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المكتـــب التنفیـــذي
الدار البیضاء في 20 أبریل 2018

الزیادة العامة في األجور والتعویضات والمعاشات في القطاعین العام والخاص والمؤسسات العمومیة.  •
توحید األجر بین القطاع الصناعي والخدماتي، والقطاع الفالحي وتوابعھما.  •

مراجعة النظام الضریبي بتخفیض الضغط الضریبي على األجور والمعاشات.  •
•  تفعیل توصیات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما یسمى بإصالحھ، وربط المسؤولیة بالمحاسبة.

إلغاء الفصل  288 من القانون الجنائي والتصدیق على االتفاقیات الدولیة وخاصة االتفاقیة 87.  •
إلغاء العمل من الباطن وكل أشكال المناولة، والعمل بالعقدة المؤدي للھشاشة.  •

تنفیذ مقتضیات اتفاق 26 أبریل 2011 وخصوصا الدرجة الجدیدة، والتعویض عن العمل في المناطق النائیة،  •
          ومراجعة األنظمة األساسیة للفئات والقطاعات وأنظمة األجور والترقیة والتقییم والتكوین، واإلدماج حسب الشھادات والكفاءات.

تفعیل التفاوض والتعاقد بالمقاوالت الخاصة، والقطاعات والمؤسسات العمومیة، والجماعات الترابیة والتدبیر المفوض  •
          ومعالجة النزاعات والتجاوب مع الملفات المركزیة، والمحلیة والقطاعیة والفئویة.

فرض احترام مقتضیات مدونة الشغل في كل المقاوالت وتشجیع االتفاقیات الجماعیة .  •
التوافق حول مدونة جدیدة للوظیفة العمومیة.  •

إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابیة والتدبیر المفوض وإدماج المجازین، وإحداث مؤسسة اجتماعیة خاصة بھم.  •
ضمان الحق في الشغل والعیش الكریم لكافة المواطنات والمواطنین.  •

أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطنمن أجل االحتجاج على
الحكومة وأرباب العمل على ھذا الوضع البئیس، والتضامن مع بقیة العمال والموظفین والمستخدمین

أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطن
أمام صعوبة العیش،حیث تكتوي أسرنا بنار الغالء الفاحش في أسعار المواد الغذائیة األساسیة والضروریة،

وأمام مشاكل قطاع التربیة والتعلیم المتعددة، ومخططات تدمیر المدرسة العمومیة وتنمیطھا التي أضحت تنتج التخلف والبطالة، 
وأمام مشاكل الصحة، التي نعاني فیھا من صعوبة الولوج وھشاشة وضعف الخدمات بما یحفظ كرامة المواطن في العالج،

وذلك أمام تزاید مشاكل قطاع النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وأمام ارتفاع مؤشر البطالة التي باتت آفتھا تضرب كل بیت
 وأسرة بما یؤدي إلى إنتاج كل أشكال االنحراف والھجرة السریة وتوطین الیأس،

أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطن،
وأمام الھجمات التي تشنھا الحكومة والباطرونا على الطبقة العاملة من حیث ھزالة األجور وتجمیدھا، والتملص من تنفیذ

االلتزامات السابقة، وضرب المكتسبات كالتقاعد ومحاولة اإلجھاز على مدونة الشغل بتعدیل المادة 62 وااللتفاف علیھا عن
طریق مدونة التجارة، وإفراغ الحوار االجتماعي من مضامینھ، وتكریس سیاسة الطرد والتسریح وإغالق المقاوالت، والمتابعة

القضائیة في حق المسؤولین النقابیین،
أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطن

عید بأي حال عدت یا عید ... !
تخلد الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل فاتح ماي لسنة 2018

نـــــــــداء فاتح ماي 2018

" الحوار الوطني أسايس لتسوية القضايا االجت�عية واالقتصادية والسياسية والثقافية"

لننخرط جميعا يف تظاهرات فاتح ماي التي تنظمها الكونفدرالية الد�قراطية للشغل بكافة األقاليم يوم الثالثاء فاتح ماي 2018


