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 بيان المجلس الوطني لالتحاد المغربي للشغل
 2177دجنبر  71في  ءبالدار البيضاالمنعقد 

 

 الحريات النقابية  من أجللنضال لسنة  2172لنجعل من 

 العمالية والديمقراطية والعدالة االجتماعية والمطالب

 

 ةشاركبم الدار البيضاء،ب 1177دجنبر  71المجلس الوطني لالتحاد المغربي للشغل يوم السبت  دانعق

ن وأمناء المال للجامعات الوطنية واالتحادات الجهوية والمحلية وأعضاء اللجنة اإلدارية والكتاب العام

 .ن للنقابات الوطنيةوتاب العاموالتنظيمات الموازية، والك

 :اجتماع المجلس الوطني بتزامنه معوقد تميز 

  للمطالبة باستقالل المغرب،  7591النتفاضة الطبقة العاملة المغربية في دجنبر  95الذكرى السنوية

 ،وذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد

  المغربي للشغل العاشر لالتحادالذكرى السنوية األولى النعقاد المؤتمر الوطني  

  1177نونبر  19مسلسل تشكيل الحكومة على إثر انتخابات . 

 

وضاع أل ذي تطرق فيه بالتحليل الدقيقال ،لالتحاد المغربي للشغللتقرير األمين العام بعد االستماع و

واستمرار ها بالدنا من التي تمر واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية  الظروفالطبقة العاملة المغربية في ظل 

 االجتماعية والفساد ومن أجل الكرامة والمساواة والعدالة دالحراك المغاربي والعربي ضد االستبدا

 من أجلالنضال عن نفسها بنفسها ودفاع الالطبقة العاملة مواصلة ضرورة على  امؤكدوالديمقراطية الحقة، 

 .ت النقابيةاحترام الحريا وفي مقدمتهاوصون مكتسباتها ها حقوق

 

 :حول المقدمة من طرف األمانة الوطنية لالتحادواألوراق ختلف التقارير مبعد االستماع لو
 

  النضاالت الكبرى،ووالنزاعات والحوار االجتماعي  يالمطلبالملف 

 ي لالتحادالتنظيم النشاط، 

 ونشر الثقافة العمالية التكوين النقابي، 

 ،اإلعالم والتواصل 

  لإلتحاد،العالقات الدولية 

  والمتقاعدين؛العاملة والشبيبة العاملة المرأة 

mailto:umt@menara.ma


 

عضوات األوراق من طرف التقارير و لمة التوجيهية لألمانة الوطنية ومختلفمضمون الكمناقشة وبعد 

 :فإن المجلس الوطني لالتحاد المغربي للشغل ،تميزت بالجدية والمسؤولية التي وأعضاء المجلس الوطني
 

في مجاالت العالقات الخارجية  من طرف االتحاد المغربي للشغل، نتائج المحصل عليهاالُيثمن  .7

 .التواصلاإلعالم ووالتكوين النقابي و

تتحقق في ظلها وشاملة استمرار اإلتحاد المغربي للشغل في نضاله من أجل ديمقراطية حقيقية  ؤكديُ .2

 .كافة مطامح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية

الحريات النقابية والحقوق العمالية كما تم تسجيل ذلك في مذكرة األمانة  استمرار انتهاكنكر يست .3

بإرجاع  ةمطالبالمع تجديد  ،1177 يوليوز 12 الوطنية لالتحاد الموجهة إلى الوزير األول في

  .بسبب نشاطهم النقابي إلى عملهمالمطرودين 

ل بكل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات استعداد اإلتحاد المغربي للشغل للنضا ُيؤكدو

 .النقابية والحقوق والمطالب العمالية

المهنية سواء في القطاع الخاص أو   لنضاالت التي تخوضها العديد من القطاعاتدعمه لعن  عبرُي  .4

بتقوية روح التضامن بين جميع مكونات اإلتحاد المغربي  ُيوصي والعمومي أو الشبه عمومي، 

 .لشغل وتفعيل النضاالت التضامنيةل

 ،للعديد من المؤسسات والوحدات اإلنتاجية ،بااللتحاقات الجديدة باإلتحاد المغربي للشغل َيعتز. .5

 .لتدعيم العمل النقابي الوحدوي والمستقل والديمقراطي داخل منظمتنا 

رين والمتقاعدين، وبالنسبة لجميع المأجو ،1177أبريل  12بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق  ُيطالب .6

من أجل تلبية المطالب الواردة  مباشرة بعد تنصيب الحكومةمع مركزيتنا  ات حقيقيةتنظيم مفاوضو

 .في الملف المطلبي

م الحريات ابتنظيم حملة وطنية من أجل تطبيق قانون الشغل واحترالتحاد ل األمانة الوطنية ُيوصي .1

 .الوساطة في الشغلالنقابية وضد هشاشة الشغل والعقود من الباطن و

 .وتوظيف مدخراتهم في مشاريع تهمهمتحسين األوضاع المادية والمعنوية للمتقاعدين بطالب ُي  .8

من أجل الحرية السلمية والتي تناضل فبراير  11دعم اإلتحاد المغربي للشغل لحركة  جدديُ .9

  .االجتماعيةوالكرامة والمساواة والعدالة والديمقراطية 

نتفاضات الشعوب امع  هتضامنومخططات اإلمبريالية بالمنطقة المغاربية والعربية تنديده بال جددُي  .71

مع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ومن أجل بناء دولته المغاربية والعربية و

 .المستقلة وعاصمتها القدس

 

 المجلس الوطني

 2177دجنبر  71، في ءالدار البيضا


