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FEDERATION   
 

DEMOCRATIQUE 
   
DU TRAVAIL  

 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
  داءن 

  
  

  

  

  أخواتي الفیدرالیات إخواني الفیدرالیین 

األخوات واإلخوة في كل قطاعات الوظیفة العمومیة والمؤسسات العامة والجماعات المحلیة 
  والقطاع الخاص

أمام تجاھل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغیلة المغربیة واستمرارھا في نھج نفس سیاسة 
العمل النقابي وتھمیش القضایا األساسیة لألجراء، واالستمرار في ضرب  الحكومة السابقة في تبخیس

  .القدرة الشرائیة واإلجھاز على المكتسبات

وفي ظل غیاب تصور حكومي مسؤول وناضج یستجیب للطموحات المادیة والمعنویة لعموم 
ار اجتماعي مسؤول المأجورین وغیاب إرادة سیاسیة حقیقیة لمعالجة مختلف الملفات المطلبیة في ظل حو

جسده اإلجراءات الحكومیة الالشعبیة بخصوص ملف تالذي والتوازنات االجتماعیة  العلیا یراعي المصلحة
ریر قانون اإلضراب وتعدیل مدونة الشغل مالتقاعد واإلجراءات الضریبیة والرضوح لرأس المال قصد ت

ستبعد كل مقاربة تشاركیة ھادفة وبناءة یبشكل انفرادي ووالمس بالنظام األساسي العام للوظیفة العمومیة 
  .تعید الثقة للحوار المؤسساتي المسؤول

رة ــــــــــــــفي إطار برنامجھا النضالي التصاعدي، مسی الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل تنظم
قر المنظمة بالرباط في ـــابتداء من الساعة التاسعة صباحا انطالقا من م 2017أكتوبر  16یوم االثنین 

اجا على تردي األوضاع االجتماعیة، ودفاعا عن ـاحتج"ار ــت شعـتجاه رئاسة الحكومة وذلك تحا
  ".حقوق ومكتسبات الشغیلة المغربیة

ى ــــــــتدعو كافة المسؤولین النقابیین وعموم المأجورین إلومن أجل إنجاح ھذه المحطة النضالیة 
  .ة والحقوق المشروعةالمشاركة المكثفة في ھذه المسیرة النضالیة دفاعا عن الكرام

ن ــــــعل مـــــــرة لنجــــیھیب بكافة المناضلین والمناضالت إلى التواصل والتعبئة المستم
 .عتبار للفعل النقابي الجاد والمسؤولأكتوبر منطلقا لمسار نضالي یعید اال 16ة ـــمحط

  بالرباط 2017أكتوبر  16المسیرة االحتجاجیة لیوم 
  احتجاجا على تردي األوضاع االجتماعیة 

 ودفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغیلة المغربیة


