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بيان ا&جلس الوطني ل*تحاد ا&غربي للشغل
2011 دجنبر 17ا&نعقد بالدار البيضاء  في 

للنضال من أجل الحريات النقابية  سنة  2012لنجعل من 
وا&طالب العمالية والديمقراطية والعدالة ا(جتماعية

ربي لـلشغل يوم اـلسبت  حاد ا#ـغ لوطني ل(ـت قد ا#ـجلس ا الدار البـيضاء،2011 دـجنبر 17انـع   ـب
ال للجامـعات الوطنـية وا)تـحاداتبمـشاركة  ارية والكـتاب الـعامون وأمـناء ا#  أعـضاء اللجـنة ا'د

الجهوية وا#حلية والتنظيمات ا#وازية، والكتاب العامون للنقابات الوطنية.
:اجتماع ا&جلس الوطني بتزامنه معوقد تميز 

§ ية في دـجنبر 59الذكرى اـلسنوية قة العاـملة ا#غرـب بة ـباستق(ل1952 )نتـفاضة الطـب   للمطاـل
ا#غرب، وذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد،

§ا#غربي للشغلالذكرى السنوية ا%ولى )نعقاد ا#ؤتمر الوطني العاشر ل(تحاد  
§ 2011 نونبر 25مسلسل تشكيل الحكومة على إثر انتخابات .

 وبعد ا)ستماع لتقرير ا%م$ العام ل(تحاد ا#غربي للشغل، الذي تطرق فيه بالتحليل الدقيق
مر لتي ـت ية وا)قـتصادية ا اسية وا)جتماـع ظروف السـي ية في ظل اـل لة ا#غرـب قة العاـم  %وضاع الطـب
جل الـكـرامة من أ تبداد والـفـساد و د ا)س استمرار اـلـحراك اـ#ـغاربي والـعـربي ض نا و  مـنـها ب(د
لة قة العاـم واصلة الطـب لى ضرورة ـم دالة ا)جتماعـية والديمقراطـية الحـقة، مـؤكدا ـع ساواة والـع  واـ#
حترام قدمتها ا سباتها وفي ـم ها وصون مكـت ضال من أجل حقوـق سها والـن سها بنـف لدفاع عن نـف  ا

الحريات النقابية.

:وبعد ا)ستماع #ختلف التقارير وا%وراق ا#قدمة من طرف ا%مانة الوطنية ل(تحاد حول

،ا&لف ا&طلبي والحوار ا(جتماعي والنزاعات والنضا(ت الكبرى
،النشاط التنظيمي ل*تحاد
،التكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية
،ا'ع*م والتواصل
،الع*قات الدولية ل)تحاد
ا&رأة العاملة والشبيبة العاملة وا&تقاعدين؛
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رف ن ط  وبـعد مناقـشة مـضمون الكلـمة التوجيهـية ل&مـانة الوطنـية ومختـلف التـقارير وا%وراق م
 ـعضوات وأـعضاء ا#ـجلس الوطني التي تـميزت بالـجدية واـ#سؤولية، فإن ا#ـجلس الوطني ل(ـتحاد

:ا#غربي للشغل

ي ـمـجا)تيُـثـمن .1 رف ا)ـتـحاد ا#ـغـربي لـلـشغل، ف ن ط ـها م ـتائج ا#ـحـصل علـي  الـن
.التواصلا'ع(م والع(قات الخارجية والتكوين النقابي و

جل ديمقراـطـية حقيـقـيةـؤكدُي.2 ن أ ي ـنـضاله م ستمرار ا'تـحاد ا#غـربي للـشغل ف   ا
وشاملة تتحقق في ظلها كافة مطامح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

 الحريات النقابية والحقوق العمالية كما تم تسجيل ذلك في استمرار انتهاكيستنكر .3
لوزير ا%ول في  حاد ا#وـجهة إلى ا ية ل(ـت انة الوطـن يوز 26مذكرة ا%ـم  ، مع تـجديد2011 يوـل

ا#طالبة بإرجاع ا#طرودين بسبب نشاطهم النقابي إلى عملهم. 

لدفاعيُـؤكدو وسائل اـ#شروعة من أجل ا   استعداد ا'ـتحاد ا#ـغربي لـلشغل للـنضال ـبكل اـل
عن الحريات النقابية والحقوق وا#طالب العمالية.

اعات يُـعبر .4 ديد من القـط لتي تـخوضها الـع مه للـنضا)ت ا ية سواء في عن دـع   ا#هـن
  بتقوية روح التضامن ب$ جميع يُوصيوالقطاع الخاص أو العمومي أو الشبه عمومي، 

مكونات ا'تحاد ا#غربي للشغل وتفعيل النضا)ت التضامنية.

ن ا#ؤســسات.يَــعتز.5 ـشغل، للعــديد م   با)لتحــاقات الجــديدة با'تــحاد ا#غــربي لـل
اخل الديمقراطي د ـوحدوي وا#ــستقل و ـتدعيم العــمل النــقابي اـل ـوحدات ا'نتاجــية، ـل  واـل

منظمتنا .

فاق يُـطالب.6 يع مقـتضيات اـت يذ جـم ريل 26 بتنـف يع ا#أجورين2011 أـب  ، وبالـنسبة لجـم
 وا#تقاعدين، وتنظيم مفاوضات حقيقية مع مركزيتنا مباشرة بعد تنصيب الحكومة من أجل

تلبية ا#طالب الواردة في ا#لف ا#طلبي.

ية من أجل ـتطبيق قانون اـلشغليُـوصي.7 لة وطـن ية ل(ـتحاد بتنـظيم حـم انة الوطـن   ا%ـم
واحترام الحريات النقابية وضد هشاشة الشغل والعقود من الباطن والوساطة في الشغل.

ييُــطالب  .8 دخراتهم ف  بتـحـس$ ا%وضاع اـ#ـادية وا#عـنـوية للمتـقـاعدين وتوـظـيف م
مشاريع تهمهم.

  فبراير السلمية والتي تناضل من أجل20 دعم ا'تحاد ا#غربي للشغل لحركة يُجدد.9
الحرية والديمقراطية والكرامة وا#ساواة والعدالة ا)جتماعية. 

ية  يُـجدد.10 ية والعرـب ية با#نطـقة ا#غارـب ديده با#خطـطات ا'مبرياـل اضاتو تـن  ـتضامنه مع انتـف
 الشعوب ا#غاربية والعربية ومع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ومن أجل

بناء دولته ا#ستقلة وعاصمتها القدس.
ا&جلس الوطني

  دجنبر17الدار البيضاء، في 
2011


