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  الغـــــــب
 الفيدرالية في العضو العمومية للصحة الوطنية للنقابة الوطني المكتب به توصل الذي اللقاء لطلب تلبية

 الحوار جلسة لحضور منظمتنا عن اعضاء ثالثة انتداب يحدد و الصحة وزارة من للشغل الديمقراطية

 الساعة من ابتداء الصحة وزارة بمقر 2017 ماي 5 الجمعة اليوم صباح اجتمع القطاعي، االجتماعي

 الوطني العام الكاتب من يتكون و العمومية، للصحة الوطنية للنقابة الوطني المكتب وفد صباحا العاشرة

 وفد مقابل في لعميري؛ الرحمان عبد االخ و كنيان خديجة االخت المكتب عضوي و بالمقدم كريم االخ

 مدير و البشرية الموارد مدير و للوزارة العام الكاتب و الصحة وزير السادة من تشكل الذي الوزارة

 .الديوان

 

 الذي الوطني المكتب انتخاب بصدد التهاني الوزاري الوفد و الوطني المكتب تبادل االجتماع مستهل في

 فيه الثقة بتجديد الصحة وزير السيد الوطني المكتب هنأ كما و النقابة مناضالت و مناضلي بثقة حضي

 مع االيجابي تفاعلها نجاعة و سرعة على نقابتنا كلمته في الوزير السيد شكر حيث القطاع، رأس على

 ضمنت التي و الممرضين، لهيئة االساسي النظام تتميم و لتغيير الرامية الوزارية المراسلة موضوع

 اول تعد نقابتنا ان اعتبار على ذلك و ابريل، 30 بتاريخ الجوابية الوطني المكتب مذكرة في مقترحاتها

 الراهنة القضايا من للعديد للتطرق مناسبة كان االجتماع كما. المراسلة الطلب على أجابت نقابية هيئة

 الوزير عبر حيث جهويا، و وطنيا القطاعي االجتماعي الحوار لمأسسة السليم التنزيل مقدمتها في و

 .قصوى أهمية تكتسي كأولوية الصحية الشغيلة عن للدفاع الوالية هذه في التام استعداده على

 

 فيها مرت الذي االيجابية االجواء يسجل هو و العمومية للصحة الوطنية للنقابة الوطني المكتب ان

 حالة لتجاوز مشجعة و اولية كبداية يعتبرها و لالجتماع، المخصص الوقت ضيق رغم الحوار جلست

 الصحة لمهنيي االساسية المطالب لمجمل الناجعة الحلول إليجاد سبيال و القطاع يعيشه الذي االحتقان

 الذي العمومية للصحة الوطنية للنقابة االستعجالي المطلبي الملف عليها نص التي و فئاتهم بمختلف

 اتفاق تنفيذ: التالية نقاط 10 تضمن الذي و ،اآلجال اقرب في ناجعة حلول ايجاد قصد للوزارة اليوم قدم

 الحماية و االمن توفير كذا و للممرضين العلمية و االدارية المعادلة رأسها على و 2011 يوليوز 5

 االختبارات الغاء مع المشتركة للفئات االنتقالية الحركة تفعيل و مهامهم اداء اثناء القطاع لموظفي

 الثاني الحسن مؤسسة لتسيير الفردية الطريقة تجاوز الى باإلضافة. الترقية امتحانات في الشفوية

 من بكل الصحية االطر تعيشه الذي االحتقان حالة و المشاكل لحل العاجل التدخل و االجتماعية لألعمال

 الجاد الحوار غياب عن المترتب وجدة البيضاء، الدار ، الحمراء الساقية -العيون اسفي، -مراكش جهة

 بإخوانهم اسوة للتقاعد المغربي بالصندوق الجامعية االستشفائية المراكز مستخدمي ادماج و. البناء و

   2017 ماي 05 الدار البيضاء في
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 عن االفراج و الحراسة تعويضات من الرفع ايضا و. بالرباط سينا ابن الجامعي االستشفائي بالمركز 

 و باستور لمعهد اسندت التي بالمشاريع معنويا و ماديا االهتمام و المردودية و المسؤولية تعويضات

 . الوجود لحيز اخراجها

 

 االني للمطلب الصحة وزارة استجابة عن نعلن اذ ش د ف العمومية للصحة الوطنية النقابة في اننا

 من مكونة تقنية لجنة بتشكيل القاضي و ابريل، 30 بتاريخ الجوابية بمذكرتها النقابة طرحته الذي

 لتسوية عليها متوافق صيغة على لالشتغال مستعجل بشكل النقابات عن ممثلين و الوزاريين المسؤولين

 تأسيس على االتفاق تم كما. في اقرب االجال ذلك و الصحية، للشغيلة المالية و التحفيزية الوضعية

 استعدادها الوزارة ابدت حيث القطاع خصوصية يراعي الصحة بمهنيي خاص العمومية للوظيفة قانون

 ملف يخص ما في و. القانون هذا لدراسة دوليين و وطنيين مختصين بمشاركة وطني لقاء لتمويل

 مكونة تقنية لجنة استحداث خالل من الملف بحل الوزير التزم للممرضين العلمية و االدارية المعادلة

 فترة خالل الممرضين لهيئة االساسي القانون مرسوم لتحيين على ستنكب النقابات و االدارة ممثلي

 كيفية تحديد و المرسوم على للمصادقة ثالث باجتماع يختتمان تقنيين اجتماعين في تتحدد وجيزة،

 . اجرأته

 مع االولية الحوار جلسة مخرجات وضوح و شفافية و ايجابية بكل اليوم ينقل اذ الوطني المكتب ان

 اسست التي اطرنا و قواعدنا بجنب بالعمل المطلق ايماننا عن تعبر التي ماي، 5 ليوم الصحة وزارة

 الوطني المكتب فإن استثناء، دون فئاتها بكل الصحية االطر لجميع نقابة النضال من سنة 40 مدار على

 القطاعي االجتماعي الحوار آللية تعطيل اي او اليوم اجتماع خالصات على التفاف اي من بشدة يحذر

 هذا في يعلن و. بشأنها المتفق االلتزامات عن النكوص مغبة من و الصحية االطر لمعاناة تسويف او

 عن بالدفاع الكفيلة المشروعة و العادلة النضالية االشكال كافة لخوض التام النقابة استعداد عن الصدد

 اذا حال في عنها االعالن في الوطني المكتب يتوانى لن التي فئاتهم بكل القطاع مهنيي حقوق و مصالح

 .ذلك الى الضرورة دعت ما

 

 مناضالت و مناضلي بكل الختام في ش د ف العمومية للصحة الوطنية للنقابة الوطني المكتب يهيب كما

 لخوض التام االستعداد و التعبئة و العتيد طارناإل النضالي المشروع حول التكتل مزيدا و االتحاد نقابتنا

 . المشروعة و العادلة النضالية المعارك كافة

 

  مناضلة و صامدة العمومية للصحة الوطنية النقابة عاشت

 

  

 


