
 
 Syndicat indépendant des                                                     النقابت المستقلت

 médecins du secteur public                                                                   ألطباء القطاع العام

 Bureau National                                                                  المكتب الوطني
 

 

www.simsp.org 

 المكتب الوطني بالغ
 

بالشكر الى كل االطباء و الصٌادلة و جراحً االسنان المكتب الوطنً للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام  ٌتقدم
النخراطهم التلقائً و اسهامهم فً انجاح هاته المحطة النضالٌة  5102ماي  52المشاركٌن فً مسٌرة الكرامة لٌوم 

 . 0111التارٌخٌة كما ٌسجل بارتٌاح روح التضحٌة و االنضباط التً سادت المسٌرة رغم ان عدد المشاركٌن قارب 
 

ٌسجل المكتب الوطنً التعتٌم االعالمً و عدم مواكبة االعالم العمومً لمسٌرة الكرامة فإننا نستغرب صمت وزارة  ذو ا

عن مسؤولٌتها للوزارة فً تخلً واضح طباء الحتقان الشدٌد التً عبر عنها األلحالة ا المستفز الصحة و تجاهلها

 .السٌاسٌة

مل المسؤولٌة الى التعاطً بجدٌة مع الملف المطلبً المشروع و نحملها كااننا فً المكتب الوطنً ندعو وزارة الصحة 

 إلنجاحالمزٌد من االلتفاف حول نقابتهم  إلىسنان األوضاع كما ندعو األطباء و الصٌادلة و جراحً األ إلٌهفٌما ستؤول 

 المحطات النضالٌة المقبلة

 و فً ما ٌلً ملخص كلمة المكتب الوطنً بمسٌرة الكرامة : 

 لكل الحاضرات والحاضرٌن ةنضالٌة عطرتحٌة 

وهً  تندرج ’ إن مسٌرتنا الٌوم هً مسٌرة للكرامة  كرامة الطبٌب والمرٌض ’ إخوانً األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان أخواتً الطٌبات  

مباركة من المجلس الوطنً واللجنة  اإلدارٌة ب مسلسل نضالً  تصاعدي سطره  المكتب  الوطنً  للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العامفً  إطار 

ماي   36ثم ٌأتً إضراب  3126أبرٌل   41ثم  إضراب    3126مارس  32الصحة  ٌوم   ةمقر وزارأمام اإلنذارٌة  االحتجاجٌة بدءا  بالوقفة

 .3122ماي   36إحٌاء  لذكرى    مسٌرة الغضب  الخالدة   ل مع  مسٌرة  الكرامة   3126

 وعلى  رأس المطالب: دم  استجابة  وزارة الصحة  للملف المطلبً الملح   لألطباء  والصٌادلة وجراحً األسنان بالقطاع العامونظرا لع  

 الئقة    تحفظ        فً ظروفالمغربً واستقباله      32مواطن القرن  عالججودة ضمان ل ظروف العملوتحسٌن    العلمٌة طتوفٌر الشرو

 (. 265الفصل  )3122كما   كفلها   له دستور  له كرامته

الوزارة على تحسٌن شروط   العمل  والذي ٌحث 3124أبرٌل    9بتارٌخ          ووزارة الصحة بٌن نقابتنا المشترك الموقعوٌبقى البالغ 

 نقابتنا.على مواطنة  دلٌل المواطنٌن أكبر اإلمكانٌات لعالجوتوفٌر 

 المتناول وجلها ٌروم  تحسٌن  ظروف العمل وتوفٌر الشروط العلمٌة  لمزاولة مهنة الطب بما ٌعود  بالنفع  مباشرةمطالبنا مشروعة  وفً  

على  المواطن  دون تمٌٌز  جغرافً  أو مادي   بٌن المواطنٌن وعلى وزارة الصحة الكف  عن تعلٌق النتائج  السلبٌة  الهٌكلٌة  على  

 ٌعانً  اضطهادا مادٌا  ومعنوٌا.  شماعة طبٌب  القطاع العام الذي

 

 بتخوٌل الرقم  العام وذلك بالرفع  من األجور   صٌدلً وجراح أسنان  القطاعالطبٌب ولل المادٌة ٌضا   بتحسٌن  الوضعٌةنطالب أ

ستها  عن  مدة  الدراسات  درابكامل تعوٌضاته ألنه  فً الوقت الذي  تمت  فٌه الزٌادة للعدٌد من  الفئات  التً   تقل  مدة    :61اإلستداللً

الدفاع  عن الحقوق المشروعة  للطبٌب المغربً  فًل السٌد الوزٌر  اذالعام من كل  هذا   نظرا  لتخ القطاعم استثناء  طبٌب الطبٌة ت

 العام. تلمٌعا  لصورته  الشخصٌة  مستغال فً ذلك معاناة  زمالئه األطباء فً  القطاعالخرجات اإلعالمٌة  على   واقتصاره

عتبار للدكتوراه فً إطار رد االمن  تعوٌضاته, كل  هذا  نسوقه    :61الذي ٌجرد الرقم  اإلستداللً 3122ٌولٌوز  6اتفاق ونقابتنا ترفض 

 .  LMD الدراسات الطبٌة  وإعتماد إصالح عبر الوطنٌة

 

قبل أن  ٌتم   2:78مرسوم   ألن  هذا  مكسب األطباء عبر دون  شروط  تتعلق  بسن  التقاعد, بدرجتٌن خارج  اإلطار  كما نطالب 

سنة  فً وضعٌة جامدة    31-27 بٌن فمن  غٌر المعقول  أن ٌمضً  الطبٌب  :::2التراجع  عنه من خالل النظام األساسً  لألطباء سنة

 على البقاء  بالقطاع العام. خارج  اإلطار دون  تحفٌزات تشجعه 

 

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


 

شتغال أطباء القطاع  العام  بالقطاع  الخاص  فإن   النقابة المستقلة  لعبت دورا مهما  فً  تمرٌر  هذا المطلب  فً قانون أما فٌما  ٌخص ا 

ومتكررة  مع مختلف الفرق البرلمانٌة من المعارضة واألغلبٌة  باإلضافة  إلى  شخصٌات  مؤثرة  فً  من  خالل اتصاالت مكثفة 24-242

 القرارالسٌاسً  : لكن  الوزارة  أبت  إال أن تجهض هذا  المكسب  بعد  إقراره فً مجلس  النواب.

 

 سنوٌا  لفائدة الطبٌب العام. الجماعاتٌة بعدد  كاف  من   المناصب   صحةالالتخصص فً  نطالب  أٌضا  بإقرارو

خاص قانون  ال إصدار فً االنتقاالت ولمالشفافٌة  التقاعد النسبً مع مزٌد منكل االستقاالت وكذا  واضحة فً معاٌٌر أٌضا باعتمادونطالب 

 الدورٌات. االنتقالٌة بدل بالحركة

 .و النزاهة و المصداقٌةعتماد الكفاءة اما ٌرتبط  بمناصب المسؤولٌة و  والحزبٌة  والمحسوبٌة فً  كل   نطالب  بإسقاط  الزبونٌة

 

 وتسرٌع تطبٌق   التعوٌض  عن  المسؤولٌة.التعوٌض  عن  الحراسة واإللزامٌة نطالب  بمراجعة نظام  

 مع  المدارس  الخصوصٌة.تفاقٌات  تخوٌل  األطباء  الحق  فً إبرام اوالتعوٌض  عن الصحة المدرسٌة  فً  المدارس  الحكومٌة  و

 الرفع  من  التعوٌض  عن التخصص.

 "part  médical " والخبرات  والتشرٌحو االعمال الطبٌة  وتحدٌد  النصٌب الطبً  من الشواهد الطبٌة  التعوٌض  عن المردودٌة

 . نظرا لخصوصٌته  الصحة:قطاع  العمومٌة فً بقانون الوظٌفة قانون خاص إصدار ضرورة

 Résidanatالتخصصات  بالنسبة ألطباء  القطاع  العام   اختٌاروتخوٌل  الحق  فً    لغاء  نظام الكوطانطالب بإ

األسنان  بالقطاع العام, وكذا  الملف  المطلبً  ألطباء   العام والملف المطلبً  لجراحً  لصٌادلة  القطاع بتحقٌق  الملف المطلبً   نطالب

 مكاتب حفظ الصحة والداخلٌة  وكذا الملف المطلبً  لألطباء  العاملٌن بالقطاع السجنً.

 

حق  فً للملف  المطلبً  المشروع  لتنسٌقٌة  طلبة  كلٌات  الطب من  مثل  الرفع   من  المنحة وال مساندتنا المنبر نعلن من  هذا كما  

 التغطٌة الصحٌة.

مشاركتها فً   المناظرة   الجاد واقترحت  عبر ألطباء   القطاع  العام مافتئت  تثبت توجهها اإلٌجابً فً الحوار  إن  النقابة  المستقلة

بإصالح  الدراسات  الطبٌة تماشٌا   مع  مطلب  الدكتوراه الوطنٌة  ومطلب تجاوز   ( الدفع قتراحٌةالوطنٌة  الثانٌة بمراكش )كقوة  ا

الخامسة ولألطباء األخصائٌٌن  فً آخر  سنة  الخصاص  فً  المناطق  النائٌة  بعد  امتحان  وطنً لكل طلبة  الطب  مع  نهاٌة  السنة

السٌد    ارتجالٌةعوض  إخراج  قرار الخدمة اإلجبارٌة الذي ٌبرهن عن التخصص  تكون  ضامنة  لتوفٌر  العالج  على الصعٌد الوطنً   

المشاكل الحقٌقٌة لقطاع  الصحة فً المغرب ,  وكأنه  ٌرٌد  أن ٌقول للمواطن   القرارات  وتضلٌل    للرأي العام   حول اتخاذ فً الوزٌر

وما زالوا  اشتغلواٌة   والواقع  أن  أغلب  أطباء  القطاع  العام  أن ٌشتغل فً  المناطق النائ ٌرفض ال ٌشتغل أو  المغربً  أن  الطبٌب

حقٌقٌة :  إن وزٌر الصحة  ٌرٌد  قتل  الثقة  بٌن  المواطنٌن  والطبٌب المغربً من  خالل  ودون تحفٌزات  اطق النائٌة ٌشتغلون   فً  المن

 قطاع الصحة. وخرجاته اإلعالمٌة التً  تحمل العنصر البشري المسؤولٌة  عن  تدهور االرتجالٌةالكثٌر  من  قراراته 

 

كما نطالب بالشراكة الحقٌقٌة  فً بلورة مشارٌع  للقوانٌن الخاصة بقطاع  الصحة ثم  اٌضا بتطبٌق القوانٌن  على كل المواطنٌن بكل  

 .والواجبات فً الحقوق  سواسٌة   أمام   القانون  ألن المواطنٌن المغاربة   استثناءالقطاعات  دون تمٌٌز وال 

 

 أخواتً   ,إخوانً  األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان:           

إن  وضع  قطاع  الصحة العمومً:  متردي  دون  خفاء  نتٌجة لسٌاسات  متعاقبة لم تكن هناك إرادة  وال سٌاسة  صحٌة   حقٌقٌة  واضحة  

 المواطن  من غٌر وآالم  والمتاجرٌن فً معاناة للمستثمرٌنطاع  للقطاع   الحر عبر  تحرٌر الرأسمال    الطبً الق تفوٌض,  والدلٌل 

كون قاطرة المنظومة الصحٌة كحق  فً الوقت الذي كانت األولوٌة  والزالت هً النهوض بالمرفق العمومً لٌ 242-24األطباء  عبر قانون

منطق الربح التجاري  وسٌزٌد  هذا لنسان , وسٌخضع  فتح  الرأسمال الطبً حسب مقررات  حقوق اإل أساسً إلى  جانب التعلٌم  جتماعًا

 .عادلة الختالل  الخرٌطة  الصحٌة  الوطنٌة التً هً  أصال غٌر منصفة  ومن  ا

 

 : أخواتً   ,إخوانً  األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان   

ٌرة  كثٌر من  األحٌان  حٌث الحظنا  ارتفاع  وت على  التوقٌفات  دون   إعمال  المساطر فً  ٌقتصر الوزارة لألسف أصبح  دور

بة  عن  تقصٌر  هٌكلً  لٌسوا  المتابعات  فً  حق   األطباء  الذٌن  ٌعملون  فً  ظروف  مزرٌة للغاٌة لٌحاسبوا  عن النتائج  السلبٌة المترت

ذالك مع حملة الوزارة فً  تشوٌه  سمعة  الطبٌب    وٌتزامن وسٌاسٌا لٌة  الحقٌقٌة  إدارٌاولٌن  عنه بل تتحمل  الوزارة  المسؤومسؤ

نعدام  األمن    بمختلف األقسام   التً  اعتداءات  الجسدٌة على الطواقم  الصحٌة فً ظروف  مما ٌؤدي إلى ارتفاع وتٌرة  اال وشٌطنته

 للعدة والعدد  فً اإلطارات. تفتقر

 

 انً  األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان:أخواتً   ,إخو

 

للرؤٌة  على   تفتقر ى مقاس ووجهة نظر  كل  وزٌر  جدٌدشعبوٌة عل نتخابٌة  خماسٌة  حزبوٌةما  نالحظ  هناك  مخططات  ا  لألسف  كل

 كل مرة مخطط........ :المدى  البعٌد 

 



 

 

وترك األولوٌات  وهدر للمال العام  وعدم  ترشٌد النفقات من  مثل قصة  المروحٌات      وسٌارات  إسعاف  كما نالحظ أن هناك  ارتجالٌة

ممثلً   محاسبة الربط  المسؤولٌة  ب وصفقات  أخرى  تشوبها  عٌوب  وقد   راسلنا بالموضوع فً  إطاربنزٌن  وصفقة المستشفى المتنقل  

نة محاٌدة  لتقصً  الحقائق  حول  فضائح  قطاع الصحة العمومً  وكنا نأمل أن  تحضى  هذه  ستنفار  لجالشعب بقبتً البرلمان  ال

 بنقاش عمٌق  ومسؤول  من  طرف ممثلً  الشعب والسلطات التشرٌعٌة  والتنفٌذٌة.  المواضٌع  

الوضع ولٌبقى  للتفتٌش لم تنجز تقارٌرها لجاناالعمومً وأرسل القطاع  هذه الصورة القاتمة عن الحٌن بفبركة اتهمنا فً السٌد الوزٌر إال أن 

 علٌه.هو  على ما

 

الذي رسم   التزم الصمت وخانته  شعبوٌته ولم  ٌجرأ  على اتهام  المجلس  األعلى للحسابات  بفبركة تقرٌره األخٌر الوزٌر ولكن السٌد

 على  استراتٌجٌة   واضحة. رال تتوفوردٌة لوزارة  أحسن وزٌر  حٌث   خلص التقرٌر إلى  أن   وزارة  الصحة   صورة قاتمة وغٌر

 الطبٌب.كرامة  األدنى منٌرقى إلى الحد  ال القطاع العام نرفض أي اتفاق المستقلة ألطباءالنقابة  إننا فً

 

 معالمها فًتحدٌد  التنظٌمٌة للنقابة تترك للهٌاكلالتً  االحتماالت والخطوات النضالٌةعلى كل ومنفتحٌن  االستعداد على أهبة وندعوكم للبقاء

 المطالب المشروعة الوزارة معتجاوب  المكان المناسبان على ضوءالزمان و 

 .لألطباء والصٌادلة وجراحً األسنان بالقطاع العام

 

 .السابقة والالحقة: المحطات النضالٌة وأخٌرا  نثمن  نضاالت األطباء والصٌادلة وجراحً األسنان  فً 

كما ندعوكم إلتمام  المرحلة  النهائٌة  من إمضاء  العرٌضة  الوطنٌة  وإنجاح  المحطة  النضالٌة  المقبلة والمتمثلة فً  
لٌن  مع  اإلقبال  المكثف  على التصوٌت لصالح  لوائح النقابة المستقلة  ألطباء القطاع العام  ومرشحٌها الشرفاء  المناض

 5102 ٌونٌو 0 اللون الرمادي  ٌوم  األربعاء 

 

 وعاشت النقابت مستقلت مناضلت و موحدة
 

 .الوطنيعن المكتب                                                                                      
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