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 بــــالغ
 إضراب وطني بمجموعة بريد المغرب

  
 
 
 
 
 

 المغربي للشغل االتحادبمقر  3102 أكتوبر 5يوم السبت المنعقد للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك ـ االتحاد المغربي للشغل  المكتب الجامعيإن 
استماعه للعرض  وبعد، بتجديد هياكلهاذي توجه وال ملي الشهاداتالوطنية لحا للجنةالجمع العام االحتفالي والتنظيمي  علىإشرافه  بعد بالرباط،

المدرجة في جدول أعماله قرر تبليغ األسرة الفريدة  ةوتداول ديمقراطي، حر ومسؤول حول النقطنقاش  وبعدالتوجيهي لألخ الكاتب العام الوطني، 
 :يــــما يلبالبريدية 

 وفي مقدمتها الطبقة العاملة المغربية ومن ضمنها اسة بالقدرة الشرائية للفئات الشعبية الم رفضه القاطع لإلجراءات الحكومية الالشعبية
وبمراجعة سياساتها  ت المقررة في أثمنة المحروقات والتخلي على نظام المقايسةعن الزياداومطالبته الحكومة بالتراجع البريدية األسرة 

  .وطناالقتصادية واالجتماعية اتجاه كادحات وكادحي هذا ال

 بالهجوم الممنهج والمقصود على الطبقة العاملة وباالنتهاكات المتكررة على الحقوق والحريات النقابية ويقرر فتح اكتتاب مالي  تنديده
احتجاجا على الطرد بالرباط دعم عمال وعامالت ستي باص مدينة فاس المعتصمين بمقر االتحاد المغربي للشغل التضامن ومن أجل 

 وعموم البريديات والبريديين إلىعائلة ويدعو أطره ومناضليه وفروعه المحلية والجهوية  055 أكثر من ي تعرضت لهوالتشريد الذ

    .T 106106الحساب البريدي للجامعة  من خالل  في هذا العمل النضالي والتضامنيالمكثفة المادية المساهمة 

 للتصعيد قابلإضراب وطني إنذاري  والقاضي بخوض 3562ابريل  1اط يوم قرار اللجنة اإلدارية الوطنية المنعقدة بالربل هتنفيذ 

تدبيره بشكل وحدوي وسقف المطالب صف البريديات والبريديين، ويفوض صالحيات  ةمصحوبا بأشكال نضالية نوعية في إطار وحد
 .لألخ الكاتب العام للمفاوضات ةالمشترك

 لمواجهة غطرسة اإلدارة تتطلب قرارات نضالية أكثر جرأة وتصعيدا ومسؤولية  األوضاع داخل مؤسسة بريد المغربأن  تأكيده على
والتصدي لسياساتها التراجعية الماسة .....المسنودة من طرف الحكومة والمنظمات االمبريالية العالمية ـ منظمة التجارة العالمية 

ادوار  ذاتعمومية وطنية  كشركةالممنهج لبريد المغرب  بالحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة لألسرة البريدية ولوقف التدمير
 .، لفتح المجال أمام خوصصتها وبيعهااجتماعية واقتصادية مهمة لفائدة الفئات الشعبية

  تنزيل مضامين إعالن أصيلة واستئناف المفاوضات مطالبته مسؤولي مجموعة بريد المغرب بفتح مفاوضات جماعية حقيقية من أجل
واحترام الحقوق والحريات النقابية وفق المعايير الوطنية دمي بريد المغرب تعديل النظام األساسي لمستخف اإلدارة حول المجمدة من طر

  .والدولية

  وبالعدول عن اتخاذ قرارات  50/50و32/11ين بريد المغرب بالكف الفوري عن خرق مضامين القانونمجموعة مطالبته إدارة

، وبالتنفيذ الفوري الوطنية والدوليةقوانين ضدا في الممثلين النقابيين في تهميش تام للإستراتيجية هيكلية وتنظيمية تهم المؤسسة 
رين ماليين لالتفاقات والتعاقدات السابقة التي تهم مصالح كل البريديات والبريديين من موزعين وأعوان وشباكيين ومراقبين ومستشا

وكل فئات العنصر البشري الرأسمال الحقيقي .. وحاملي الشواهد والوكاالتيينلوكاالت والمراكز واألطر ومرآة بريدية ومديري ورؤساء ا
 .مع العمل على سد الخصاص المهول في الموارد البشرية للمؤسسة ومصدر تراكم الثروة بها

 وإيجاد صيغ إلصالح الدرجات والتنقل لكل الفئات ومن ضمنها ساعيات وسعاة البريد ن مطالبته بالزيادة في قيمة التعويض عن البنزي
لجميع البريديات والبريديين نظرا لتفاقم غالء المعيشة نتيجة السياسات  األجوروإقرار زيادة عامة في  وإعادة النظر في مدة صالحيتها

 .الحكومية الالشعبية

 ومطالبته بإقرار سياسة اجتماعية حقيقية تضمن السكن ى به المجموعة مع الشأن االجتماعي استنكاره وتنديده لألسلوب الذي تتعاط
  .لكل البريديات والبريديين وإخراج التغطية الصحية التكميلية للوجود.....ودعم التمدرس والتطبيب 

 

عو فروعه المحلية والجهوية وجميع أطره إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك ـ االتحاد المغربي للشغل ـ يد
 اإلضرابالوحدة والتضامن والنضال والى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح محطة  إلىالبريدية  األسرةومناضالته ومناضليه وعموم 

يطة والحذر الح إلىالوحدوي وكل المحطات النضالية المستقبلية التي قد تفرضها طبيعة المرحلة كما يدعوهم  اإلنذاريالوطني 
 واإلجهاز على الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لألسرة البريديةوتدميره القطاع  تفكيكلمواجهة كل المخططات الرامية إلى 

تنفيذ قرار يقرر للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك ـ االتحاد المغربي للشغل ـ الجامعي المكتب  الوطنية،لقرارات اللجنة اإلدارية  تنزيال
تدبيره بشكل وحدوي وسقف المطالب المشتركة قابل للتمديد مصحوبا بأشكال نضالية نوعية ويفوض صالحية ال اإلنذاريوطني ال اإلضراب

 ة ــــسة بريد المغرب تتطلب قرارات نضالية أكثر جرأة وتصعيدا ومسؤولييؤكد أن األوضاع داخل مؤسو للمفاوضات لألخ الكاتب العام

 


