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 تياى الوجلص الوطٌي االضرثٌائي  

 "اًرفاضح الكراهح"
بنًهف انًطهجٙ نألطجبء  ٔ انزٙ أثبَذ ػٍ ػذو اعزٛؼبثٓب ػهٗ اثش يمزشحبد انحكٕيخ انًغشثٛخ فٙ انشك انًزؼهك ث  

ْذا انشد انز٘ أثبٌ ػٍ احزمبس ,نًطهت انطجٛت انًؼجش ػٍ كشايزّ  أال ٔ ْٙ يؼبدنخ دكزٕساِ انطت ثبنذكزٕساِ انٕطُٛخ 

نًجهظ انٕطُٙ اَؼمذ ا. انطجٛت انًغشثٙ يٍ خالل  انًمزشحبد انًخزضنخ فٙ  رؼٕٚضبد  ْٙ فٙ حذ رارٓب ادالل ٔ يٓبَخ 

نزذاسط أٔضبع انطجٛت انًغشثٙ ٔ آفبق انُضبل أيبو   1722-70-70ٕٚيّ  ثبنشثبط ثًمش انٓٛئخ انٕطُٛخ  االعزثُبئٙ

طشح فٛٓب يغزحمشاد انحٕاس االجزًبػٙ انزٙ رجؼم  انز٘ٔلذ رًٛض انًجهظ ثزمشٚش انًكزت انٕطُٙ , أعهٕة انزحمٛش 

كأٌ انطجٛت فٙ كٕكت آخش ٔ انًٍٓ األخشٖ  انطجٛت فٙ كم يشحهخ  َضبنٛخ شًبػخ األصيخ االلزصبدٚخ ٔ االجزًبػٛخ ٔ

 .انزٙ ػشفذ رحغٍٛ انٕضؼٛخ  ثبأللذيٛخ االػزجبسٚخ فٙ أحٛبٌ ػذح ثؼٛذح ػٍ ْبرّ األصيخ 

إٌ كبَذ انذٔنخ انًغشثٛخ رفكش فٙ إَجبح َظبو  انًغبػذح انطجٛخ  ٔ رشٚذ  انحفبظ ػهٗ صحخ انًٕاطٍ ػهٛٓب أٌ رخشج   

ؼهٓب رمٕو ثغٛبعخ انكٛم ثًكٛبنٍٛ يغ ْبرّ انًٍٓ دٌٔ انطجٛت انضبيٍ العزمشاس انًُظٕيخ يٍ انًمبسثبد انضٛمخ انزٙ رج

 .انصحٛخ ثم ٔ إَجبحٓب 

كًب رطشق انًجهظ انٕطُٙ إنٗ اٜنٛبد انزُظًٛٛخ انزٙ ٚجت احزشايٓب ٔ كذا إنٗ انزٕعغ انزُظًٛٙ كًب أحٛظ ػهًب 

 .عغخ انهجُخ انٕطُٛخ نألطجبء  انًمًٍٛٛ ٔ انذاخهٍٛٛ انًجهظ انٕطُٙ ثًأ

 :ٔ ثؼذ َمبػ يغزفٛض رمشس

إضراب وطٌي لوذج ثالثح أيام في األضثوع في جويع الوؤضطاخ الصحيح هاعذا أقطام اإلًعاظ  -

-10-12و أيام  22-21-20و أيام  21-22-27والوطرعجالخ ودلك لوذج ثالثح أضاتيع  هرراليح أي أيام 

 7221هاي 12

 1722هاي  72الروقف عي االشرغال توراكس الرشخيص طيلح األضاتيع الثالثح اترذاء هي يوم االثٌيي  -

 1722 هاي 72 االثٌيي يوم هي اترذاء الثالثح األضاتيع االهرٌاع عي اضرعوال الخواذن الطثيح طيلح  -

 حذج تعذ السوال اهام الثرلواى اترذاء هي الطاعح الوا 1722-70-22وقفح احرجاجيح يوم  -

  اًطالقا هي وزارج الصحح 1722هاي  10هطيرج الغضة يوم  -

 أيب فًٛب ٚخص دٔسٚخ انحشكخ االَزمبنٛخ فمذ رى سفضٓب َظشا نؼذو اعزجبثزٓب نزطهؼبد األطجبء 

ٛت إٌ اَزفبضخ انطجٛت انًغشثٙ ْٙ نٛغذ ضذ انًٕاطٍ انًغشثٙ ثم يٍ اجم رٕفٛش انششٔط انًالئًخ انزٙ رًكٍ انطج

  ,فٙ أحغٍ انظشٔف يٍ إػطبء انؼالجبد

ٔ انًجهظ انٕطُٙ اد ٚحًم انًغؤٔنٛخ كبيهخ نٕصاسح انصحخ ٔيٍ خالنٓب انحكٕيخ انًغشثٛخ نًب عززشرت ػُّ حبنخ 

نزؼجئخ ٔانٛمظخ دفبػب انًضٚذ يٍ اٚذػٕ جًٛغ انطجٛجبد ٔاألطجبء إنٗ ,انغضت ٔاالحزمبٌ انزٙ ٚؼٛشٓب طجٛت انمطبع انؼبو 

 .الٌقاتح الوطرقلح ألطثاء القطاع العامفٙ إطبس َمبثزٓى انًُبضهخ خذيخ نصحخ انًٕاطٍُٛ ٚب انطت ٔاألطجبء ػٍ لضب

                                                           .هوحذجووعاشد ًقاتح األطثاء صاهذج 
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