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بنضاالت الشغيلة المغربية في سبيل تحصين الحقوق  إن إحياء ذكرى العيد األممي للشغل، هو مناسبة لالحتفاء 

االستمرار في تقوية مسار النضال من أجل سياسة اجتماعية سبات والحفاظ عليها، وتوالحريات وصيانة المك

   تحقق العدالة االجتماعية 
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إن االتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو يحتفي مع عموم الشغيلة المغربية اليوم بالعيد العمالي ، فإنه يستحضر 

الجتماعية واالقتصادية والسياقات السياسية والنقابية الوطنية، والتي تستدعي حسا وطنيا راقيا وتعبئة الظرفية ا

مجتمعية قوية قادرة على المساهمة في بناء جبهة اجتماعية متماسكة فاعلة ومساهمة في إرساء نموذج تنموي 

بيا جادا وحوارا اجتماعيا مسؤوال ومنتجا دولة العيش الكريم، وهو ما يتطلب عمال نقا  جيد منتج وفاعل ، يرسخ

لمواجهة تحديات   يتجاوب مع مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية ، وله القدرة على التعبئة المجتمعية 

   التحوالت والمتغيرات التي يعرفها محيطنا اإلقليمي والدولي 
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تجديد النموذج التنموي يقتضي بداية االنخراط في تأهيل نسيجنا االقتصادي وتطوير تماسكنا االجتماعي    نإ

مشروط بتعزيز مسار البناء    عبر سياسات عمومية ناجعة وحاسمة ،بل إن الرهان التنموي واالجتماعي

االجتماعي الممأسس والدائم والمنتج  الديمقراطي وااللتزام بنهج الديمقراطية التشاركية التي يحتل فيها الحوار

أساس االستقرار االجتماعي، مما يستلزم عمال نقابيا جادا ومسؤوال مرتبط بهموم الطبقة العاملة وحامال 

أساس   االتحاد الوطني للشغل بالمغرب يناضل من أجله ويدعو له، بل شكل  لمطالبها العادلة،وهو ما فتىء 

تتويج جوالت الحوار االجتماعي باتفاق يخدم الشغيلة المغربية ويستجيب حرصه على إنجاح مسار التفاوض و

   .لتطلعاتها
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، واستحضارا لمسؤوليته النضالية 2011أبريل  26إن االتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ توقيع اتفاق 
نحازا إلى مطالب الشغيلة المغربية بكل فئاتها ومكوناتها ولم تمنعه تحديات الواقع االجتماعي والتاريخية ، ظل م

والسياسي الضاغط من الصمود والثبات وتغليب ثقافة التوافق من أجل انتزاع اتفاق اجتماعي يعزز المكتسبات، 
النقابية سواء على مستوى القطاع ويسهم في تطوير سلة التشريعات الوطنية وتحيينها لصيانة الحقوق والحريات 

العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها ، خصوصا في ظل تحوالت 
 كونية عميقة مست البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرت من مفهوم العمل والعالقات الشغلية،

رب تجديد مقاربتنا النقابية وتأهيل فعلنا النقابي حتى يضطلع وفرضت علينا في االتحاد الوطني للشغل بالمغ
  . بأدواره النضالية 
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إن االتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يلتزم باالستمرار في درب النضال الجاد والمسؤول ويعتبره آلية 
، فإنه يدعو عموم الشغيلة المغربية إلى االلتفاف جتماعية واالتقتصادية والمهنية لألجراءاالوضاع األللنهوض ب

حول العمل النقابي الجاد والمسؤول والمنضبط لتطلعات الشغيلة المغربية من أجل االستمرار في معركة العدالة 
   .االجتماعية وانتزاع الحق في العيش الكريم

�_�àÚØq ،ء صدق ومسؤولية لكم اليوم هو ندا  لذا فنداؤنا �
   .استئناف مسيرتنا النضالية المشتركة حتى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية �

  .منظومة أجرية عادلة  �

منظومة عادلة للترقية بشروط معقولة، مع حذف القيود القانونية التي تمنع الترقي بالشواهد إرساء  �
   .و الفئات التي وضعت في طور االنقراضأالجامعية 

ضريبية تخفف العبء الضريبي على الشغيلة تأخذ بعين االعتبار التكاليف االجتماعية الخاصة  عدالة �
   .الخ ...بالتمدرس ، الصحة ، والسكن الالئق 

  .صيانة الحقوق والحريات النقابية والمساهمة في ترشيد العمل النقابي عبر إصدار قانون النقابات المهنية �

 .اية االجتماعية والصحية لتشمل مختلف األجراء حكامة وتطوير وتعميم أنظمة الحم �

 .التسريع باعتماد التغطية االجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير األجراء �

  .والعمل على تنظيم قطاعاتهم النقل، مهنييإرساء حوار مسؤول ومنتج مع مختلف  �

   .السليم لتشريع الشغلتقوية جهاز التفتيش وتطوير آليات الرقابة لديه مما يسهم في التطبيق  �

   .التعجيل بإخراج أنظمة أساسية منصفة وعادلة ودامجة لمختلف الفئات التي ال تزال خارجها �

والسعي إلبرام اتفاقيات جماعية على  واالنضباط لمبدأ وقواعد التمثيلية ةالقطاعي اتتفعيل الحوار �
 .مستوى المؤسسات العمومية
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