
 9702اير فبر  70دعم محطة الجامعة املغربية للفالحة ت

 وتدعو إلضراب وطني في كافة املؤسسات العمومية التابعة 

 .والغاباتالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه  ةر اوز ل
 

إيمانا منها بضرورة تبني جميع القضايا و فوق كل اعتبار مصلحة الشغيلة انسجاما مع مبادئها التي تضع 

املغربية للفالحة املنضوية تحت ، قررت الجامعة ضيقةنقابوية دونما حسابات  والدفاع عنها لعادلة للشغيلةا

في املحطة النضالية الداعية إلضراب وطني باملؤسسات العمومية االنخراط لواء االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

املنخرطة في  القطاع شغيلةالتابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات و الذي يهم 

 اير الجاري. فبر  70الخميس املوافق ليوم وذلك  RCARالنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد 

التقاعد بين إصالح مللف  في تدبيرها الحكومةلذى لتستغرب ازدواجية املعايير إن الجامعة املغربية للفالحة 

تؤدي نفس الخدمة العمومية غير أن الفئة  RCARو   CMRللمعاشاتانخرطت قهرا في نظامين متباينين شغيلة 

عرض لحيف وظلم غير مفهومين بحيث قد ال يتعدى معاش املتقاعد نصف تت RCARاملنخرطة في النظام األخير 

فيه املصائب بالجملة حيث  عيش الكريم في سن تأتييحول بينه و بين الالش يء الذي   CMRنظام معاش نظيره في

للمعيشة املطرد عن مزاولة أنشطة موازية مذرة للدخل و الظروف الصحية املزرية عالوة على الغالء العجز 

اع مصاريف تمدرس األبناء التي أضحت ال تطاق خصوصا بالنسبة للتعليم العالي والتي غالبا ما تصادف وارتف

 املستخدم بعد انقطاعه عن العمل...

جعله و  يقطاع-بينالبعه طابحكم هذا امللف لكمركزية نقابية االتحاد الوطني للشغل باملغرب تبني بإذ تنوه و 

 : ة املغربية للفالحةاالجتماعي فإن الجامع االرئيسية في حواره اأحد مطالبه

 جميع النقابات في القطاع لتنسيق وطني حول هذا امللف الذي يهم شريحة كبيرة من الشغيلة من  تدعو

 أجل تسطير برنامج نضالي طموح و موحد يأخذ منحى تصاعدي حتى تحقيق جميع املطالب.

  النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد فتح ورش إصالح الحكومة بتطالبRCAR  عاجال غير آجل على غرار

 مع تدارك األخطاء التي شهدها هذا اإلصالح ألسباب نقابوية وسياسوية مقيتة. CMRنظام 

  املنخرطة في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد شغيلة القطاع تدعوRCAR  باملؤسسات العمومية التابعة

الخميس  لغابات املشاركة املكثفة في إضراب يوملوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه وا

 والبقاء على أهبة االستعداد للمحطات املقبلة. ي قصد إنجاح هذه املحطة النضاليةاير الجار فبر  70

 تاريخ تصنع الشغيلة عن ومدافعة املفسدين على أبية عزيزة باملغرب للشغل الوطني االتحاد نقابة عاشت

 .الشغيلة بقضايا تتاجر وال املساومة تقبل الالقطاع ب النضال

 .الجبناء أعين نامت وال
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