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: بالغ للمكتب الوطن   

ى لألطباء و الصيادلة و جراح  األسنان 509 بشر  
 

اير  22 الثالثاءيومه  انعقد عشيه :  جمع ارة الصحة و الحماية االجتماعيةبمقر وز  لقاء 2202 فبر  
 
انيةو السيد السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية  من جهة  ز   الوزير المنتدب لدى وزيرة االقتصاد والمالية المكلف بالمب 

ز عن الحكومة المغربية . كممثلي   
 
ي للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام أخرىو من جهة  

ز   المكتب الوطنز لفئة األطباء و الصيادلة و جراحي كممثلي 
. بالقطاع العام األسنان  

 
ى توقيع اتفاق رسم  بتخويل الرقم االستدالل   إليكمنزف عىل اثر هدا اللقاء و   بكامل تعويضاته و لكل  509بشر

ة نضالية   الدرجات لواء  من عقد من الزمان خاض خاللها األطباء كل األشكال النضالية تحت أكب  دامت كتتوي    ج لمسب 
 نقابتهم العتيدة النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام. 

  
ي النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام بإجالل وتقدير كل الطبيبات واألطباء والصيادلة وجراحي و بهاته المناسبة  تحن 

ي كل المحطات النضاليةاألسنان الذين كانوا أشاوس 
عىل  إرصارا و  إيمانا  إال و لم يزدهم تجاهل الحكومات السابقة ، فز

بكامل تعويضاته كمدخل  509لملف المطلن   الجامع و الشامل و عىل رأسه تخويل الرقم االستدالل  اتحقيق 
ي للمعادلة 
عي والوحيد أال وهو النقابة المستقلة ألطباء القطا  فز

ي والشر
م ع العادليل مدوي عىل تشبثهم بإطارهم التاريخز

وعية كل معاول الهدم و بعض لكل المكائد و لوعىل حجم وحدة صفهم وعن نبذهم الصارخ  ي مشر
الخطابات المشككة فز

  . مطالبنا 
 

: النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام و  اتفاقو تجدون طيه نسخة من الوثيقة الرسمية عب   ك موقع ما بي   مشبر
و وزارة المالية وزارة الصحة  

 
 

ت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلةوعاش  

 لجنة التواصل   
ـــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي     . عـ
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