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 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
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  ایتھا األخوات، أیھا اإلخوة

الشغیلة المغربیة في قطاع الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة إضرابا تخوض 
، استجابة لنداء الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل وتفعیال لقرار المجلس الوطني 2016فبرایر  11وطنیا یوم الخمیس 
مسبوقا بوقفات ومسیرات احتجاجیة  نسیكواء، ھذا اإلضراب الذي لبیضبالدار ا 2016ینایر  09المنعقد یوم السبت 

  : ، وذلك2016فبرایر  06ینایر و 30و 23-19إقلیمیة، بعدد من المدن المغربیة أیام 
 لرد على السیاسة الحكومیة التي تستھدف حقوق ومكتسبات الشغیلة المغربیة من خالل ضرب ل

 مكتسباتالید األجور وضرب القدرة الشرائیة بالزیادات المتتالیة في األسعار والضرائب، وتجم
، وكذا 2011أبریل  26الحوار االجتماعي، والتنكر لالتفاقات السابقة خاصة اتفاق االجتماعیة، و

  .االتفاقات القطاعیة
 لتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى اإلجھاز على تقاعد الموظفین باستھداف الصندوق المغربي ل

، %2سنة وتخفیض النسبة المئویة الحتساب المعاش إلى  63للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 
على قاعدة معدل األجر للثمان سنوات المعاش والزیادة في االقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب 

األخیرة بدل آخر أجر وتمریر ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار االجتماعي وفي 
  .ابیةتبخیس علني للعمل النقابي وللمركزیات النق

 ستنكار وشجب عودة القمع في مواجھة الحركات االحتجاجیة السلمیة، وخاصة ما تعرض لھ ال
من تدخل أمني عنیف، خلف إصابات بلیغة  2016ینایر  07األساتذة المتدربون یوم الخمیس األسود 

  .في صفوفھم، وكذا من أجل التضامن معھم في مطالبھم المشروعة
 وخاصة إحداث الدرجة الجدیدة، 2011أبریل  26مضامین اتفاق  لمطالبة بتفعیل ما تبقى منل ،

من القانون الجنائي الذي یجرم  288والتعویض عن العمل في المناطق النائیة، وإلغاء الفصل 
  .لمنظمة العمل الدولیة المتعلقة بالحریات النقابیة 87اإلضراب والمصادقة على االتفاقیة 

 هكل التراكمات التي تحققت في إطارتعزیز و تھانتظامیومأسسة الحوار االجتماعي  من أجل 
وتفعیل الحوار القطاعي  2011باعتباره شكال من أشكال الدیمقراطیة التشاركیة التي أقرھا دستور 

  .بما یستجیب لتطلعات الشغیلة المغربیة
  ،سعاروالتخفیض من الضریبة على الدخل، ووقف مسلسل الزیادات المتتالیة في األلتحسین الدخل.  
 وإخراج قانون لوقف كل االقتطاعات الظالمة من أجور المضربین،  حترام الحریات النقابیةال

  .النقابات إلى الوجود لتحصین العمل النقابي من البیروقراطیة والفساد
  أیتھا األخوات، أیھا اإلخوة

وفي الوقفات والمسیرات االحتجاجیة  2016فبرایر  11في اإلضراب الوطني لیوم  مشاركتكم المكثفةإن 
في التصدي  التي سیتم تنظیمھا في الفترة التي تفصلنا عنھ، تعبیر عن اإلرادة الجماعیة لكافة مكونات الشغیلة

ذین یریدون إعادتنا إلى للسیاسة الحكومیة الرامیة إلى اإلجھاز على المكتسبات وخاصة التقاعد، ورسالة إلى كل ال
وإلى زمن القمع وخنق الحریات والسطو على كل النضاالت التي خاضتھا الطبقة العاملة من  2011ما قبل دستور 

  .أجل الحریة والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة
   المكتب المركزي

  إلى عموم الموظفین في الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة


