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FEDERATION   
 

DEMOCRATIQUE 
   
DU TRAVAIL  

 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
  الغــــــــــــــــــــــب 

بمقر الفیدرالیة بالرباط، تداول المكتب المركزي في القضایا  2018ینایر  08في اجتماعھ المنعقد یوم االثنین 

الراھنة والتي تستأثر باھتمام الرأي العام الوطني، من قبیل االحتجاجات االجتماعیة بمدینة جرادة ومشروع  ةالمجتمعی

القانون اإلطار الذي یستھدف مجانیة التعلیم واإلجراءات الحكومیة االنفرادیة بقطاع الوظیفة العمومیة، واستھداف حق 

على البرلمان، والملف المطلبي للشغیلة المغربیة والقضایا اإلضراب من خالل مشروع القانون التنظیمي المعروض 

  التنظیمیة،

  : وبعد استیفاء النقاش في مختلف النقط الواردة في جدول األعمال فإن المكتب المركزي یعلن ما یلي 

ین یعبر عن رفضھ المطلق للمشروع الحكومي التراجعي والذي یجسده مشروع القانون اإلطار حول التربیة والتكو  

والذي یستھدف مجانیة التعلیم، باالستفراد في التقریر في حق من الحقوق األساسیة للشعب المغربي، ناضلت من أجلھ 

 .القوى الوطنیة والدیمقراطیة واألجیال التعلیمیة وأضحت مكسبا ال یمكن التفریط فیھ بأي حال من األحوال

یمي لإلضراب مخالف لكل األعراف ولمنطق الحوار إلى تمریر مشروع القانون التنظ ةیعتبر أن سعي الحكوم 

وإقصاء متعمد للشركاء االجتماعیین وانحیاز واضح إلى الباطرونا، وتحالف موضوعي مع قوى الرأسمال وتعلیمات 

المؤسسات المالیة الدولیة، ویدعو الحكومة إلى التراجع عن ھذا التوجھ الرامي إلى اإلجھاز على حق اإلضراب 

قضایا ذات الصلة بالشغیلة المغربیة في إطار الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعیة طبقا لمقتضیات وإدراج كل ال

 .من الدستور 08الفصل 

جوانبھ ال یمكن أن یستقیم دون اإلشراك الفعلي للمركزیات النقابیة  الح قطاع الوظیفة العمومیة في جمیعیؤكد أن إص 

في سیاق حوار اجتماعي مسؤول، قادر على اإلجابة على كل التحدیات والحفاظ على المكتسبات التي حققھا 

 .الموظفون المغاربة بمجھوداتھم وتضحیاتھم

ستجابة لمطالب الشغیلة المغربیة وفي مقدمتھا تحسین یدعو الحكومة إلى اعتماد منھجیة منتجة للحوار االجتماعي باال 

القدرة الشرائیة من خالل إجراءات ملموسة والزیادة في األجور وتخفیض التحمالت الضریبیة واالجتماعیة، في أفق 

 .تعاقد مشترك یقر آلیات دائمة للحوار والتشاور

لموضوعیة في كافة مناطق البالد، ویدعو الحكومة یعلن تضامنھ مع كل الحركات االحتجاجیة االجتماعیة المسؤولة وا 

إلى التجاوب مع الحراك االجتماعي الذي تعرفھ مدینة جرادة، باالستجابة للمطالب المشروعة والموضوعیة للساكنة، 

 .ومعالجة مظاھر الھشاشة االجتماعیة التي یعرفھا اإلقلیم من بطالة وفقر وسكن ومرافق اجتماعیة

 .بالمقر المركزي بالدار البیضاء 2018فبرایر  10یوم السبت  لس الوطنيیقرر عقد دورة المج 

ویھیب المكتب المركزي بكافة التنظیمات الفیدرالیة، التواصل مع الشغیلة واالستعداد لمواجھة كل التطورات 

  .التي یعرفھا الملف االجتماعي

  المكتب المركزي


