌن فً وضعٌة إدارٌة ال تتناسب والشواهد المحصل علٌها  -

 ؛ (المعمقة، الماستر، اإلجازة، تقنً متخصص، تقنً

وتعوٌضهم عن سنوات الجمود اإلداري  التقنٌٌن المساعدٌن فئة فً حالٌا المرتبٌن المشارٌع وواضعً والرسامٌن وراشاأل مسٌري إنصاف فئة -

 وذلك بإصدار مرسوم  استثنائً ٌقضً بإعادة ترتٌبهم فً هٌئة التقنٌٌن؛

درجة بإلغاء اللى حقوقهم ومكتسباتهم عبصدور مرسوم المساعدون اإلدارٌون وضرورة الحفاظ لضرر الذي لحق فئة الكتاب رفع الحٌف وا -

 ؛وفتح آفاق الترقً أمام هٌئة المساعدٌن اإلدارٌٌن وهٌئة المساعدٌن التقنٌٌن بدل حصرها فً السلم الثامن" السلم السابع"ضافٌة فً سلم األجور اإل

التً خاضها موظفً الجماعات  النضالٌة المحطات منبالرغم  والتسوٌف التماطل سٌاسة نهج فً الوصٌة الوزارة استمرار على وقوفها وبعدوبناء علٌه، 

الحضرٌة والقروٌة ومجالس  لجماعاتافً جمٌع فً المائة  12ها حة نجاوالتً بلغت نسببدعوة من نقابتهم المناضلة المنظمة الدٌمقراطٌة للشغل الترابٌة 

 :ٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة العضو فً المنظمة الدٌمقراطٌة للشغل، فإن المنظمة الد...والباشوٌات الجهات والعماالت

 ؛ 5105يناير  52و 52، 52أيام  بقطاع الجماعات الترابيةتقرر خوض إضراب وطني  .0

وأن ،  التزاماتها والعمل على تنفيذ للوظيفة الترابية تؤسسبّناءة للقيام بإصالحات تدعو وزارة الداخلية  .5

أن االختالالت التي يعرفها تدبير شؤون موظفي القطاع وإلى العمل بمنتهى الحزم والجدّية لمعالجة تسارع 

 .العادلة والمشروعة هممطالب وتلبي مرفع الظلم والتهميش عنهت

 0200ٌناٌر  02حرر بالرباط، فً 

   01 15 20 37 05ف الهات. ، شارع جزٌرة العرب، باب األحد، الرباط12 المكتب الوطنً
  20 04 07 67 06: الهاتف المحمول للكاتب الوطنً  44 17 70 37 05الفاكس 

 odt.collectiviteslocales@gmail.com: البرٌد اإللكترونً
 


