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 بيان المكتب الوطني                                         
 
 

 المنظومة تهم القوانٌن من مجموعة فٌها  درتأص التً التارٌخٌة المحطات من القرن هذا من الثانٌة العشرٌة عقد ٌعتبر
 ، المغرب فً الطبً القطاع مست التً القوانٌن أهم بٌن من ، عام بشكل المستقبلٌة الصحٌة السٌاسة و خاص بشكل الصحٌة

 اعالقط فتح و الطب مهنة بمزاولة المتعلق 030-03 قانون و العالجات منح و الصحٌة بالخرٌطة المتعلق 33-10 قانون هً
. لالستثمار الصحً الخاص  

 
 الشغل مدونة و الصحٌة التغطٌة مدونة فهً سبق ما ٌخص ما ففً.  الحقة إجراءات و سابقة بقوانٌن ارتباط لهما القانونٌن هذٌن

 من المنقولة االختصاصات خانة فً والتعلٌم الصحة وضع والذي للجهات التنظٌمً بالقانون فتتعلق الالحقة اإلجراءات  أما ،
 القوانٌن  هاته كل. الحٌوٌٌن القطاعٌٌن هاذٌن من التملص فً الدولة نٌة ٌؤكد ما التفرٌع، مبدأ حسب الجهات إلى الدولة

 تعلٌم و صحة من االجتماعٌة المنظومات بفتح أوصى الذي ، الدولً النقد صندوق إمالءات إال هً ما لها المواكبة واإلجراءات
 كتلة تقلٌص قبٌل من الدولٌة المؤسسة لهاته إضافٌة كتوصٌات و ، مستشفٌات من موجود هو ما وتطوٌر تأهٌل عدم و للخواص
 الوطنٌة  الصحٌة الخدمة قانون بمشروع السنة هاته فً مالحظته تمت الذي الشًء  الوظٌفٌة المناصب تقزٌم و األجور

 الطبً القطاع سٌتقلص بل عام قطاع و خاص قطاع كهنا ٌكون لن البعٌد المدى على أنه ضمنٌا تعنً التً  لألطباء" اإللزامٌة"
. الخاص القطاع إلى العام القطاع أطباء خروج و التوظٌف عدم و  العمومً المستشفى تأهٌل بعدم تدرٌجٌا العام  

 
 عن الدفاع منطلق من بذلك قامت فقد 030-03 قانون ضد ناضلت عندما المستقلة النقابة أن لتوضٌح ضرورٌة المقدمة كانت

 الخاص القطاع فً سٌكونون و حالٌا العام بالقطاع هم الذٌن األطباء عن دفاعا و باألساس المغربً المواطن تطبٌب مستقبل
.العمومٌة الوظٌفة مسالك وجههم فً ستغلق أطباء طلبة و خرٌجٌن أطباء عن الدفاع منطلق من و مستقبال  

 
 أو الخاص القطاع فً كانوا سواء باألطباء ٌمس قانون أي ضد الالنض على مجبرون فإننا التضامن واجب إطار فً انه كما

  القطاع العمق فً ٌضرب و الصحٌة المنظومة ركائز أحد ٌمس الذي 010-06 قانون مشروع لرفض دفعنا ما وهذا العام
.الطبً  

 
 الصحة وزارة حالٌا نطالب فكما المشروع هذا ضد الوقوف فً  واجبها بل حقها من  المستقلة النقابة  ٌجرد أن كان ألي لٌس و 

 من منبثق المشروع ضد نضالنا فان العام القطاع بأطباء الخاص االجتماعً الحوار كحصٌلة علٌها المتفق النقاط تفعٌل بتسرٌع
 هو الذي المغربً للمؤمن الضمانات احد تعتبر و النظام من تعتبر 26-11 قانون من 33 المادة تغٌٌر و العام النظام عن الدفاع

 و االجتماعً البعد ذات التحوالت علٌنا تملٌه المغربً المواطن عن و العام النظام عن دفاعنا فان بالتالً و المواطن
 سنده ٌجد التضامن هدا أن كما جماعٌة و فردٌة كتحمالت انعكاساتها ستتصاعد التً و المغرب على طرأت التً الدٌموغرافً

.الدستور من 30 الفصل منطوق فً  
 

 تدهورفً   السبب هو لٌس الخاص القطاع فً العام القطاع أطباء اشتغال فان تأهٌله إعادة و المستشفى عن الدفاع دعاةل و
 المغرب فً الصحة  اختالالت أن إلى أشار الذي للصحة العالمٌة للمنظمة األخٌر التقرٌر و هو ما ٌؤكده الصحٌة الخدمات

 و ، الصحة تخدم التً القطاعات بٌن التنسٌق غٌاب ،و الصحة على نفاقإلا ٌةمحدود و ، البشرٌة الموارد صنق إلى ترجع
 فً البحث تخص التً الحكامة و التدبٌر حسن غٌاب عن ناهٌك ، التنظٌم سوء ٌعرف الذي الوقت فً الخاص القطاع توسع

....العمومٌة الصحة  
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 و ، فٌه نتخبط الذي الطرٌق بنفس مرت العالمٌة لتجاربا كل و ٌفرقنا مما أكثر  صحٌة كقطاعات ٌجمعنا ما نفإ هذا كل أمام
 المواطنٌن انشغاالت حدأ أصبح العالج نأ و خصوصا القطاعٌن بٌن دائمة شراكة حول الحلول إٌجاد على العمل ٌجب لكن

 ضروريال من أصبح الذ ، الوبائٌة بالمخاطر المرتبط الدٌموغرافً بعده فً مزدوج مجتمعً انتقال ضغط تحت المغاربة
. توصٌاته و بخالصاته االهتداء و الحوار اهذ إجراء  

 
 ل مغربً طبٌب 63111 مهول الخصاص نأ و خصوصا)  مستقبلٌة نظرة تطوٌر و المخاطر استباق الضروري من أصبح ذال

 و ، ٌموغرافًالد و الصحً المحٌط مع االٌجابً التفاعل من إنما و االحتٌاطات اتخاذ من فقط لٌس تمكن ،(  مواطن ملٌون 36
 التضامن قاعدة توسٌع مع ، 26-11 قانون من 33 المادة فً المسطر العام النظام أسس تحترم تعاضد مدونة بإخراج اهذ ٌكون

 نظام استمرارٌة ضمان و المجتمعً نسٌجنا استقرار و تماسك من نتمكن حتى الوطنٌة، المرجعٌة التعرٌفة فً النظر إعادة و
. الصحٌة التغطٌة  

 
 القطاع العام بمراسلة رئاسة مجلس النواب و كل الفرق البرلمانٌة ألطباءفً نفس االطار قام المكتب الوطنً للنقابة المستقلة 

 تجدون نسخة منها فً المرفقات
 
 

 وعاشت النقابت مستقلت مناضلت و موحدة

        
 
 

 عن المكتب الوطني
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 سف  م,ج  فاسشارع موالي يو 10  العام              ألطباء القطاعالنقابت المستقلت  

                    imsp@yahoo.frscontact: email           www.simsp.org           19464151 :05  الفاكس    


