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الموظفين والموظفات الذين لبوا نداء االضراب العام ليوم االربعاء تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل 

  ٢٠١٩فبراير  ٢٠

     ومطالب الحركات االجتماعية  لنضاالت  المطلقة اد التعبير عن مساندتهتجد

واعتداءات جسدية   هجوم للقوات االمنية  التعاقد من  نظام  ما تعرض له األساتذة ضحايا  ستنكرت

 ولفظية أثناء قيامهم بمسيرة سلمية

 

 

نسانية وجرامئ يف آ  م تراكقد  ورئيس احلكومة السابق عبد ال هل ابن كريان  احلامك  حزب العداةل والتمنيةا ن  يس ا 

الرئيس   و داكترة معطلني..... و يسري  ه احلية من موظفني وعامل وأ ساتذةحق أ بناء الشعب املغريب وقوا

اعامتد منطق ال قصاء والمتيزي واحلرمان وس ياسة الهروب ا ىل  مبواصةل  احلايل سعد ادلين العامثين يف نفس الهنج

  :  تمتثل يف  جرامئ اجامتعية منال مام يف معاجلة املشآلك القامئة 

 

ثرهفقدوا عىل  اذلين املوظفني واملوظفات  يف حق  فرض نظام تقاعد ظامل ✓   ؛يف املائة من قمية املعاش ٣٠  ا 

عىل خرية الش باب املغريب اذلين اختاروا بلك وعي ومسؤولية خدمة وطهنم  نظام التوظيف ابلتعاقد فرض ✓

الشعب الفقراء ابملدرسة العمومية يف البوادي واملناطق النائية ويف ظروف صعبة  أ بناءتعلمي   من خالل

 وشاقة؛

  ؛الوظيفة العمومية أ سالكمعطلني من ولوج  وداكترةأ لف الش باب خرجيي اجلامعات  انحرم ✓

تبقى من القدرة الرشائية للمواطنني الفقراء والطبقة   ملا  الرضبة القاضية شلكي اذلو فرض حترير ال سعار  ✓

 املتوسطة؛

لك ال بواب أ مام فوىض ال سعار واملضاربني   ة مثاين س نوات مقابل فتحدجتميد ال جور واملعاشات مل ✓

  ؛وعالالمرش   والاغتناء الفسادوالسامرسة و 

 

 

 



 

املوظفني واملوظفات   أ يديحييي ويشد حبرارة عىل  ا ذ  لمنظمة ادلميقراطية للشغلل   لتنفيذياملكتب ا ا ن

 ٢٠ ال ربعاءالعمومية وامجلاعات الرتابية ليوم  واملؤسساتالعام ابلوظيفة العمومية  ال رضاباذلين لبوا نداء 

 ، فانه يف نفس ال ن: يف املائة ٨٥واذلي حقق نس بة جناح تفوق  ،٢٠١٩فرباير 

 

وعىل رأ سها حراكت ال طر  ،ومطالب احلراكت الاجامتعية  لنضالت  جيدد التعبري عن مساندته املطلقة ✓

 الشامل واملرشوع؛ ال دماجالتعاقد وحقهم يف   نظام  وال ساتذة حضااي ،وادلاكترة املعطلني العليا

واعتداءات جسدية ولفظية أ ثناء قياهمم   ال منيةجهوم للقوات   ما تعرضوا هل من بشدة يستنكر  يندد و  ✓

 ؛مبسرية سلمية

يطالب برضورة فتح حوار جدي مؤسسايت شامل حول مطالب الطبقة العامةل ابلقطاعني العام واخلاص  ✓

هذه فرضها ت املعارك الاجامتعية اليت خلوض لك ويدعو مناضالته ومناضليه ا ىل مواصةل التعبئة و والتواصل

 وهذه املرحةل احلرجة من اترخي املغرب؛ يةالظرف 

  حلف نقايب موحد  يف خلق  دلهيا رغبة  النقابية اليت  تنس يق مع لك املركزايتيعرب عن اس تعداده لل   ✓

ال نسانية لك املكتس بات واحلقوق   عىل  ملواهجة الهجوم املمهنج واملس متر ،لياوطنيا وهجواي وم 

  .والاجامتعية والاقتصادية للطبقة العامةل املغربية
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