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األعضاء في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل وتجاوبا مع قرار المكتب المركزي لیوم  النقابات الوطنیة والدیمقراطیةإن 
القوي في اإلضراب العام إلى كل موظفي الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة لالنخراط  ، توجھ نداء2015دجنبر  02

لحكومیة المعادیة مأجوري القطاع العام ، لمواجھة السیاسة ا2015دجنبر  10الوطني بالوظیفة العمومیة المقرر تنفیذه یوم 
والتي تستھدف أساسا اإلجھاز على نظام التقاعد وفرض تراجعات خطیرة فیھ، واحتجاجا على  إغالق  الحوار االجتماعي 

في محاربة الحق النقابي عبر االقتطاعات غیر المشروعة من أجور  واإلمعانحول المطالب االجتماعیة للمأجورین، 
  .. المأجورینالتجاھل الكلي لكل أشكال االحتجاج السلمي والمشروع من طرف المضربین، و

  : قطاعات الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیةإننا نخوض ھذا اإلضراب العام في 
المحاسباتیة والتقنیة لضرب نظام التقاعد في القطاع العام، واعتماد تصور  مقاربتھافي إعادة النظر  دفع الحكومة إلى -

  تشاركي شمولي یستحضر الحفاظ على دیمومة  الصنادیق وتحسین  الوضعیة االجتماعیة للنشطین والمتقاعدین 
  .اعتماد إصالح شمولي بدرج كافة صنادیق التقاعد في مخطط إصالح حقیقي -
حمایة االجتماعیة ومدخرات المنخرطین النشطین والمتقاعدین لفائدة ھؤالء في مشاریع توظیف ودائع صنادیق ال -

  .سكنیة مدروسة، وخدمات اجتماعیة وترفیھیة باثمنة مناسبة 
مراجعة منظومة األجور في القطاع العام في اتجاه تحسین القیمة المادیة لألرقام االستداللیة وتقلیص الفوارق، وإعادة  -

  جدري في منظومة الترقي والتعویضات في قطاعات الوظیفة العمومیة والجماعاتالنظر بشكل 
إقرار سیاسة ضریبیة عادلة بتخفیض الضغط الضریبي على األجراء بالتقلیص من الفوارق الجبائیة بإعادة النظر في  -

  .الضریبة على الدخل، وخصم مصاریف تمدرس األطفال والتحمل العائلي الخاضع للضریبة 
  .وإدراج درجة جدیدة للترقي االتفافات القطاعیةتنفیذ أیضا ، و 2011ابریل  26تبقى من اتفاق  تنفیذ ما -
التجاوب مع مطالب المتصرفین والمساعدین التقنیین، والمحررین والتقنیین، والمساعدین اإلداریین، والمھندسین  -

  .وحملة الشواھد العلیا
  االجتماعیة ألغلب األجراء األوضاعر سیاسة تسعیریة تستحضر وإقرالنقل، تخفیض تسعیرة الماء والكھرباء وا  -
المھنیة في قطاعات الوظیفة العمومیة والجماعات الترابیة ، وإحداث مؤسسة طب الشغل  األمراضتوسیع الئحة  -

  .والصحة والسالمة المھنیة وفقا لمقتضیات مدونة الشغل
  ضربین في قطاعات الوظیفة العمومیة دون سند قانونيالتراجع عن قرار االقتطاع من اجور الم -
  ) AMO(َالمرض   عن اإلجباري التأمین بمنظومة المتعلقة الطبیة الخدمات سلة توسیع -
   . إصدار قانون النقابات الذي تستعملھ الحكومة حالیا للضغط على القیادات النقابیة للحصول على تنازالت -
الجنائي الذي یجرم الحق النقابي، وفق ما أكده المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من القانون 288إلغاء الفصل  -

  2013في
دجنبر یوما للتعبیر عن سخطنا الجماعي على السیاسة الحكومیة ، وعلى  مساعیھا لضرب نظام  10لنجعل من یوم 

  .التقاعد في الوظیفة العمومیة والجماعات الترابیة، بعدم اإللتحاق بمقرات العمل
  مكتب المركزيال

 2015دجنبر  10من أجل المشاركة الواسعة للفیدرالیات والفیدرالییــــــن فـــي إضراب 

 في قطاعات الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة 


