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FEDERATION   
 

DEMOCRATIQUE 
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 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
 

  الغــــــــــــــــــــــب

  
  

  

 2017ر ـــــــــــــفبرای 27الدوري یوم االثنین اجتماعھ لشغل ل الدیمقراطیةعقد المكتب المركزي للفیدرالیة 
بالدار البیضاء، وقد استأثر باھتمامھ ما صدر في بعض المواقع االلكترونیة والصحف الورقیة حول اتھامات بتزویر 

مع  ن االجتماعیةوالشؤو ، في اجتماع رسمي ترأسھ السید وزیر التشغیل2015االنتخابات المھنیة لمندوبي األجراء لسنة 
  .المركزیات النقابیة

یة وفي اجتماع رسمي جاءت لتؤكد ماجاء في البالغ الصادر عن المكتب نإن ھذه االتھامات الصریحة والعل
، والذي اكد على أن ھذه االنتخابات 2015یونیو  10انتخابات مندوبي األجراء التي أجریت ما بین فاتح و بالمركزي عق

یة تزویر لالنتخابات المھنیة في تاریخ بالدنا وطالب بفتح تحقیق نزیھ ومحاید للوقوف على شھدت أكبر وافظع عمل
  .الحقائق المرعبة للتالعب بإرادة الناخبین األجراء

وفي ھذا اإلطار فإن المكتب المركزي إذ یجدد تمسكھ بما صدر عنھ في حینھ حول ما تعرضت لھ العملیة 
  : االنتخابة من إفساد 

بالرد على ما صدر في ھذا الشأن من داخل مكتبھ  السید وزیر التشغیل والشؤون االجتماعیة یطالب 
 . وفي اجتماع رسمي

مراسلة السید وزیر العدل والحریات طلبا لفتح تحقیق محاید ونزیھ في ھذه االتھامات الصادرة  یقرر 
ة من بدایتھا إلى نھایتھا عن جھات معروفة وفي اجتماع رسمي لقطاع حكومي دبر العملیات االنتخابی

  .ویتوفر على كل الوثائق والمحاضر المتعلقة بذلك

أشھر عجز خاللھا رئیس  05كما تداول المكتب المركزي في الفراغ والعطالة التي تشھدھا المؤسسات منذ قرابة 
المواطنین بصفة تشكیل حكومتھ، واعتبر أن ھذ الوضع خلق تداعیات ملموسة على حقوق ومصالح  عنالحكومة المكلف 

عامة والمأجورین بصفة خاصة نتیجة غیاب الفضاءات المؤسساتیة لطرح المشاكل واالختالالت التي یشھدھا عالم الشغل 
وتداعیاتھا على أوضاع الشغیلة المغربیة، إضافة إلى الصعوبات التي تعرفھا المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

  .و االقتصادي ببالدناوانعكاساتھا على مناصب الشغل وعوامل النم

وفیما یتعلق بالحركات االجتماعیة االحتجاجیة، عبر المكتب المركزي عن دعمھ الالمشروط لكل الحركات 
االحتجاجیة المسؤولة، وخاصة تلك المعارك النضالیة التي تخوضھا القطاعات النقابیة الفیدرالیة في قطاعي التعلیم 

الیات والفیدرالیین إلى دعم نضاالت الطبقة العاملة وكل التظاھرات االحتجاجیة والجماعات المحلیة، ویدعو كافة الفیدر
  .السلمیة والتي تخوضھا القطاعات النقابیة دفاعا عن حقوق الشغیلة المغربیة

  المكتب المركزي

المكتب المركزي یطالب وزارة العدل والحریات بفتح تحقیق فوري، محاید ونزیھ في 
تداولھا في اجتماع تم  االتھامات الصریحة بتزویر انتخابات مندوبي األجراء والتي 

 رسمي ترأسھ وزیر التشغیل والشؤون االجتماعیة وتناقلتھا بعض وسائل اإلعالم


