
 
 اإلتحاد المغربي للشغل

 الجامعة الوطنية للصحة
 الغــــــــــــــب

 

  2012فبراير  2و  1 األربعاء والخميس يومي جديد بقطاع الصحةوطني إضراب 
 وض به من أجل االعتراف بخصوصية القطاع والنه

 نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم األوضاع المادية والمعنوية لوتحسين 
 

من ) اإلتحاد المغربي للشغل(التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة  لمعركتها النضالية المفتوحةمواصلة           
منذ أكثر من  هلعاملين بأجل االعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين األوضاع المادية والمعنوية ل

 .ثمانية أشهر
من أطباء وممرضين  هممختلف فئاتلعاملين بقطاع الصحة بلوتأكيدا على تشبثها بالملف المطلبي المشترك           

ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات 
في مختلف مواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز ... -المساعدين الطبيين -قة والمتخصصة والماسترالعليا والمعم

الوطنية والمراكز اإلستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية 
 .ائية والملحقون بقطاعات أخرىوالجهوية واإلقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية واإلستشف

ولنتائجه المخيبة السياق التاريخي عن خارج ال يوليوز 5 التفاق المهزلة لـموقفها الرافض لتأكيدا على و          
ضمن التكتالت  ولموقفها الداعم لنضاالت نساء ورجال الصحة، نساء ورجال الصحة تطلعاتالبعيدة عن ولآلمال 

 .تحاد المغربي للشغلاإلفئات المهنية وداخل 
 وتعبيرا عن استيائها من تجاهل التصريح الحكومي للنهوض باألوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع          

الصحة المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات  موظفات وموظفيفيها  وتجاهله لظروف العمل المزرية التي يشتغل
   ).  ..!نفذها األشباحومية في هذا القطاع االجتماعي تُ وكأن البرامج الحك(الصحية 
في  بشكل عامظرة االختزالية الننفس من عدم قطع الخطاب الوزاري والحكومي مع تعبيرا عن استيائها و          

  .يناليمكن تحميل تبعاتها للموظفالتي و ،لسياسات المتعاقبةعن ا ةجاتناللمنظومة الصحية التعاطي مع اختالالت ا
 :خوضالدعوة إلى  )اإلتحاد المغربي للشغل(تقرر الجامعة الوطنية للصحة           

 2012فبراير  2و  1يومي األربعاء والخميس  ساعة 48إضراب وطني جديد بقطاع الصحة لمدة 
  للجامعة أمام مقر وزارة الصحة بالرباطالنقابيين  لمسؤولينمع وقفة احتجاجية جديدة ل

 .صباحا (11h)األول ابتداء من الساعة الحادية عشرة  هيومفي 
للتأكيد على أن أي تحول حقيقي على مستوى وزارة الصحة يجب أن يكون أساسه االهتمام الفعلي وذلك           

 :انطالقا منبالمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع، 
 . لفساد في تدبير دواليب قطاع الصحةإبعاد رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشي ا  -1
 . التراجع عن التنقيالت المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة -2
 .التراجع عن التعيينات واإلنزاالت غير القانونية في مواقع المسؤولية -3
 .رد االعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خالل السنوات األخيرة -4
 . المصير اإلداري والمهني للعاملين بالقطاعوضع حد للتالعب ب -5
 .حماية الحريات النقابية ووضع حد للتضييق على عدد من المناضالت والمناضلين -6
 .اإلقرار بخصوصية قطاع الصحة ومايجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية -7

 

 واالستجابةة نساء ورجال الصحة صون كراممطالبتها ب -إ م ش -وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة          
الرفع ب(وتطلعات المواطنين  المجتمعوالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات لمطالبهم واالعتراف بخصوصية القطاع 

ووضع قانون  توفير البنيات والمعدات واألدوية والموارد البشرية الكافيةلضمان من الميزانية العامة المخصصة له 
َيضمن بلورة قوانين أساسية  -في شقه المتعلق بالموظفين عن قانون الوظيفة العمومية -ستقل مُ أساسي خاص ُمكّمل أو 
على غرار موظفي قطاعات  - تمتعيهمفضال عن المهني  هالمسارل التطور المالئم ويكف متطورة للفئات الصحية

 عموموافة مناضالتها ومناضليها تدعو ك .)في مستوى المهام الملقاة على عاتقهم وتضحياتهم مناسبة بأجور -أخرى
إلى االستمرار في التعبئة للدفاع على المشاركة المكثفة في هذا اإلضراب الوطني الجديد وإلى  الصحةنساء ورجال 

 .مطالبنا العادلة والمشروعة
 الجامعة الوطنية للصحةعن                                                                                                    

 2012يناير  21: الدار البيضاء، في                                                       
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