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  UMT اجلامعة الوطنية للصحة املنضوية حتت لواء الإحتاد املغريب للشغل

  2016 ماي 31 الثالاثء ليوم الإرضاب الوطينللمشاركة يف 

قرار خصوص ومن أ جل مكتس بات التقاعد دفاعا عن   الصحةقطاع ية اإ

 مبختلف فئاهتم ومواقع معلهملنساء ورجال الصحة والاس تجابة للمطالب العادةل واملرشوعة  
             

رضاب وطين جديد يف الوظيفة العمومية  قررت احلركة النقابية املغربية ويف مقدمهتا الإحتاد املغريب للشغل       خوض اإ

تقاعد املوظفات واملوظفني يف  احلكويم الرايم لرضب للمرشوعالتصدي واصة ملوامجلاعات احمللية مع اعتصام أ مام الربملان 

 خمتلف القطاعات العمومية ومن مضهنا قطاع الصحة.
 

ن اجلامعة الوطنية للصحة املنضوية حتت لواء الإحتاد       ذ املغريب للشغل  اإ كتس بات جتدد رفضها للمرشوع التخرييب مل اإ

فاإهنا ، مرشوع "الثالوث امللعون"/  "ابلرفع من قمية الاشرتااكت والزايدة يف س نوات العمل وتقليص املعاشات"تقاعد ال 

س لعيش الكرمي وعدم املسامن رشوط ااحلد ال دىن يضمن يف تقاعد املوظفات واملوظفني صون حقوق ب تطالب

تخفيض سن تقاعد جتدد مطالبهتا ب و  ،ل غلبية احملالني عىل التقاعد رمغ قصورها عن توفري ذكلاحلالية ابملكتس بات 

 ؛واملضينعىل غرار قطاعات العمل الشاق العاملني يف قطاع الصحة 
 

ىل املشاركة يف نساء معوم وتدعو        لدلفاع عىل  2016ماي  31ليوم الثالاثء الإرضاب الوطين ورجال الصحة اإ

  .مكتس باهتا وصونللطبقة العامة املغربية املعادية  املشاريعو  الربامجس ياسات و وقف لك ال ب واملطالبة ،بات التقاعدمكتس  

 لمطالبة بـ:لوكذكل 

 والقطاعية احلكوميةاملقارابت لك الس ياسات و يف واعامتد طبيعة العمل فيه قرار خصوصية قطاع الصحة الإرساع ابإ  -1

 لنساء ورجال الصحة.والصحي واملهين الوضع الاجامتعي واملادي  هتماليت 

مبختلف فئاهتم )من أ طباء وصيادةل وجرايح ال س نان وممرضني ورجال الصحة  نساءل الاس تجابة للملف املطليب  -2

داريني ومساعدين تقنيني وحمررين وتقنيني  ساعدين طبينيوم  ومترصفني وهمندسنيمبختلف ختصصاهتم  ومساعدين اإ

ابملؤسسات  العمليف خمتلف مواقع  ( ...، واذلين غريوا الإطاروحاميل الشهادات غري املدجمني يف السالمل املالمئة

واملديرايت واملصاحل والقروية واملعاهد واملراكز الوطنية واملراكز الإستشفائية واملستشفيات واملراكز الصحية احلرضية 

قلميية واحمللية التابعة لزياملرك  ،الوقائية والإستشفائيةواملؤسسات اليت توجد حتت وصايهتا وزارة الصحة ة واجلهوية والإ

نعاش واملصاحل ال كرث حيوية للمرىض  .ابس تثناء أ قسام املس تعجالت والإ
 

ىل املشاركة        مرضني املنظمة املسرية الوطنية للميف املكثفة كام تدعو مناضالهتا ومناضلهيا املمرضات واملمرضني اإ

 يوم ابلرابط.نفس صباح 

 اجلامعة الوطنية للصحة                      


