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 الوطنية، الصحافة ممثلوالسادة والسيدات  -
 ممثلً القطاعات النقابٌة الصدٌقةواألخوات  اإلخوة -
 ،حضور الندوة الصحفٌةواألخوات  اإلخوة -

 علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته؛السالم 

فً البداٌة أود أن أشكركم على استجابتكم للدعوة، وأن أعبر عن تقدٌري للدور الذي تضطلعون به فً 
أداء مهامكم النبٌلة المتمثلة فً تنوٌر الرأي العام ونقل الخبر إلٌه وتقدٌم المعطٌات والمواقف المختلفة ، 

مع تقدٌرنا لمعاناتكم والصعوبات التً تكابدونها فً الوصول إلى  متمنٌا لكم كل التوفٌق فً مهامكم
، كما باسم المنظمة الدٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة العضو فً المنظمة الدٌمقراطٌة للشغل مصادر الخبر

 .ركنا النضالٌةانتقدم بتحٌة إكبار لكل المنابر اإلعالمٌة التً واكبت وال تزال تواكب معأن 

فً إضرابات  سنوات  01ما ٌزٌد عن منذ  الجماعات الترابٌةعلى اثر االحتجاجات التً ٌشهدها قطاع ف
وتراكم  ةعووالمشر ةالعادلالب لى خلفٌة المطع 6116متقطعة لتعرف وثٌرة منتظمة منذ دجنبر 

زاماتها وتهمٌش االختالالت التدبٌرٌة للمدٌرٌة العامة للجماعات الترابٌة وتملص وزارة الداخلٌة من الت
 ... الحكومة ونهجها لسٌاسة الكٌل بمكٌالٌن 

اللقاءات الشبه المنعدمة بٌن النقابات ووزارة فً جمٌع  قطاعًإلى غٌاب مقومات حوار وبالنظر 
الداخلٌة التً ال ٌمكن بأي حال من األحوال أن ٌنطبق علٌها مفهوم حوار قطاعً أو مفاوضة جماعٌة 

إخباري أو جلسة إستماع وتسجٌل اآلراء تخلص فً الغالب األعم إلى برمجة  حٌث سواء ٌأخذ شكل لقاء
على الرغم من االنعكاسات التً لقاءات ممدة فً الزمان لتتٌه وتضٌع معه مطالب الشغٌلة الجماعٌة 

المسؤولٌة التً نستشعرها فً وانطالقا من روح  ،اآلنحتى والمتواصلة المستمرة  هاتخلفها احتجاجات
فقد قررنا دعوتكم المنظمة الدٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة العضو فً المنظمة الدٌمقراطٌة للشغل إطار 

الوطنً مواقفنا إبراء منا إلى حضور هذه الندوة الصحافٌة التً نرٌد من خاللها أن نوضح للرأي العام 
 .لذمتنا

 أخواتي، إخواني؛
ٌتخبطون بٌن الوعود المعلقة بٌن التهمٌش والنسٌان الترابٌة ومنذ سنٌن موظفً الجماعات لقد ظل 

اإلصالح وسجناء قطاع غٌر محفز لموارده البشرٌة مقارنة مع باقً القطاعات وجعلهم خارج أجندة 
وآخرها التحفٌزات التً استفاد منها رجال السلطة، رجال األمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، 

 ...، الصحة،الوقاٌة المدنٌة، المالٌة، العدل

الظروف المتأزمة لموظفً الجماعات الترابٌة واستمرار االمتناع عن تلبٌة مطالبهم العادلة إن 
والمشروعة وتمتٌعهم بحقهم فً المساواة والمماثلة مع موظفً باقً القطاعات، والتماطل فً إخراج 



القطاعات على غرار باقً موظفً هم ٌستجٌب لتطلعاتنظام أساسً للوظٌفة العمومٌة للجماعات الترابٌة 
وعدم وفاء الوزارة الوصٌة بتنفٌذ التزاماتها السابقة اتجاه موظفً الجماعات الترابٌة وضمنها . األخرى

، وإقرار تعوٌض عن المهام والمردوٌة (6116اتفاق فاتح ٌولٌوز )إقرار التعوٌض الخاص للموظفٌن 
. ماعٌة إلى حٌز الوجود، إخراج مؤسسة األعمال االجت(6117ٌناٌر  01اتفاق )لجمٌع الموظفٌن 

باإلضافة إلى تقصٌر وتلكؤ المدٌرٌة العامة للجماعات الترابٌة فً تعمٌم المقتضٌات القانونٌة المرتبطة 
باإلجراءات التً تهم تسوٌة وضعٌة الموظفٌن وفق مناشٌر السلطة الحكومٌة المختصة والمتمثلة فً 

تسوٌة وضعٌة الموظفٌن المجازٌن غٌر : راإلدارة ونخص بالذك وتحدٌث العمومٌة وزارة الوظٌفة
وإعادة ترتٌبهم  4إلى  0المدمجٌن فً السلم العاشر، تسوٌة وضعٌة الموظفٌن المرتبٌن فً الساللم من 

، مع تحمٌل الموظفٌن تبعات األخطاء التقصٌرٌة للوزارة وعدم (فً السلم الخامس، وملف الترقٌة المهنٌة
الرتبة من تارٌخ االستحقاق المترتبة عن تجمٌد الوزارة المتحانات احتساب أحقٌة الموظف فً الدرجة و

وغٌاب نظام للتعوٌضات عن المهام ٌضمن المماثلة مع العاملٌن بقطاعات الوظٌفة ... الكفاءة المهنٌة
، قطاع من التعوٌض عن العمل فً المناطق النائٌة والصعبةالاستفادة شغٌلة العمومٌة، وعدم تعمٌم 

ٌف فً حق رؤساء واألقسام والمصالح والكتاب العامٌن بالجماعات الحضرٌة والقروٌة واستمرار الح
بحرمانهم من التعوٌض عن المسؤولٌة، واستمرار الموظفٌن فً أداء مهامهم اإلدارٌة فً ساللم ال 

، ...(التقنً المتخصص. الدكتوراه، الماستر، اإلجازة، د التقنً ود)تتناسب والشواهد المحصل علٌها 
باإلضافة إلى االختالالت التً خلفتها المراسٌم القانونٌة المتعلقة بفئة المساعدٌن اإلدارٌٌن والمساعدٌن 
التقنٌٌن بما فٌها اإلجهاز عن مكتسبات بعض الفئات وضمنهم فئة الكتاب، وما خلفه مرسوم الترقٌة من 

عتمد سابقا والمحدد لسنوات حٌف اتجاه الموظفٌن باإلجهاز على مكتسباتهم فً الترقً المباشر الم
سنوات، والتماطل فً تسوٌة وضعٌة الموظفٌن المؤقتٌن  المجازٌن غٌر  01سنوات بدل  5األقدمٌة فً 

 الوطنٌة التنسٌقٌة ت، ولإلشارة قد قررالمدمجٌن فً السلم العاشر ولعب ورقة اإلحصاء لربح الوقت
التً نجدد خالل هذه الندوة جٌن فً السلم العاشر مللموظفٌن المجازٌن غٌر المرسمٌن وغٌر المد

من أجل حمل وزارة  6106فبراٌر  67من  ابتداء وطنً اعتصامخوض الصحفٌة دعمنا الالمشروط، 
 .الداخلٌة على التعجٌل بتسوٌة ملفهم

وعدم  7711الذي تن وضعه سنة  لوىظفً الجواعات الوحلٍة المانىى األساسً الحالًباإلضافة إلى تمادم 

كفاعل أساسً فً  التزابٍةستىعب العدد الوتزاٌد للجواعات وتطىر الونظىهة التزابٍة  ةىاكبلدرته ه
كوا لن ٌعد ٌستجٍب لتطلعات الشغٍلة التزابٍة  ،(حضزٌة ولزوٌةجواعة  7051 ٌفىقها )التنوٍة الوحلٍة 

صٍة وظٍفتها التزابٍة ٌزاعً خصىورغبتها فً نظام أساسً  (ألف هىظف جواعً 705ها ٌناهز )

 .وٌصىى حمىلها وهكتسباتها وٌحمك هطالبها

التً ٌتعرض لها العمل هذا فضال عن معاناة الشغٌلة الجماعٌة لمختلف أشكال الضغوطات والمضاٌقات 
التسٌٌر الجماعً والعقلٌات " فراعنة"النقابً الجاد والشطط المتواصل فً حقها  من طرف بعض 

حظر تتردد فً إصدار قرارات مزاجٌة تصل إلى حد الفصل التعسفً عن العمل والمتكلسة  والتً ال 
االبتزاز والمضاٌقات واستهداف  ةلسٌاس المسؤولٌنمن خالل نهج فً بعض الجماعات لعمل النقابً ا

 .، والزبونٌة والمحسوبٌة السٌاسٌة فً التعٌٌن فً مناصب المسؤولٌة وتهمٌش الكفاءاتالمناضلٌن
وتبذٌر المال  فً العدٌد من الجماعات والمحسوبٌةشكل مفضوح استشراء الفساد والنهب وبالمقابل وب

القضائٌة  األحكامتنفٌذ عن االمتناع اإلشكاالت التً تعرفها بعض الجماعات فً العام هذا فضال عن 
تبذٌر مالٌة إصرارها فً وها الموظفٌن الجماعٌٌن وإصرارها على تحقٌر الصادرة فً حقها لصالح 

 .افٌة كشر ط جزائً عن عدم التنفٌذالجماعة فً تحمٌلها أعباء مالٌة إض

المتسرع األحادي و تنزٌلالنٌة فً الفً الوقت نفسه من كما نغتنم فرصة انعقاد هذه الندوة لنحذر 
بنظام الحالة وخاصة منها المتعلق التدابٌر التً تهم سٌر المرفق الجماعً والمرتبك والفوقً لبعض 

 .من دون توفٌر ظروف والٌات تطبٌقها... المدنٌة والمداومة



 السٌدات والسادة، اإلخوة الكرام؛

لإلرادة الصادقة فً  الداخلٌة   افتقاد وزارةتأتً فً مواجهة  اعنه إن األشكال النضالٌة التً نعلن
على اإلجابة عن مختلف التساؤالت ها العادلة، وعجز موظفً الجماعات الترابٌةالتعاطً مع مطالب 

وإصرارها على فرض سٌاسة األمر الواقع بعٌدا  ،وهمومهم الجماعات الترابٌةم تطلعات موظفً التً ته
كل البعد عن نهج مطلب الحكامة  ابعٌد ، وهو ما ٌعدعن المنهجٌة التشاركٌة ومواصلتها لمنهجٌات بائدة

كومة بمبدئ والتصرٌح الحكومً األخٌر الذي ٌؤكد على التزام الح الجٌدة باعتباره منهجا دستورٌا
 .الحوار واإلشراك

 :وبناء علٌه قررت المنظمة الدٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة البرنامج النضالً التالً

ٌوم  إقلٌمٌة احتجاجٌةتجمعات ، مصحوب ب2142فبراٌر  41و 41، 41: إضراب وطنً أٌام -
 العاشرة صباحا 2142فبراٌر  41

ٌوم  إقلٌمٌة احتجاجٌةوقفات ، مصحوب ب2142فبراٌر  22و  22، 24: إضراب وطنً أٌام -
 الحادٌة عشر صباحا 2142فبراٌر  24

وطنٌة  احتجاجٌةوقفة مصحوب ب 2142فبراٌر وفاتح مارس  22، 22: إضراب وطنً أٌام -
 .على الساعة الثالثة بعد الزوال 2142فبراٌر  22ٌوم  أمام مبنى البرلمان

 .ٌةءات مع الفرق والمجموعات النٌابلقاعقد  -

دعوة المجلس الوطنً للتداول فً األشكال النضالٌة الممكنة والمصادقة علٌها بما فٌها قرار  -
 ."معركة الحسم"والدخول فً  لمفتوح عن العملاإلضراب ا

المنظمة الدٌمقراطٌة للجماعات المحلٌة العضو فً المنظمة الدٌمقراطٌة وأخٌرا وجب التوضٌح أن 
لٌس غاٌة لذاته، بل مجرد وسٌلة  النضالًالبرنامج ومن هنا، نقول بأن بفضٌلة الحوار  للشغل مؤمنة 

وعلى  .لموظفً القطاعاألوضاع المادٌة والمعنوٌة إلى ما تستوجبه الظروف إلصالح  المعنٌٌنلتنبٌه 
الحكومة فً هذا الباب مسؤولٌة أساسٌة، لٌس بالنظر إلى وزارة الداخلٌة وهذا األساس، فإن مسؤولٌة 

واالهتمام بأحوال الموظفٌن، ولكن بالنظر إلى البعد  االحتجاجالبعد االجتماعً الذي تحمله الدعوة إلى 
ٌُخرج  التنموي ٌشكل أحد الذي ، واالهتمام بالعنصر البشري من رتابتها بٌةالترا اإلدارةالذي من شأنه أن 

لكسب رهانات التنمٌة المحلٌة وتنزٌل ورش وخاصة  اإلصالحٌةضمن هذه العملٌة الركائز األساسٌة 
 .الجهوٌة الموسعة

ذه أٌها السادة والسٌدات بعض التوضٌحات واالنشغاالت التً أردنا من خالل هذه الندوة أن نبلغها ه
 .فٌهامن خاللكم  همن خاللكم للرأي العام ونشارك

 .شكرا على حضوركم واهتمامكم ونحن رهن إشارتكم لإلجابة عن استفساراتكم

 الندوة الصحفٌة

 الرباطالمقر المركزي للمنظمة الدٌمقراطٌة للشغل ب
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