
 لكونفدرالية الديمقراطية للشغلا
 بيان – السكرتارية الكونفدرالية للمتصرفين

 

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقاطع اشغال ندوة الوظيفة العمومية
 

 مناظرة وطنية حول النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ال مقاطعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اطار قرار 
تقدير   سياق   ثالث من هدا الشهر وفيفي األسبوع الالمنظمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية 

  لي تعلن للرأي العام الوطني والوظيفي ما يا للمتصرفين  تؤكد و الكونفدرالية السكرتارية  فان هدا القرار 
 
والقطاعي  الوطني   والتفاوض  في نهج أسلوب تدمير مؤسسة الحوار استمرار الحكومة وأقطابها القطاعية  . 1

وعدم جديتها في التعاطي اإليجابي مع القضايا   لألطرافغير ملزمة  وتحويلها الى مجرد لقاءات تشاورية 
  تم عرضها في لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي والموضوعات التي 

 
عن  والمنبثقةمحاولة تهريب وتحويل اللجنة الموضوعاتية المختصة بمراجعة النظام األساسي للوظيفة العمومية  . 2

ز على حقوق الموظف العمومي اإلجها لجنة القطاع العام الى مناظرة وطنية يتم فيها تمرير ما تبقى من قرارات 
وهوما يكشف وبالملموس عن نية هده الحكومة الهروب الى اإلمام وضرب وتفكيك حق التفاوض بين األطراف 

تفكيك حتى حقوق التشاور في إطار المجلس األعلى  النقابية والحكومية حول المراجعة الجدرية للنظام األساسي بل 
  للوظيفة العمومية 

 
خالصات أو بتوصيات الندوة الوطنية حول النظام األساسي العام  بان الية الديمقراطية للشغل الكونفدر موقفؤكد ن. 3

خاضعة لمسطرة التشاور أوال في إطار المجلس األعلى للوظيفة العمومية  أدا لم تكن  ال تعنينا للوظيفة العمومية
لتحويل  محاولة  بأية وتندد  لموضوعاتية المختصة التفاوض والتداول والتوافق القبلي في إطار اللجنة ا ومسطرة 
  وتجاوز شرعية التفاوض والتوافق القبلي الى مدخل لتمرير مقتضيات النظام االساسي للوظيفة العمومية  المناظرة

 
تمرير مشروع مرسوم   22/50/2513المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ   وفي نفس اإلطار محاوالت   . تستنكر 4

فبراير  24الصادر في  1.02.552المكرر من الظهير الشريف رقم  32بتحديد كيفية تطبيق الفصل  2.13.433رقم 
في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة  1502

الباب واسعا الستعمال كل أشكال الشطط  حمن خارج التفاوض مع المركزيات النقابية والذي يفت بين الوزارات 
في استعمال السلطة اإلدارية بهدف استهداف الموظفين واستقرار هم المهني وضرب حرياتهم النقابية  والتعسف 

   وإخضاعهم لسلطة الترحيل والتحريك والتنقيل المقنع 
 
واالستفراد  بالوظيفة العمومية  النقابية   العمل والحريات . تدين اإلرادة المعلنة لهده الحكومة في ضرب ومحاصرة 0

الثالثي والثنائي وثانيا بالتراجع عن تنفيذ االتفاقات  قرارات بدءا بتجميد آلية التفاوض والحوار  بإصدار
(وثالثا بمنع حق ممارسة اإلضراب عبر االقتطاع من أجور المظربين ورابعا  2511 أبريل 23)اتفاق  الموقعة 

سبات نظام التقاعد وتحرير أسعار المواد المدعمة وخامسا بتجميد االتفاقات والتفاوض القطاعي بمحاوالت ضرب مكت
وسادسا تجاهل مطالب الفئات المشتركة بين الوزارات  وتهريبها وتحويلها الى محاضرات ومناظرات  الموضوعاتي و

واخضاع الموظفين  وخصوصا منها فئة المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين واالداريين وأخيرا محاولة التحكم 
           عبر سلطة التنقيل والتحريك ..... 

 
االجتماعية  الحقوق  مشروعية الدفاع عن  و تؤكد أمام هدا االحتكار واالستبداد واالستفراد المتزايد لهده الحكومة 

مؤسسة حقيقية للتفاوض  وتثبيت الممارسة النقابية وحرياتها وإقرار  بكل الوسائللموظفين لوالمهنية 
الموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات مة كراالضرورية لصيانة وحماية  واتخاد كل الخطوات  والتعاقد 

  والجماعات العمومية

 


