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بالمقر  2017شتنبر  11ا یوم االثنین اجتماعلشغل ل عقد المكتب المركزي للفیدرالیة الدیمقراطیة
المركزي بالدار البیضاء والذي استعرض فیھ السمات المقلقة للدخول االجتماعي والسیاسي ووضعیة 
االنتظاریة المتعددة األوجھ التي تعیشھا بالدنا، كما تداول في األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة 

امة، في ظل انسداد وتداعیاتھا على أوضاع الشغیلة المغربیة بصفة خاصة وعموم المواطنین بصفة ع
  .قنوات الحوار االجتماعي وتجمید األجور وتدھور القدرة الشرائیة

  :   وفي ھذا الصدد فإن المكتب المركزي
یدعو الحكومة إلى اإلسراع في إطالق الحوار االجتماعي واالستجابة لمطالب الشغیلة المغربیة  

من خالل الزیادة في األجور والتخفیض من الضریبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي، 

دا لدعم القدرة الشرائیة حلم تعرف ولو إجراءا وایضع حدا ألكثر من ست سنوات عجاف 

  .ي تعرف تدھورا مستمرا بفعل الزیادات المتتالیة في األسعارللمأجورین والت

موضوعا للتشاور مع الفاعلین  2018یؤكد على ضرورة أن یكون مشروع القانون المالي لسنة  

مشروع وفي مقدمتھ تحسین االجتماعیین إلیالء المسألة االجتماعیة وضعا محوریا داخل ھذا ال

  .ودعم القدرة الشرائیة للمواطنات والمواطنین األوضاع المادیة والمھنیة للمأجورین

، وخاصة 2011أبریل  26الحكومة إلى تنفیذ ما تبقى من االتفاقات السابقة خاصة اتفاق  یدعو 

في مقتضیاتھ المتعلقة بالحریات النقابیة والوفاء بالتزاماتھا فیما یتعلق باالتفاقات القطاعیة، 

والمؤسسات العمومیة والشركات الوطنیة  ودعوة المسؤولین على القطاعات الحكومیة

وعدم الزج  إلى فتح الحوار القطاعي واالستجابة لمطالب ھذه الفئات ومقاوالت القطاع الخاص

یر بالوضع االجتماعي في متاھات الثوتر بالتقریر االنفرادي في القضایا الكبرى للشغیلة نظ

  .والقانون التنظیمي لإلضرابمدونة الشغل ولنظام األساسي العام للوظیفة العمومیة ا

  المكتب المركزي

یدعو إلى تجاوز حالة االنتظاریة وتدارك متطلبات المسألة االجتماعیة المكتب المركزي 
  وإقرار تعاقد جدید في إطار الحوار االجتماعي یمكن من الزیادة في األجور 

 لوقف نزیف القدرة الشرائیة للمأجورین


