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الوطني كتةالمتيان   
3122مارس  32وقفح احتجاجيح وطنيح إنذاريح امام وسارج الصحح  تالزتاط يوم   

 

 إلى النقابة اصطفاف بعد ذلك و ، المواطنة و الكرامة معركة لتقٌٌم العام، القطاع ألطباء المستقلة للنقابة الوطنً المكتب اجتمع

 للعالج الضرورٌة االنسانٌة للشروط افتقارها و الصحٌة للمؤسسات المزري الواقع بفضح دلك و  المغربً المواطن جانب

 تطلعات مستوى فً هً التحتٌة البنٌة بان االنطباع بإعطاء الحقائق تزٌف ان تحاول قرٌب وقت الى الصحة وزارة كانت حٌث

.المغربً للطبٌب ٌرجع االختالل سبب ان و المغربً الشعب  

 الفرق نراسل جعلنا الذي الشًء ، المغربً الدستور علٌها نص كما المواطنة بكرامة الراسخ إٌماننا مع انسجاما بهذا قمنا نناا

 بعدها و التارٌخ مع موعده على تخلف المغربً المشرع ان اال ، شفٌاتنامست وضع حول تقصً لجان لتشكٌل المغربٌة البرلمانٌة

 لمن حٌاة ال انه اال التشرٌعً و السٌاسً المستوى على تناقش ان نتمنى كنا و االعالم وسائل عبر الملفات من مجموعة طرح تم

 على عبقرٌته تفتقت الحقٌقٌة، ولالحل اٌجاد على مبنً ومسؤول جدي نقاش فتح على الصحة وزٌر ٌنكب ان عوض و تنادي،

 ٌعرفها ال حتى للفضائح تعوٌما و التفافا ٌعتبر ذاته حد فً هدا و االن حد الى تقارٌرها تخرج لم للتفتٌش وزارٌة لجان تشكٌل

 المندوب و المتنقلة الصحٌة الخدمات و االساسٌة التجهٌزات شبكة مصلحة رئٌس  بتوقٌف الصحة وزٌر قام كما المواطن،

 وقوف من بالرغم توقٌفهم دون مسؤولٌتهم من سابقٌن مسؤولٌن اعفاء تم انه علما ،  حقٌقً تحقٌق فتح دون بمراكش النٌابةب

 سٌاسة  نهج على بالملموس و نتأكد ٌجعلنا مما ،  العام المال بهدر تتعلق فضائح فً تورطهم  على للحسابات االعلى المجلس

 المطالبة اهل: االدارٌة المشروعٌة و القانون حرمة هً اٌن اذن السلطة، استعمال فً لشططا فً جدٌد اسلوب و بمكٌالٌن الكٌل

 بمرحلة تجاوزه تم اسلوبا ٌنهج الصحة وزٌر تجعل العام المال على الحفاظ و الخدمات جودة فً الدستورٌة المادة بتفعٌل

 وزٌر اخ تعٌٌن اخرها الضٌقة المصالح و الحزبٌة ةالعشٌر منطق ٌحكمها صار التعٌٌنات و اإلعفاءات ان كما ؟3122 دستور

 . مسؤولٌة منصب فً الحكومٌة االغلبٌة الى ٌنتمً

 فً الحق من نابعة العلمٌة الشروط بتوفٌر مطالبتنا ،و للمواطنٌن المقدمة الخدمات جودة ضعف من تعانً المستشفٌات ان

 مضرة مضاعفات و اعراض الى المرضى تعرض الى ؤديت الشروط هاته توفر عدم و عالمٌا، علٌه متعارف كحق الصحة

 و بل مسؤولٌتها من الوزارة فٌها تتنصل قضائٌة متابعات الى االطباء تعرض  كما الخطر الى حٌاتهم تعرض و بصحتهم

 بعد كنقابة اننا هدا كل امام ، باختالالتها االعتراف عوض كعادتها االطباء سمعة بتشوٌه تقوم لكً االعالم وسائل الى تتسابق

 التزاماتهم تفعٌل اجل من البرلمانٌٌن و السٌاسٌٌن مراسلة الى بادرنا ، مبادرتنا مع االٌجابً تفاعله نقدر الذي االعالم طرقنا

 اشتراط على مرغمٌن أنفسنا نجد ، العام المرفق على التشرٌعٌة الرقابة مسؤولٌة تحمل اجل من و المواطنٌن مع االنتخابٌة

 .المواطنٌن لصحة الحامٌة العلمٌة الشروط تطبٌق

 التفاقات رفضها ان و عادلة مطالب فً آمالهم و األطباء بانتظارات منها إٌمانا مواقفها عن تعبر دائما كانت المستقلة النقابة إن 

 3118 برٌلا 7 اتفاق فان ذلك على للتذكٌر و ، الطبٌب كرامة من تحط دائما كانت الحكومة مقترحات ان منطلق من كان سابقة

 ان كما ، ابانه رفضناه و مؤخرا االطباء له توصل الذي الشًء مهٌنا ٌعتبر االلزامٌة و الحراسة عن التعوٌض الى تطرق الذي

 مادٌة تعوٌضات من تستلزمه ما و الوطنٌة الدكتوراه مطلب ٌهمش ألنه لكن و اعتباطٌا ٌكن لم  3122 ٌولٌوز 6 التفاق رفضنا

 حول االجتماعً الحوار جلسات تسٌر أن من نحذر و بهذا نذكر ، االجتماعٌة ووضعٌته و الطبٌب ةدراس سنوات و تتماشى

 .كأطباء به نطالب مما االدنى الحد الى ٌرقى ال اتفاق تفعٌل اتجاه فً التقاعد ملف

 : رأسه وعلى برمته األسنان وجراحً الصٌادلة لألطباء، المطلبً بالملف تشبثه عن ٌعلن اذ الوطنً المكتب و

http://www.simsp.orgا
http://www.simsp.orgا


 

 تعوٌضات بدون 2011ٌولٌوز  5 اتفاق فً ورد ما بدل تعوٌضاته بكامل   509 االستداللً الرقم تخوٌل -

 الدستور من 265 للفصل تفعٌال الصحٌة المؤسسات داخل الجودة معاٌٌر و العلمٌة الشروط توفٌر -

 الطبٌة دراساتال إصالح بخصوص النقابة مقترحات االعتبار بعٌن األخذ و الوطنٌة الدكتوراه -

 اإلطار خارج درجة بعد ما درجتٌن إضافة -

 المناصب من كاف بعدد العامٌن لألطباء كحق الجماعاتٌة الصحة فً التخصص اقرار -

 النسبً التقاعد و االستقاالت ٌخص فٌما بمكٌالٌن الكٌل عن والتوقف شفافة و عادلة انتقالٌة حركة فً الحق -

 :يلي ما قرر

 بكل المهنٌة الظروف و العلمٌة الشروط بتوفٌر القاضً 3124 ابرٌل باتفاق السرٌع االلتزام الى الصحة وزارة دعوة -
  الصحٌة المؤسسات

 كرامة شعارها نضالٌة لمعركة المستمرة التعبئة و االن من االستعداد الى االسنان جراحً و الصٌادلة و االطباء دعوة -
 .الحاسمة المرحلة هاته فً محلٌا و جهوٌا, وطنٌا قابةالن فعالٌات و هٌاكل كل انخراط و الطبٌب و المرٌض

  لسنوات تهمٌشها ثم التً المشروعة الحقوق و المطلبً الملف عن تنازل ال -

 العاشرة الساعة على 3122 مارس 32 يوم بالرباط  الصحة وزارة امام إنذارية وطنية احتجاجية وقفة تنظيم -

 
 

  موحدة و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت
 

 

 الوطني عن المكتب                                               
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