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لألطباءانتخابات الھیئة الوطنیة بالغ تنظیمي   
 
 

كیة األطباء األنسب إطار التحضیر النتخابات الھیئة الوطنیة للطبیبات و األطباء و حرصا منھ على  تزفي    
للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام فان المكتب الوطني  المجلس الوطني والمجالس الجھویةلتحمل المسؤولیة ب

  :یخبر عموم الطبیبات و األطباء بما یلي 
  

 2014ابریل 22ترسل قبل یجب ان للھیئة  المجالس الجھویة أن طلبات الترشح للمجلس الوطني أو -
 على المستوى الوطني و علیھ فعلى كل الراغبین في تزكیة النقابة المستقلة) رفقات أسفلھانظر الم(

  alaouiabdou2009@yahoo.fr :االتصال بالكاتب الوطني بالعنوان االلكتروني التالي 
  
ستتم تزكیة االخیر الدي صادق علیھ المؤتمر الوطني الثالث لنقابتنا تطبیقا لقرارات المجلس الوطني  -

وفقا لمعاییر النزاھة  2014بریل ا 15رشحین للمجلس الوطني للھیئة من طرف المكتب الوطني قبل مال
االلتزام بالمیثاق األخالقي للنقابة كما ستتم تزكیة المرشحین للمجالس الجھویة للھیئة من الكفاءة و   ،

 .طرف المكاتب الجھویة للنقابة وفقا لنفس المعاییر
لوطني مع مختلف الھیئات سواء بالقطاع الخاص أو العام یبقى من اختصاص ن التنسیق على الصعید اأ -

المكتب الوطني أما على المستوى الجھوي فیتم التنسیق عبر المكاتب الجھویة بعد استشارة المكتب 
  .الوطني
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ة للطبیبات و األطباءطریقة الترشح و مقتضیات انتخابات الھیئة الوطنی  
  

  2014یونیو  22: تاریخ االنتخابات
  2014ابریل  22: اتأخر اجل إلیداع الترشیح

  .مقید في جدول الھیئة طبیب  أویتمتع بصفة ناخب كل طبیبة  •

) 10(المجلس الجھوي ممارسة مھنة الطب منذ ما ال یقل عن عشر  أویشترط للترشح النتخاب المجلس الوطني  •
 سنوات ) 5(لم تمر علیھا خمس تأدیبیةجمیع االشتراكات الواجبة وعدم وجود عقوبة  أداء و سنوات

رقم وتاریخ تسجیلھ في ,إلیھاالفئة التي ینتمي ,عنوان عملھ,عنوانھ,تخصصھ,یتضمن طلب الترشح اسم ولقب المرشح •
  .جدول الھیئة

  :الترشح للمجلس الوطني )أ
  .لس الوطنيرئیس المج إلىطلب بالبرید المضمون  إرسال - •

  .طلب في مقر المجلس الوطني مقابل وصل االستالم إیداعاو  - •

  :الترشح للمجلس الجھوي )ب
  .رئیس المجلس الجھوي التابع لھ العنوان المھني للمرشح إلىطلب بالبرید المضمون  إرسال •

  .مطلب في مقر المجلس الجھوي التابع لھ العنوان المھني للمرشح مقابل وصل االستال إیداع أو •

  ألحد المجلسین الوطني أو الجھوي إالال یجوز الترشح  •
 .في جدول الھیئة) ة(طبیب مسجل أویتمتع بصفة ناخب كل طبیبة  •
 .الحق في التصویت شخصي وال یمكن تفویضھ •
 .یمنع التصویت بالمراسلة •
 ال یجب آن تقل تمثیلیة احد الجنسین عن الثلث في المجالس الجھویة والمجلس الوطني •
 .، ویمكن تجدید انتخابھم لفترة موالیة مرة واحدة)4(أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات ینتخب  •


