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ِم استمرار ا امــــــــــــــــأم تي تعرفھا المنظومة الصحیة، وما آلت إلیھ أوضاع العمیقة ال واالختالالتلوضعِ الصحي الُمتَأَّزِ

سلباً على  وانعكاسھا واألدویة، التعقیم ومشاكل ةالبیو طبیذرة الموارد البشریة وقلة التجھیزات نٌ  منالمؤسسات الصحیة، 
م ـــــتقدیل ،ةــــالطبی رــــالمئات من األط مّما یدفعوالعاملین بھا أیضاً،  نوعیة الخدمات المقدمة لُمرتِفقي ھاتھ المؤسسات،

 .الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي لھیبھروباً من   استقاالتھم
السیاسة الحكومیة بصفة عامٍة، التي تحاول تھمیش وتجاھل المطالب المشروعة للشغیلة الصحیة بمختلف  امـــــــــــــوأم

لتي تضرب في العمق أبسط الحقوق األساسیة المنصوص فئاتھا من خالل مجموعة من القرارات السیاسیة واإلداریة ا
تِھا حالة االنھیار وفي مقدمتھا المستشفى العمومي 2011علیھا في دستور  ، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحیة بُرمَّ

  .إرادة فعلیة إلنقاذه تتداركھالذي یعیش أیامھ األخیرة إن لم 
في  ، فإنھا تجد نفسھا ٌمجبرةلَحّلِ المشاكل مؤمنة بثقافة الحوار الجادء القطاع العام النقابة المستقلة ألطباأن  مـــــــــــورغ

  .القطاع العموميفئة األطباء والصیادلة وجراحي األسنان بساحة دفاعاً عن ، ضالطریَق النّ  اختیار
فبعــــــــــــــد النجاح الكبیر الذي عرفتھ كل المحطات النضالیة السابقة منذ الدخول االجتماعي األخیر، خمس إضرابــــــات 
 ووقفــــة 16 أكتوبر االحتجاجیــــة الوطنیة بالرباط" فإن المكتب الوطني للنقابة المٌ ستقلة ألطباء القطاع العام یؤكد ما یلي˸

- استمــرار محّطات برنامجنا النضالي، و تشبُّثِنَ ـــا الدائم بملفنا المطلبي، وعلى رأسھ تخویل الرقم اإلستداللي |509| كامــالً  
بتعویضاتھ، وإحداث درجتیــــــن بعد درجة خــــارج اإلطــــار،  والرفـــع من مناصــــب اإلقامــــــة والداخلیــــــــة، و توفیر 

 الشـــــــروط العلمیــــــة لعــالج المواطــن المغربـــي.
  االستمرار في حمـــــل الشــــارة 509كامــــــــــال مــــــــع االمتنـــــاع عن استعمـــــال األختـــــام الطّ بیـــــة.  

اْشتِ ــــــَراط كل األطباء، الصیادلة وجراحي األسنان القطاع العام بالمغرب، تَْوفیــــَر وتطبیـــق الشـــــروط العلمیـــــــة  
افة إلى ودور الوالدة باإلض ،ومراكز صحیة حضریة وقرویة ،ةبجمیع المؤسسات الصحیة من: مستشفیات إقلیمیة وجھوی

.الصیدلیات اإلقلیمیة والجھویة وصیدلیات المستشفیات العمومیة  
- تنظیم وقفـــــة احتجاجیـــــة وطنیــــــة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط یوم السبت 10 فبرایــــــر2018 ابتداًء من 

الساعة 10 إلى 11 صباحاً، متبوعةً بمسیــــرة وطنیــــة في اتجاه مقر البرلمان، عبر مسجد السٌّ نة، ابتداًء من 
الساعة الحادیة عشرة؛ تنفیداً لمٌ قّررات المجلس الوطني األخیر للّرابع من نونبر 2017، بتنسیق مع شریكنا في النضال ˸ 
 التنسیقیـــــة الوطنیـــــة لطلبـــة الطــــب بالمغــــرب، تحت شعار˸ مسیـــــــرة الكرامــــــــــة والٌمواطنـــــــــة.

وِختَامــــــــاً، نٌمــــد الیـــــد كالعادة و نٌ وجـــــھ النـــــداء لجمیع الطلبة، األطباء، الصیادلة وجراحي األسنان، والمٌ قیمین 
امة، من أجل استرجاع الكر المسیرة الٌمقّررة،لٌمشاركة بكثافة بلالنظمام وا،بٌمختلف الٌمؤسسات العٌمومیة والّداخلیین،

فى العمومي المستش لصـونجتمع داخل المٌ  واألساسياإلنساني  يـالطبّ دورلترسیخ ال والتعبیر عن الوطنیة، وضد التشھیر،
.كفضاٍء لتطبیب ومعالجة المواطن المغربي   

"  "  ﴾ ونــــــــــون أو ال نكــــــــــكیا ـــــــــفإم   ⁈⁈⁈  ونـــــي أن یكـــا المطلبـــن لملفنآـــــــا أم ﴿
 

.ناضلةومٌ  وموحدة ستقلة، جامعةنقابة عتیدة، مٌ  ،وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام  
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