االتحاد العام للشغالين بالمغرب

االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

إعالن التنسيق النقابي الثالثي
فً إطار التنسٌق النقابً الثالثً عقدت قٌاد ات المركزٌات النقابٌة  ،االتحاد الوطنً للشغل بالمغرب واالتحاد
العام للشغالٌن بالمغرب والفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل ٌوم السبت  17فبراٌر 2018بمقر االتحاد العام للشغالٌن
بالمغرب لقاء تدارست من خالله تقوٌة العمل المشترك بٌنها ومؤسسة التنسٌق النقابً الثالثً وتوحٌد التصور
ألمطلبً  ،و من اجل إطالق دٌنامٌة نضالٌة جدٌدة للشغٌلة المغربٌة خصوصا فً ظل ما ٌعتمل داخل الساحة
االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة من مستجدات تنعكس على األوضاع االجتماعٌة نتٌجة التعثر الذي ٌشهده
مسار الحوار االجتماعً  ،وعدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبً المطروح على طاولة الحوا ر.سواء منها
النقاط العالقة منذ اتفاق  26ابرٌل  2011أو المطالَب المدرجة فً المذكرة المطلبٌة للمركزٌات النقابٌة وفًِ
ختام أشغال هذا اللقاء تعلن قٌادة التنسًق الثالثً الموقع على اتفاق  26ابرٌل 2011بشكل مشترك ماٌلً :










إعالنها مواصلة التنسٌق النقابً الثالثً المفتوح كآلٌة لتوحٌد نضاالت الشغٌلة المغربٌة واالستجابة
النتظاراتها ودعوة الحركة النقابٌة المغربٌة إلى التنسٌق والتعاون من اجل صون مصالح الشغٌلة
المغربٌة والمصالح العلٌا للوطن.
اتفاقها على رفع مذكرة مطلبٌه لرئٌس الحكومة واعتبارها مدخال إلطالق دٌنامٌة تفاوضٌة ونضالٌة
جدٌدة.
انشغالها المتنامً بسبب تفاقم مظاهر االحتقان االجتماعً واتساع رقعة االحتجاج فً العدٌد من
مناطق المملكة وتؤكٌدها على أن الحل ٌكمن فً تبنً سٌاسات عمومٌة منصفة ترتكز على مبادئ
العدالة االجتماعٌة والمجالٌة.
رفضها لمنهجٌة تعاطً الحكومة مع الحوار االجتماعً التً تعمق االحتقان االجتماعً وتفقد الشغٌلة
إلى التعجٌل بإطالق دٌنامٌة جدٌدة للحوار
المغربٌة الثقة و الجدوى من االستمرار فٌه  ،ودعوتها
االجتماعً تتسم بالجدٌة والمصداقٌة تفضً إلى إبرام اتفاق جدٌد قبل فاتح ماي المقبل .
تشبثها بتنفٌذ ما تبقى من اتفاق  26ابرٌل  2011دون قٌد أو شرط .
تنبٌهها الحكومة إلى ما آلت إلٌه أوضاع الحرٌات النقابٌة فً الكثٌر من الوحدات اإلنتاجٌة والصناعٌة
والمقاوالت نتٌجة امتناع بعض أرباب العمل فً القطاع الخاص عن احترام مقتضٌات مدونة الشغل
والقانون و استمرار التضٌٌق على العمل النقابً بالقطاع العام من خالل االقتطاعات غٌر المشروعة
جراء ممارسة حق اإلضراب الدستوري .
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