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 ببيا االمكت االوطين

 
ي بدإيةونحن 
 
  ،2019 أبريلف

 :مـــــــــــا أشبـــــــــــه إألمــــــــــس باليــــــــــــــــــوم
إبات وإلوقفات و2017فعىل مدى ثالث سنوإت، من إت إؤلض  تنا إلنضالية بعشر إت إل، ؤىل إليوم لم تتوقف مسير وطنية،  إلجهوية وإلمسير

ي  بالسوإا، ثم وصول إإلوتلاج ألقسام إلجستعلالت بحجل شارة  وودإية إإلستتاإلت إللجااية، وأسابيي إللضض، وودإا إللطيض إلجلغريب
ب" ،تباستجا" 509مض  ي  إلنهيار إلجنظومة إلصحية ة وإضإر، إل يعكسان سوى اجق إؤليجان بعدإلة ملفنا إلجللبيب

ً
 وارءإ

 
ي تعغفها إلجنظومة إلصحية، وما آلت ؤليه أنفسنالكن نلد 

ِم وإإلختالإلت إلعجيتة إلب 
ِّ
ز
َ
أ
َ
 إليوم بعد سنوإت أمـام إستجغإر نفس إلوضِي إلصحي إلُجت

 اىل نواية 
ً
إت إلطيوططية ومشاكل إلتعتيم وإألاوية، وإنعكاسها سلبا ية وقلة إلتلهير  ذرة إلجوإرا إلبشر

ٌ
أوضاع إلجؤسسات إلصحية، من ن

 من اخول 
ً
، مّجا يدفي إلجئات من إألطــــغ إللطيــــة، لتتديـــــم إستتاإلتهم هغووا

ً
ي هاته إلجؤسسات، وإلعاملير  بها أيضا

إلخدمات إلجتدمة لُجغتِفق 
ة ؤن لم تتدإركه ؤرإاة فعلية ؤلنتاذه  إلعجومي إلذي يعيش أيامه إألخير

ي متدمتها إلجستشق 
 
ِتها والة إإلنهيار وف   .إلجنظومة إلصحية بُغمَّ

 
 لم نلجس لحــــد إآلن، أي لكنناورغـــــــــــم أننا اإخل إلنتابة إلجستتلة ألطباء إلتلاع إلعام مؤمنير  ؤيجانا اجيتا بثتافة إلحوإر إللاا لَحلِّ إلجشاكل،

ي غياب 
ي من لدن إلوزإرة، و إلحكومة إلجلروية،فق  ، و إستجغإر تلاهل معاللة ٌمسّطبات أيتلاوب ؤيلاريب ي  تفاال جدي مي ملفنا إلجللبيب

 ان فئة إألطباء وإلصياالة وجغإحي 
ً
ضال، افااا

ّ
 إلن

َ
ي طريق

 
لـت بنلـــاح كطيـغ، ٌمنتلي إلنظيـغ، فإننا اازمون اىل إإلستجغإر ف ِـّ ـل

ٌ
ي ك

إوتلاجاتنا، إلب 
م إلحكومة  ة، لم تلي   ء منذ اشر سنوإت فلوإل هاته إلفي  ي

واة لم يتحتق منها شر إألسنان بساوة إلتلاع إلعجومي ، ما اإمت ملالطنا إلجشر
 لتكلفته إلجنخفضة 

ً
واية ملفنا!! سوى بالصجت، نظغإ ، اييب ما وقعناه بتوإريــــخ  رغم ؤقغإر وزإرة إلصحة بجشر ي  26، و 2015 اجنييب 21إلجللبيب

 .2018 اجنييب 24، و2018أكتووغ 
 

ي تخصإآلنيةخصوصا إإلتفاق من خالل إلحوإر إإلجتجاعي اىل إلنتاط إلجستعللة و 
 : إلب 

ح إلنتابة إلجستتلة بخصوص تجكير  إألطباء من  -   ؛ بكيمل تعويضيته509اارقم االسكدالل  إاتجاا متي 
 ؤضافة ارجتير  فوق ارجة خارج إؤلطار؛ - 
؛ -  ي إلتلاع إلصحي إلعجومي

 
 تحسير  ظغوف إشتلال إلعاملير  ف

 ضف مستحتات إلتعويض ان إلحغإسة وإلخدمة إؤللزإمية وإلتعويضات ان إلجسؤولية؛  -
  :و كذإ ارإسة إلنتط إلتالية

 تحسير  ظغوف إإلشتلال وإستتبال إلجوإطن؛ - 
 جعل إللض إلعام كتخصص بالجنظومة إلصحية؛  -
 مغإجعة إلجغسوم إلخاص بالحغإسة وإؤللزإمية  -

 
كة مي وزإرة إلصحة من وضي تصور وإضح لكل إلنتاط إلسالفة إلذكغ نلد أنفسنا أنلكننا إليوم و بعد   أمام إنتهينا تتريبا اإخل إلللنة إلجشي 

 ااحملمة االغرببة اكفعبل مخرجيت ااحلار و يعط  اذايطرح ااكسيؤل حلل وجلد نبة حقبقبة نفس إلتلاهل إلحكومي لجلالطنا مجا 
وعبة السكلرار نضيل األوبيء ااذين يرفضلا اايلم كلي األمس   .بيت داخل األغلببة ااحملمبةذ يملنلا ضحبة اكجيأامشر

 
يث إذا ميأا ندرك إنني ورة ااظرفبة االجكليعبة و ااسبيسبة، تسكلجت ااكقدم عند جالء ااسحت، وااير   اانضيل يخضع اسير

 أا األكبدتعذرت اارؤية، اكن 
ًا
تني اانضيابة مسكلرة، واانن الذين ال ينسحبلا أبدا  . مسير

 
نيمج اانضيل  ووانعتاا إلللنة إؤلاإرية للنتابة للجستتلة ألطباء إلتلاع إلعام،    نفس أخداتقرر ااير

ين
ين االعكبير مصلحة االلاون و ااطببت ف  بعير

  تعرفهي ااسيحة اانقيببة و ااسبيسبة خصلصي غبيب رؤية واضحة حلل اسكلرار ااتشمبلة ااحملمبة ااحيابة
 و االقت و كل ااكطلرات ااطر

ي هذإ إؤلطار قغرت إلللنة إؤلاإرية ما يىلي 
 
  : ف

 
  نضياهم تحت الاء تنسبقيكهم االونبة، من أجل تموين أسيس  صلت، وضدا عىل كل  ◄

ين
كيء اانضيل، ااطلبة األوبيء ف مسيندة شر

 صصة ااجيمعة ااعللمبةومحيوالت خ
وط ااكعقبم داخل االؤسسيت ااصحبة و االركبيت ااجراحبة مع استثنيء ◄ وط ااعللبة اللليرسة ااطببة و شر اسكلرار فرض ااشر

 ااحيالت االسكعجلة فقط،
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  و بداية◄
اف ااكيتت االوطين وضعهي خالل هيته االرحلة ااخيمسة  اسكلرار جلع الائح االسكقيالت ااجليعبة بكل ااجهيت تحت إشر

 العرككني اانضيابة
 : اسكلرار جليع األشكيل اانضيابة اانلعبة وبلة األشهر االقبلة ◄
 للجعايير إللطية و إؤلاإرية –

 .متاطعة وجلة إلصحة إلجدرسية للياب إلحد إألار 
إب إألختام إللطية و وجل إلشارة  – ي ؤض 

 
 509إإلستجغإر ف

ي  – يــــح إللبيب
 .متاطعة إلتشر

 إستجغإر متاطعة إلتوإفل إللطية  -
 : إستجغإر متاطعة ججيي إألاجال إؤلاإرية إللير ططية –
 .إلتتاريغ إلدورية –
 .سلالت إلجغتفتير   –
 .إؤلوصائيات باستثناء إؤلخلار باألمغإض إؤلجبارية إلتضيــــح –
 .إلشوإهد إؤلاإرية باستثناء شوإهد إلوإلاة و إلوفاة –
 .إإلجتجااات إؤلاإرية و إلتكوينية –
 .متاطعة تللية إلتظاهغإت إللير معوض انها –

 

 : 2019انطالق ااشق ااكصعبدي اللرحلة ااخيمسة من االعركة اانضيابة يلم فيتح ابريل  #
 
اب األولانطالق االرحلة  ◄ ب “حلل شيرة ب االسكعجالت و ذاك إلضين بجليع أقسيم ” 509منين

 االسكعجالت 
 2019 اطببت ااقطيع ااعيم بيرتداء اابذاة ااسلداء بداية من فيتح ابريل اادائمااحداد  ◄
  ل  ◄

اب ووطين   بيسكثنيء أقسيم اإلنعيش و االسكعجالت2019 أبريل 30 و 29 سيعة أييم 48إضين
  ل  ◄

اب ووطين   بيسكثنيء أقسيم اإلنعيش و االسكعجالت2019 ميي 03 و 02 سيعة أييم 48إضين
وط ااسالمة اللريض " ااعشلائبة"مقيوعة ااحلالت ااجراحبة  ◄ م االعييير ااطببة و شر

  ال تحير
ااطر

 االكعيرف عليهي
 تقديم نكيئج اادراسة حلل ااهجرة ااجليعبة ◄
كيء اانضيل ◄ ة احكجيجبة وونبة يعلن عن تيريخهي بعد ااكنسيق مع شر  مسير

 
  

  “ نمــــــــــــــــــلا أو ال نمـــــــــــــــــــلا“فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أا 
 

 .وعيشت اانقيبة االسكقلة ألوبيء ااقطيع ااعيم، نقيبة عكبدة، ٌمسكقلة، جيمعة وملحدة وٌمنيضلة
 

 عن المكتب الوطني
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