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 بيان المكتب الوطني

 تقدٌم اجل من ذلك و للساكنة  توفٌره الواجب األطباء عدد للصحة العالمٌة المنظمة حددت

 العالمٌة المنظمة توصٌات عن البعد كل بعٌدا زال ما المغرب نأ غٌر ، مالئمة  صحٌة خدمات

 مستوى على المالٌة المقاربة تغلٌب واكبهاٌ البشرٌة الموارد فً المقاربة هاته أن كما ، للصحة

 الصحة لقطاع سنوٌا الدولة مٌزانٌة من%  01 من بكثٌر اقل نسبة بتخصٌص ذلك و المٌزانٌة

.للتوظٌف المفتوحة المالٌة المناصب عدد على سلبا ٌإثر مما  

 نٌةالوط للخدمة قانون مشروع اقترحت التوصٌات هاته ةأجرأ عوض المغربٌة الحكومة أن غٌر

 كلٌات فً الوضع تؤزٌم الى أدى الذي الشًء النائٌة المناطق فً الخصاص سد اجل من الصحٌة

.بالمغرب الطب   

إلى : باألساس ترجع المتأزمة الوضعية هاته مدخالت أن إال   

 المناصب عدد توفٌر بعدم النائٌة المناطق فً األطباء عدد فً المهول الخصاص مسببات -

.العام للطب االعتبار إلعادة سٌاسة اي غٌاب فً  ٌاوطن علٌها المتبارى  

 الموازٌة باألطر أسوة  النائٌة المناطق تلك فً األطباء الشتغال المالئمة الظروف توفٌر عدم - 

بكثٌر  أحسن المادي/المهنً وضعها و المناطق بهاته تعمل ال التً العمومٌة الوظٌفة فً لألطباء  

 أخرى، ربلمآ أخرى أطراف من استغاللها و تسٌٌسها حاولةم و الوضعٌة هاته استغالل -  

 وقع كما  مطلبٌة نقاط تحقٌق فرصة عنهم أضاع و للطلبة التفاوضٌة بالقدرة ضرأ الذي الشًء

 ٌقزم اتفاق على التوقٌع رفضت التً المستقلة النقابة عن الفرصة تضٌٌع تم عندما 2100 سنة

 هذا أمام المعٌق هو ٌولٌوز 2 فً  الموقع االتفاق نفس أصبح  و بل 215 االستداللً الرقم

.التعوٌضات بكل كامال المستقلة النقابة به تتشبث الذي المطلب   

 و المادٌة وضعٌتها تحسٌن تم التً الفئات بباقً أسوة لألطباء المادٌة الوضعٌة تسوٌة انسداد -  

.لألطباء المطلبً الملف إهمال    

المتخذة: المقاربات   

 االلتزام معالحالٌة  االزمة من الصحً الوضع اخراج اجل من الحوار استمرار الى الدعوة

 التً للنقاط الموضح البالغ اخراج عدم هو الحالً  الخلل ان كما ، علٌه متوافق حل بإٌجاد

.الحكومة و الطلبة بٌن الحوار فً تقدما عرفت   

الطلبة مع المطلق تضامننا اعالن و  الطب كليات في  انتهاجها تم التي منيةاأل المقاربة نشجب 

بالرباط الطب كلية في  
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 المختلفٌن ساتذةاأل و الطلبة تجاه الترهٌب سلوبأ انتهاج نرفض و اآلراء كل باحترام نطالب  

.الرأي فً   

االزمة : من المخرجات   

 طلبة على سلبٌة انعكاسات لها تكون بٌضاء لسنة تجنبا و الحالً المتؤزم الوضع من للخروج

هً : االزمة مخرجات فان المغربٌة الصحٌة المنظومة على و بالمغرب الطب  

باألمر المعنٌٌن مع الحوار بفتح االلتزام مع علٌها توافقمال للنقاط الموضح البالغ إخراج .  

 المقٌمٌن و الداخلٌٌن و لألطباء المعنوٌة و المادٌة الوضعٌة تحسٌن  على العمل فً االسراع  

للطلبة به االلتزام مت ما تحقٌق مع    

:يلي  ما يالوطن المكتب قرر كما   

 و االخيرة االحداث لتقييم عاجلة عامة جموع عقد الى الجهات و الفروع دعوة -

المقبلة للفترة النضالية للخطوات مقترحات وضع مع المطلبي الملف تطورات   

.وبرأكت 03 الجمعة يوم للنقابة االدارية للجنة استثنائي اجتماع عقد  -  

 النقابة مع الحوار رفض عن التراجع الى المقيمين و الداخليين و الطلبة ممثلي دعوة -

المرحلة لحساسية نظرا المستقلة  

  موحدة و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت

  عن المكتب الوطني                                                             
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