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بـيــان  :المجلس العام يعلن تجنده وراء صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره هللا دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
انعقدت بالمقر المركزي لالتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط الدورة العادية للمجلس العام يومه
األحد فاتح أبريل  2018تميزت الدورة بالعرض السياسي واالجتماعي للكاتب العام لالتحاد العام
للشغالين بالمغرب األخ النعم ميارة الذي أعلن في مستهل كلمته عن تجند االتحاد العام ومعه كل النقابات
القطاعية بالقطاعين العام والخاص المنضوية تحت لوائه وراء جاللة الملك محمد السادس نصره هللا
للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتصدي لكل المحاوالت االستفزازية لخصوم سيادتنا الوطنية.
وكما أكد على االستماتة في الدفاع عن كل المطالب االجتماعية والتعجيل بتنزيل البديل االقتصادي بإقليم
جرادة واألقاليم الحدودية ،وااللتزام في الحوار االجتماعي بالدفاع عن كل القضايا العادلة للطبقة الشغيلة
المغربية ،كما قدمت رئيسة جمعية التضامن األخت خديجة زومي تقريرا عن أشغال التهيئة بالمركز
االجتماعي ،وبعد النقاش الواعي والمسؤول يعلن المجلس العام مايلي :
على المستوى السياسي واالجتماعي :
 تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتصدي االتحاد العام لكل مناوشات الخصوم االستفزازية للمسبالسيادة الوطنية.
 وعيه بحساسية المرحلة السياسية واالقتصادية المفصلية التي تعيشها المملكة ودعوته إلى اإلسراعب تنزيل النموذج التنموي القائم على العدالة االجتماعية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين من تعليم
مجاني وتجويد الخدمات الصحية والسكن الالئق.
 تحميله الحكومة مسؤولية إضعاف المركزيات النقابية الجادة جراء تعطيل الحوار االجتماعي وضربالحقوق والمكتسبات واالستقواء باألغلبية العددية لتحقيق التوازنات المالية الحكومية.
 مطالبته الحكومة بالتراجع عن اإلصالحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية وسحبه لقانون اإلضرابوإصالحات مدونة التجارة التي تمس مسطرة إغالق الوحدات اإلنتاجية ألسباب اقتصادية ومذكرة تقويض
الدور الحمائي لمفتش الشغل وكل التعديالت متخفية التي تطال المدونة وإرجاعهما لمؤسسة الحوار
االجتماعي.
 دع وة الحكومة إلى إصالح منظومة األجور بالشكل الذي تتحقق معه العدالة األجرية وتقوية منظومةالترقي بحذف الساللم الدنيا  7و 8و 9وإحداث درجات جديدة للمسارات المهنية المحدودة وتقوية الطبقات
المتوسطة وإنصاف ضحايا األنظمة األساسية.
 تأكيده أن ال حوار اجتماعي دون زيادة مباشرة وعامة في األجور والمعاشات بما يتناسب مع مستوىالمعيشة وتقوية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية.
 تشبثه بضرورة توحيد الحد األدنى لألجر بين القطاع العام والخاص والفالحي والمؤسسات ذات الطابعاإلداري والرفع منه.
 تأكيده على تحسين الدخل عبر الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومنحة االزدياد وإحداث منحةالتمدرس ومنحة المسؤولية وتعويض اإلقامة والعمل بالمناطق النائية والعالم القروي والرفع من الحد
األدنى المعفى من الضريبة على الدخل.
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على المستوى التنظيمي :
 مصادقته على التقرير المالي والمشروع المالي السنوي وبرنامج التكوين. تفويضه صالحية تهيئة المركز ومتابعة الشأن اإلداري لرئيسة الجمعية بتنسيق تام مع األخ الكاتبلالتحاد العام للشغالين بالمغرب.
 التزامه بإيصال صوت مناضالت ومناضلي االتحاد بتظاهرات فاتح ماي  2018بكل األقاليم. مصادقته على قرارات هيئة التحكيم والمصالحة وتثبيت قرار الطرد في حق السادة  :محمد العربيالقباج ومحمد السالك وعبد العزيز العزابي وابراهيم زيدوح.
إن االتحاد العام وهو يخوض جوالت التفاوض بالحوار االجتماعي الثالثي األطراف فإنه يستحضر ثقل
الحمولة االجتماعية لتراكمها منذ  2012وتوالي االنتكاسات ،وهو يدعو الطبقة الشغيلة المغربية عامة
ومناضلي ومناضالت االتحاد خاصة للمزيد من التعبئة والتحلي باليقظة دفاعا عن مطالبنا االجتماعية
العادلة والمشروعة والتأهب للتصدي لكل مساس بالسيادة الوطنية.

عاشت المملكة المغربية
عاشت الطبقة الشغيلة المغربية
عاش االتحاد العام للشغالين بالمغرب
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