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 الغــــــــب
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإستياء 
شديد تعرض عدد من الممرضين و الممرضات الصابات جسدية و ذعر نفسي شديد و ذلك على اثر 

زمون تنظيمه امام للقوة في تفريق الشكل االحتجاجي السلمي الذي كانوا يعت  استعمال قوى االمن العمومي
ابريل على التوالي للمطالبة المشروعة  7و الجمعة  6طيلة يومي الخميس بالرباط مقر وزارة الصحة 

بتنفيذ و اقرار وزارة الصحة و الحكومة بصفة عامة للمعادلة االدارية و العلمية لدبلومات الدولة في 
الموقع بين  2011يوليوز  5اتفاق  التمريض بسلكيها االول و الثاني، و ذلك وفق ما تضمنه محضر

الحكومة المغربية السابقة و المركزيات النقابية بقطاع الصحة و من ضمنها النقابة الوطنية للصحة 
 العمومية ف د ش.. 

اننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية اذ ندين االستعمال المفرط للقوة في فض و تفريق 
القوانين و ه كل االعراف و ا في التعبير و ابداء الرأي، تكفللذي نعتبره حقا دستورياالحتجاج السلمي ا

حق و القانون و المواثيق التي صادق عليها المغرب للدفع بالبناء الديمقراطي ببلدنا و ارساء دولة ال
 وابط القانونية في هذا الصدد.. ضبط النفس و احترام الض على الحكومة مسؤولية عالحريات؛ بحيث تق

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش و هو يجدد دعم النقابة الكلي لجميع االشكال 
، و في مقدمتها حية بكل فئاتها بجميع ربوع الوطنالنضالية العادلة و المشروعة التي تخوضها الشغيلة الص

  االطر التمريضية فإنه يعلن مايلي.

 تضامنه الكلي و الالمشروط مع االطر التمريضية التي تم تعنيفها اليوم امام مقر وزارة الصحة. ■ 
يطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها بمواكبة و الوقوف عند ما تعرضت له االطر التمريضية في ■ 

 اليوم  االستفسارات الضرورية حول ما جرى و حرمة الوزارة و تقديم كل االجابات الشافية
يطالب الوزارة الوصية باالستجابة الفورية لجميع مطالب االطر الصحية دون استثناء و اجراءة و تنفيذ ■ 

بما فيها المطالب الخاصة بالمعادلة االدارية و العلمية لجميع  2011يوليوز  5كل مضامين اتفاق 
 الممرضين. 

الحكومة الحالية و وزارة الصحة الستئناف الحوار المتوقف بقرار سياسي من الحكومة السابقة  يدعو■ 
 .و ذلك استجابة النتظارات و تطلعات االطر الصحية منها

كرامة و حقوق الشغيلة  يعلن استعداده التام في اي لحظة لخوض كافة االشكال النضالية دفاعا عن■ 
 الصحية.. 

الصحية بكل فئاتها الى التكتل و توحيد الجهود استعدادا لخوض كافة االشكال النضالية يدعو الشغيلة ■ 
 دون قيد او شرط.  حتى تحقيق مطالبنا ادلة و المشروعةالع

 عاشت الشغيلة الصحية حرة ابية
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