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 بيان المجلس الوطني
 منه ٌجعل أن إال  ٌأبى ، الصحٌة بالمنظومة مهم فاعل ألنه الطبٌب ٌرفع أن فبدل ˸ اإلعراب ٌخطأ و الصواب ٌجانب الصحة وزٌر و تعٌٌنه منذ   

 و التحتٌة البنٌة هشاشة و المعدات نواقص وزر الطبٌب تحمٌل منها ٌراد واحدة النتٌجة لكن و مختلفة محطات فً ، مكسورا أو مجرورا أو مغٌبا
 اٌٌرمع و العالمٌة الصحة منظمة تحدده ما وفق) ،صحته على المرٌض المواطن لها ٌأمن ال ملغوم كحقل أصبحت التً ، العمل ظروف صعوبة
 من بالتشهٌر اإلسراع و ، الهفوات على اإلعالم تهافت ظل فً المحك على تصبح التً مسؤولٌاته على الطبٌب لها ٌطمئن وال(  الوطنٌة الجودة
 ككبش" الصومعة سقوط مع الحجام لٌعلق"  التدبٌر مسطرة فً تأخٌر مع الصحٌة مةوللمنظ حقٌقً اصالح فً التفكٌر بدل الصحة وزارة طرف

 نضالها إطار فً ، المستقلة نقابتنا بأن ،  ببالدنا الصحً للشأن المتتبع على ٌخفى ال و ألوانها سابقة ٌةوسٌاس/انتخابٌة مصالح طقوس ٌروي اءفد
 ىعل الحوار ترجح فتأت ما ، المغربً المرٌض لعالج علمٌة و مهنٌة شروط توفٌر رأسه على و المطلبً  ملفها كامل على دفاعا  ، المستمر
 بٌاناتها توثقه و ، المنتخبة أجهزتها تقرره مما مشروعٌتها تستمد ، عدٌدة محطات فً مختلفة بأسالٌب تحتج و  ، تارة للحوار فتجنح ˸ التصعٌد
.الحر و العمومً الصحة بقطاعً ٌدور و ٌجري و ٌحاك ما على متبصرة بعٌن ، المتوالٌة  

  6102 ماي7 السبت ٌوم ، العام القطاع ألطباء مستقلةال للنقابة الوطنً المجلس انعقد الصدد بهذا و
 

 باألطباء للتشهٌر محاولة كل على الرد بحق االحتفاظ مع األسنان جراحً و الصٌادلة و لألطباء المطلبً الملف نقاط كافة عن تراجع ال أن فأكد -
الصحة قطاع حقائق توضٌح و اعالمٌا  

 التلكؤ أسلوب عن الكف و 6102 دجنبر 60 ٌوم االجتماعً للحوار كحصٌلة الصحة وزارة مع علٌه اتفق ما بنود تفعٌل أجل من الضغط استمرار -
.التماطل و  
 اربةالمغ لجمٌع 6100 دستور ٌكفله بما العمل ظروف تحسٌن على الوزارة وحث المرضى عالج و فحص و الستقبال العلمٌة الشروط اشتراط -

.جغرافً أو مادي تمٌٌز بدون  
.الصعبة العمل ظروف و الصحً الواقع لشرح محلٌا و جهوٌا المدنً المجتمع مع تواصلٌة و صحفٌة ندوات تنظٌم مع -  
االسنان جراحً و الصٌادلة االطباء طرف من االجتماعٌة لألعمال الثانً الحسن مؤسسة مقاطعة -  
 

: دةالخال ماي 52 ذكرى إحياء قرر كما -  
 

.واإلنعاش المستعجالت اقسام باستثناء ساعة 52 لمدة 5102 ماي 52 يوم وطني بإضراب -  
.صباحا العاشرة الساعة من ابتداء بالرباط الصحة وزارة مقر أمام التاريخ بنفس احتجاجية وقفة تنفيد مع -  
.عشرة الثانية الساعة من ابتداء اليوم نفس في المكان بعين صحافية وندوة -  
 الطبٌة واللجان الصحٌة المراكز فٌها بما الصحٌة المؤسسات بمختلف الطبٌة الخواتم استعمال عن واالمتناع السوداء الشارة حمل قرر و -

.6102 ماي 67 إلى 62 من الممتد األسبوع طٌلة التشخٌص مراكز مقاطعة و ،المستشفٌات ومختلف بالمندوبٌات  
  

 .المستقلة نقابتهم حول وااللتفاف والصمود الٌقظة من مزٌد الى اناألسن وجراحً والصٌادلة األطباء جمٌع ندعو األخٌر وفً
 .وموحــــــــــــــــــــــــدة صامــــــــــــــــدة و مستقلـــــــــــــة النقابـــــــــة ودامــــــــــت

 الوطني المكتب عن
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