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

 

ان ذاكرة التارٌخ ال تنسى، وثمن األخطاء التارٌخٌة تخلخل التوازن السٌاسً و االجتماعً  فً كل زمن، وفً كل بلد أخطأت 

 حكومته ومسؤولوه تدبٌر المرحلة السٌاسٌة، االجتماعٌة والتارٌخٌة للبالد.

ففً ضل دستور 3122 الدي كان نتاج مرحلة تارٌخٌة حساسة بالمغرب استجاب لمطالب المواطن المغربً فً العٌش الكرٌم 

والعدالة االجتماعٌة والدي اقر وبشكل واضح الحق فً الصحة لجمٌع المواطنٌن وبشكل متساوي ، اخطأ وزٌر الصحة ومن 

خالله الحكومة المغربٌة فً ترتٌب االولوٌات و التدبٌر العقالنً لقطاع اجتماعً ٌعتبر الى جانب قطاع التعلٌم القاطرة 

 االساسٌة للرقً بالمجتمع المغربً الى مصاف الدول التً ٌحظى فٌها االنسان بكرامة المواطنة.

 

نقول هدا الن وزٌرنا فً الصحة ال ٌبالً بمطالب المواطن المغربً بالنهوض بالمؤسسات الصحٌة المستمرة فً التدهور و ال 

مطالب االطباء فً توفٌر ادنى شروط الكرامة لمحور المنظومة الصحٌة بل ان وزٌر الصحة ضرب عرض الحائط بمالحظات 

الفرق البرلمانٌة وكدا المؤسسات التشاور حول مشارٌع القوانٌن التً تهم مهنة الطب والصحة العامة وهو ما سجلناه مؤخرا  

 من خالل تمرٌر قانون فتح باب االستثمار فً الصحة.

 اما بالنسبة لتعامل وزٌر الصحة مع النقابات فاصبح ٌتسم بأسلوب ٌستخف بدكاء منخرطٌها من خالل نسج عالقات نفعٌة 

 ضٌقة وسٌاسة الكٌل بمكٌالٌن سعٌا منه لتضعٌف نقابتنا و تكمٌم افواه اخرى ...

 

والدي ال ٌعرفه وزٌرنا الطبٌب هو ان النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام كانت وما زالت ترفض أي اتفاق ترقٌعً ال ٌخدم 

العاملٌن وصحة المواطن على حد سواء وهو الشًء الدي اكسبها المصداقٌة والجدٌة اٌمانا منها ان التارٌخ سوف ٌشهد على 

 العمل النقابً المواطن و النبٌل .

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

 تخويل الرقم االستداللي 515 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز3122 بدون تعويضات

 توفير الشروط العلمية و معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيال للفصل 251 من الدستور

 الدكتوراه الوطنية و األخذ بعين االعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصالح الدراسات الطبية

 إضافة درجتين ما بعد درجة خارج اإلطار

 اقرار التخصص في الصحة الجماعاتية كحق لألطباء العامين بعدد كاف من المناصب

 الحق في حركة انتقالية عادلة و شفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص االستقاالت و التقاعد النسبي
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 القطاع  االسنان وجراحً ،صٌادلة ألطباء المشروعة المطالب عن الدفاع فً األخالقٌة و التارٌخٌة مسؤولٌتنا نتحمل وحتى

 الوطنية االحتجاجية الوقفة فً بكثافة المشاركة إلى ندعو فإننا الجمٌع، ٌردده بات الذي الملح االحتجاج لمطلب واستجابة العام

 . الصحة وزارة مقر أمام العاشرة الساعة من ابتداء 3125 مارس 32 السبت يوم تنظيمها تقرر التي

 

 

 
  موحدة و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت

 
 

 

 الوطني عن المكتب                                               

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغزب  س فا شارع موالي يوسف م.ج 10    العام: القطاعألطثاء النقاتح المستقلح 
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