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الوطنً كتةالمتٍان   
5151 ٌولٍوز 51 االرتعاء ٌوموطنً اضراب   

 

حٍث تدارس أعضاؤه تالثحث والتحلٍل  5151 ٌونٍو 51ٌوم اجتمع المكتة الوطنً للنقاتة المستقلة ألطثاء القطاع العام 

 : حٍث خلص إلى، واقع قطاع الصحة العمومً تثالدنا 
 تثمٌن نضاالت األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان طوال الفترة السابقة بكل أشكالها. -

 ،التً ٌستحق منتسبوها  المستقلة المكانة األولىوالتً بّوأت نقابتنا  5102ٌونٌو 3تثمٌن نتائج انتخابات اللجان الثنائٌة لـ   -

م هً الممثل الحقٌقً لألطباء والصٌادلة وجراحً األسنان وذلك بحصولها بادت كل شك  من أن النقابة المستقلة ألطباء القطاع العاوأ

 .%31عبر مشاركة تصوٌت بلغت  % 16أي بنسبة  0مقاعد المخصصة للجنة رقم  011مقعد من أصل  33على 

 ومن ثم نرفض ونتبرأ من أي حوار أو اتفاق ٌخص هذه الفئة وٌستثنً نقابتنا العتٌدة. 

حٌث ندعو قواعدنا إلى البقاء على جاهزٌة  ،فنا ألمطلبً المشروع والعادل والذي ال تنازل وال تراجع عنه التأكٌد على محورٌة مل -

 لى التفاعل معه بجدٌة وإٌجابٌة . ، وندعو وزارة الصحة إللنضال من أجل تحقٌقه برمته  تامة

بمقرات عملهم فً غٌاب األمن وعدم تدخل الوزارة ٌطال أطباءنا  ياالستنكار القوي والشدٌد للعنف الجسدي والمعنوي المتكرر الذ -

 من قانون الوظٌفة العمومٌة. 06لحماٌة موظفٌها فً خرق سافر للفصل 

من ،وال تغنً منصب التً أعلنتها الوزارة ال تسمن من نقص الموارد البشرٌة  02ضرورة فتح ما ٌكفً من المناصب المالٌة ألن  -

   والتً تحتاج الى تحفٌزات اختٌارٌة وبنٌة تحتٌة بدل التعٌٌنات االجبارٌة.المناطق النائٌة خصاص 

،ونحذر من تثبٌت أو وضع أي كوطا مسبقاً، أو أي تقلٌص لحرٌة أختٌار ضرورة اإلسراع باإلعالن عن تارٌخ مباراة اإلقامة  -

 التخصص.

 ضرورة اإلعالن  عن تارٌخ الحركة اإلنتقالٌة. -

 

 : قررت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام  وأمام تماطل السٌد الوزٌر فً االستجابة ملفنا المطلبًتظار تحقٌق كل أهداف وفـــــــــــــــً ان

 5102ٌولٌوز  02 األربعاءساعة ٌوم  52خوض إضراب وطنً لمدة 
 بجمٌع المرافق الصحٌة باستثناء أقسام اإلنعاش والمستعجالت.

 والصمود وااللتفاف حول نقابتهم المستقلة. الٌقظةاء والصٌادلة وجراحً األسنان الى مزٌد من وفً األخٌر ندعو جمٌع األطب

 

 وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

 عن المكتب الوطنً   
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 شارع موالي ٌوسف  م,ج  فاس 51  العام              ألطثاء القطاعالنقاتة المستقلة  

                    imsp@yahoo.frscontact: email           www.simsp.org           11464555 :05  الفاكس  
 

http://www.simsp.orgا/
http://www.simsp.orgا/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


