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، تداول المكتب التنفيذي ءالدار البيضا

، وكذلك تقييمه وطنيا إقليميا و و

التجاوب الشعبي والعمالي مع هذا القرار النضالي الذي 

العضوي بالقضايا  برهنت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دورها الكفاحي والريادي وارتباطها

المناضلين المناضالت و وتضحيات  

فاء لمشروعها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرتها على درب النضال و 

وكل الكونفدراليات  من طرف األجهزة النقابية

طية والحقوقية والمدنية المتطلعة إلى بناء 

عواقب هذه المقاربة التي تبث  إلىها الدولة 

 

تجديد تضامنه مع نضاالت الحسيمة وكل النضاالت االجتماعية من أجل مطالب الحرية والكرامة 

يش والحيف، مطالبا بإطالق سراح معتقلي حراك الريف 

النضالي المسطر من أجل مواجهة الوضع االجتماعي المقلق، 

الزيادة في األجور وتحسين  وعلى رأسها

  .الدخل واحترام الحريات النقابية وٕاعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار االجتماعي

  
  المكتب التنفيذي

 2017 يونيو 21الدار البيضاء  
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  ــــــــ�غب

الدار البيضابالمقر المركزي  2017يونيو  21في اجتماعه المنعقد يوم األربعاء 

و ،المستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية دوليا

التجاوب الشعبي والعمالي مع هذا القرار النضالي الذي و . 2017يونيو  20لمسيرات الليلية بالشموع ليوم 

برهنت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دورها الكفاحي والريادي وارتباطها

 1981يونيو  20وهو يستحضر أرواح شهداء 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرتها على درب النضال و  ةواصل

  

من طرف األجهزة النقابية ةالمبذول اتالليلية والمجهود نجاح المسيرات

طية والحقوقية والمدنية المتطلعة إلى بناء اوالمشاركة القوية للقوى اليسارية والديمقر 

 .إقرار العدالة االجتماعية والحرية والكرامة

ها الدولة بالذي طال بعض المدن من منع المسيرات

 .ولم تنل من صمود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

تجديد تضامنه مع نضاالت الحسيمة وكل النضاالت االجتماعية من أجل مطالب الحرية والكرامة 

يش والحيف، مطالبا بإطالق سراح معتقلي حراك الريف والعدالة االجتماعية والعيش الكريم ورفع التهم

 .فورا واالنكباب على االستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة

النضالي المسطر من أجل مواجهة الوضع االجتماعي المقلق، لتنفيذ البرنامج القوية 

وعلى رأسهاروعة، شالمطالب الم إلىوفرض حوار تفاوضي واالستجابة 

الدخل واحترام الحريات النقابية وٕاعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار االجتماعي
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في اجتماعه المنعقد يوم األربعاء 

المستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية دوليافي مختلف 

لمسيرات الليلية بالشموع ليوم ل

برهنت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دورها الكفاحي والريادي وارتباطها

  .العمالية والشعبية

وهو يستحضر أرواح شهداء  ،إن المكتب التنفيذي

واصلمن أجل موصمودهم 

  :يؤكد على ،االجتماعي

نجاح المسيراتعتزاز باإل -1

والمشاركة القوية للقوى اليسارية والديمقر  والكونفدراليين

إقرار العدالة االجتماعية والحرية والكرامة الديمقراطية و

منع المسيراتالتنديد بقرار  -2

ولم تنل من صمود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  ،ريعفشلها الذ

تجديد تضامنه مع نضاالت الحسيمة وكل النضاالت االجتماعية من أجل مطالب الحرية والكرامة  -3

والعدالة االجتماعية والعيش الكريم ورفع التهم

فورا واالنكباب على االستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة

القوية التعبئة  مواصلة -4

وفرض حوار تفاوضي واالستجابة 

الدخل واحترام الحريات النقابية وٕاعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار االجتماعي
  


