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 FNE/0102/2020 ػذد:

 أهسازي سعٍدإلى السٍد 

 وزٌر الترتٍة الىطنٍة

 والتكىٌي الوهنً والتعلٍن العالً والثحث العلوً

 الرتاط
 

 وضعٍة استشفاء فً ي وهىظفاتهىظفٍتىقٍف حىاالت على  احتجاج الوىضىع:

 وهطالثة تالتسرٌع توعالجة األهر
 ّبؼذ، ّسالهبححيت 

ّسارة الخزبيت الْطٌيت ّالخكْيي الوٌِي ّالخؼلين  ْظفبثّه بؼذ حْافذ حظلوبث هجوْػت هي هْظفي

ًضطز في الجبهؼت الْطٌيت للخؼلين الخْجَ الذيومزاطي لوكبحبخكن  للخذخل الؼبجل بؼذ  ّالبحث الؼلويالؼبلي 

ال حخْفز  هجوْػت هي الوْظفيي الخببؼيي للمطبع بحجت أى الخشيٌت الؼبهت الوؼخوذة لذٓ المطبع أجْرحْليف 

ّ أّ غيبة هسبر لزاراث الزجْع بؼذ الشفبء ألوؼٌييي ببألهز للوؼٌيبث ّا خز شِبدة طبيت طْيلت األهذػلٔ آ

 لزار الؼجش الصحي.

دارة الوزكشيت ّهصبلح األكبديويبث بيي هصبلح اإل إى ُذٍ االرحجبليت ُي ًخيجت لغيبة الخٌسيك هب

في الوصبدلت ػلٔ الشْاُذ ّالمزاراث اإلداريت خيز أالجِْيت ّكذا الوصبلح الصحيت الجِْيت هوب يٌخج ػٌَ ح

أى ُذٍ  يمبف األجز بشكل غيز لبًًْي. ػلوبإاللخطبػبث ّ نّببلخبلي حؼزيضِّالوخضزراث للوخضزريي 

 ...، أهزاض ًفسيتحصفيت الذم ،سزطبى هزاض هشهٌت:أالفئت حؼبًي هي 

لذٓ  ،كثز خطْرةأبؼبدا أ خذأخلاألخيزة ُّي هزشحت  فخزةإى ُذٍ الظبُزة اصبحج حسخفحل في ال

خذ بؼيي االػخببر ّضؼيت هْظفيي ألًصببِب ّاإلٔ هْر رجبع األالسهت إللًطبلبكن ببحخبد االجزاءاث ا

 ّهْظفبث افٌْا ػوزُن في خذهت الوٌظْهت الخزبْيت.

 ،ألصحببِب لخسزيغ ببسخزجبع األجْر الومخطؼتل ،السيذ الْسيز ،توطلْباحخبد اإلجزاءاث الّفي اًخظبر 

 .أصذق هشبػزًب ّالسالمحمبلْا 

 الىطنً الوكتة عي

 الىطنً العام الكاتة

 الرزاق عثد اإلدرٌسً
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