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دليل اإلضراب الوطني العام
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تنفيذا لقرار المركزيات النقابية االتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،واالتحاد العام
للشغالين بالمغرب ،الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،والنقابة الوطنية للتعليم العالي ،تخوض الطبقة
العاملة المغربية إضرابا وطنيا عاما يوم األربعاء  24فبراير .2016
ينخرط فيه الموظفون ،والمستخدمون ،وعمال وأطر الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات
القطاع العمومي والشبه العمومي ذات الطابع التجاري واإلداري والصناعي والفالحي والخدماتي
وشركات القطاع الخاص وكل القطاعات المھنية.
يأتي ھذا اإلضراب الوطني العام بعد استنفاد المركزيات النقابية لكل السبل والوسائل لحمل الحكومة على
فتح مفاوضات حقيقية حول قضايا ومطالب الطبقة العاملة واحتجاجا على المواقف الالمسؤولة التي
تواجه بھا الحكومة المطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين ،بالرغم من سلسلة المبادرات
النضالية المشروعة التي خاضتھا الطبقة العاملة المغربية منذ سنة  ،2014بما فيھا اإلضراب العام
اإلنذاري يوم  29أكتوبر  ،2014والمسيرة العمالية يوم  6أبريل  ،2015واإلضراب العام في الوظيفة
العمومية ،يوم  10دجنبر  ،2015والوقفة االحتجاجية العمالية أمام البرلمان يوم  12يناير .2016

لماذا اإلضراب الوطني العام؟
من أجل:
 وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي
 الزيادة في األجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين
 تنفيذ ما تبقى من اتفاق  26أبريل ) :2011إحداث درجة جديدة ،التعويض عن العمل في المناطق
النائية ،توحيد الحد األدنى لألجر بين القطاع الصناعي والفالحي(
 تعميم الحماية االجتماعية على سائقي سيارات األجرة والنقل الطرقي
 تخفيض الضغط الضريبي عن األجور وعن التجار والحرفيين ،وإقرار نظام جبائي عادل
 التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد ،وإقرار إصالح شامل وعادل لمنظومة
التقاعد
 فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين االجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره
 تلبية المطالب القطاعية والفئوية ،والمعالجة الفورية لملف األساتذة المتدربين والطلبة األطباء،
والمتصرفين والتقنيين والمھندسين ،وكل الفئات المتضررة
 النھوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما
 إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية ،وإدماج المجازين ،وإحداث مؤسسة اجتماعية
 سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاھرة البطالة ،وتشغيل حاملي الشھادات ،ووضع حد للعمل الھش
 وضع حد الستمرار مسلسل انتھاك الحريات العامة والحريات القابية ،وإلغاء الفصل  288من القانون
الجنائي ،والتصديق على االتفاقية الدولية  87الخاصة بالحرية النقابية.
 الدفاع عن كرامة األستاذ)ة( الباحث)ة(
 الدفاع عن الجامعة العمومية ورفض البدائل المؤدى عنھا المسماة شراكة عام/عام
 إصدار نظام أساسي منصف محفز وعادل لألساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية.
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قبل اإلضراب
 إصدار نداءات قطاعية أو خاصة بالنقابات الوطنية والوحدات اإلنتاجية ،وذلك اعتبارا لخصوصياتكل مؤسسة ،وتتضمن المطالب الخاصة بالقطاع.
 إحداث لجان تنظيمية للتواصل والتعبئة. تنظيم تجمعات عمالية من أجل شرح أسباب ودواعي اإلضراب العام الوطني. تحسيس الجماھير الشعبية والتجار وكل العاملين بالخدمات الحرة بضرورة المشاركة في اإلضرابالعام ،كتعبير ممنھج على التضامن مع الطبقة العاملة ،وكاحتجاج على ما آلت إليه األوضاع
االجتماعية واالقتصادية بالبالد.
 التعبئة عن طريق مجموعات كبيرة تعبأ الطبقة العاملة باألحياء الصناعية وعموم المواطنينوالجماھير الشعبية بمختلف األحياء والمدن وفي مختلف األوراش بمختلف فئاتھا وأصنافھا
وأحجامھا في كل ربوع البالد.
 وبما أن جميع الشرائح المغربية إكتوات بالسياسات الالشعبية من زيادة في مواد االستھالك وضربفي قوتھم اليومي والضغط الضريبي ،المرجو االتصال وتعبئة المھنيين والتجار بكل أصنافھم
والحرفيين وأصحاب المھن الحرة المشاركة في اإلضراب العام جنبا إلى جنب مع الطبقة العاملة
دفاعا عن قدرتھم الشرائية.
 بحث السبل الكفيلة بتعويض ما سيضيع من إنتاج داخل المقاوالت المرتبطة بالتصدير وااللتزاماتالداخلية.

يــوم اإلضـراب الــوطني العام
-

متابعة ومراقبة أجواء اإلضراب منذ الساعات األولى من صباح يوم األربعاء  24فبراير .2016
القيام بكل الوسائل المشروعة لمواجھة كل المخططات التي تستھدف حق اإلضراب والتي تسعى إلى
إفشاله.
اتخاذ جميع اإلجراءات المشروعة التي تضمن نجاح اإلضراب.
تعيين لجن تنظيمية تسھر على تنظيم اإلضراب في كل مؤسسة وإدارة ووحدة إنتاجية ،وحي سكني.
الحرص على جعل األربعاء  24فبراير  2016يوم إضراب عمالي شعبي.
التواصل مع عموم المواطنين لشرح أسباب اإلضراب.
تنظيم التجمعات النقابية بمقرات االتحادات الجھوية والمحلية.
التسلح باليقظة واالنضباط وتجنب االستفزازات التي قد تأتي من أي جھة أثناء تنفيذ اإلضراب.
العمل على ضمان تقديم الخدمات األساسية الدنيا ) (services minimumsوخدمات السالمة
) (services de sécuritésفي القطاعات الحيوية،
السھر على إنجاح اإلضراب الوطني العام.
إبالغ اللجنة الوطنية لإلضراب الوطني العام بنتائج اإلضراب وكذا بكل المعلومات المتعلقة به.
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ملحوظة ھامة:
يبتدئ اإلضراب العام من الساعة  12ليلة الثالثاء
وينتھي الساعة  12ليلة األربعاء

ما بــعـــــد اإلضـــراب
 السھر على استئناف العمل في ظروف جيدة ومسؤولة. دعوة المناضالت والمناضلين النقابيين إلى تدارك يوم اإلضراب. حث األخوات واإلخوة المضربين على التعويض التلقائي والتطوعي لما قد يترتب عن يوم اإلضرابالعام الوطني من تعثر في اإلنتاج والخدمات العامة التي قد تؤثر على مصالح المواطنين.

على سـبـيــل المثال:
قـــــطاع الـتعلـيم والتعليم العالي:
تقديم حصص إضافية ودروس مجانية للتالميذ والطلبة لتدارك ما ضاع من دروس وامتحانات ،وإذا
دعت الضرورة يستمر التطوع لفائدة أبناء الشعب.
قطاع الصحة:
تقديم خدمات صحية تطوعية في إطار ساعات إضافية بالمجان.
قطاع الجماعات المحلية:
الزيادة في وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصفية المتأخر من الملفات والخدمات.
القـــطاع الـخاص :
 إمكانية إضافة ساعات من العمل التطوعي لتدارك يوم اإلضراب الرفع من وثيرة اإلنتاج بكل المؤسسات والوحدات اإلنتاجية لتدارك ما ضاع يوم اإلضراب.وتدعو المركزيات النقابية كل المناضلين والمناضالت إلى مواصلة التعبئة والتزام اليقظة لتنفيذ كل
المبادرات النضالية التي ستعلن عنھا المركزيات النقابية الحقا االتحاد المغربي للشغل ،الكونفيدرالية
الديمقراطية للشغل،االتحاد العام للشغالين بالمغرب ،الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية
للتعليم العالي.
مـلـحـوظــة :كل الجامعات والنقابات الوطنية والقطاعية ستعمل على إصدار
"دليل اإلضراب العام" الخاص بھا ،ينسجم مع خصوصياتھا.
للمزيد من المعلومات قبل وبعد اإلضراب العام
يمكنكم االتصال باللجنة الوطنية لإلضراب العام
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
4

