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 بيان عاجل للمكتب الوطىي
ة النضالية التاريخية ألطباء القطاع العام تحت لواء نقابتهم العتيدة النقابة المستقلة    ألطباءتزامنا مع دخول المسير

ي المغرب و عىل مشارف تخليد ذكرى 
 
اكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب ف ماي   25القطاع العام لشهرها التاسع بشر

ي كرمز للنضال و شاهدة عىل الحقوق المهضومة2011 ي التاريخ الطت 
 
ي ستظل محفورة بحروف من ذهب ف

  المجيدة و الت 
 

ي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف 
ة بير  وزارة الصحة و النقابة المستقلة الت  و بعيد جولة الحوار األخير

وع ي المشر  المطلت 
 

ي و  ي ينتظر من الوزارة الوصية و من خاللها الحكومة المغربية التعاطي بشكل إيجاب  ي الوقت الذي كان الجسم الطت 
 
و ف

ي و عىل رأسها تخويل الرقم االستداللي مسئولعمىلي و   بكامل تعويضاته و البحث عن حلول 509 مع نقاط الملف المطلت 
ية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و جذرية  للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشر

انية المخصصة للصحة ي و ضعف المير  وط الطبية لعالج المواطن المغرب 
 …غياب الحد األدب  من الشر

 
ي ظل حالة االحتقان و الغليان الشديدين اللتان يعيش عىل وقعهما قطاع الصحة تفاجئنا وزارة الصحة باختيارها الغير 

 
و ف

ي 
 
ي واضح مع الحق الدستوري ف

 
ي تناف

ابمفهوم للتصعيد، فف  ي اتخذت اإلض 
 
 خطوة االقتطاع المجحف من أجور األطباء ف

ي و متجاهلة أعراضما يشبه صب الزيت عىل النار ضاربة بعرض الحائط  ي تتهدد القطاع الصحي المغرب 
 السكتة القلبية الت 

ي تدبير األزمات 
 
 .االجتماعيةللمنطق السليم ف

 
ي للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام إذ نعي  عن تنديدنا الشديد بهاته االقتطاعات الغير قانونية إننا

 داخل المكتب الوطت 
وعة  تنا النضالية حت  تحقيق المطالب المشر  بالقطاع األسنان،صيادلة و جراحي ألطباءفإننا نؤكد أنه ال تراجع عن مسير

ي كل 
 
ي و الكبير ف

ي عىل انخراطه التلقاب  ي الجسم الطت  العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إل الحكومة المغربية كما نحتر
ي   .المحطات النضالية السابقة و ندعو األطباء إل مزيد من الصمود و التعبئة و رر الصفوف ننة لكرامة الطبيب المغرب 

 
وعية مطالبنا و ال يوازي هذا اإليمان إن  تشبثنا إال إيماننا راسخ داخل النقابة المستقلة هياكل و أطباء بعدالة قضيتنا و مشر

ي بكامل نقاطه وعىل رأسه تخويل الرقم اإلستداللي   بتعويضــاته لكــــل الدرجــــات، كمدخل |509|بملفنا المطلت 
ً
 كامــال

للمعادلــــة، وهو مطلب أساســـي ال تنـــــازل عنـــه، وإحداث درجتيــــــن بعـــد درجة خــــارج اإلطــــار،  والرفـــع من مناصــــب اإلقامــــــة 
 ...والداخليــــــــة، و توفير الشـــــــروط العلميــــــة، بجميع المؤسسات الصحية، لعــالج المواطــن المغربــــــــي

 
 فقد تقرر انطالق المرحلة اإلداريةأمام كل هاته المستجدات و تفعيال للخطوات النضالية المقررة خالل اجتماع اللجنة 

نامج النضالي التصعيدي  :  الثالثة من الي 
 

  2018 ماي 13 ماي اىل 7أسبوع غضب طبيب القطاع العام من : 
 

 2018 ماي 11 إل 07توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من  +

االمتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص  +

 المرضية المصاحبة للعالج طيلة أسبوع الغضب

ة صباحا2018 ماي 13وقفة وطنية مع اعتصام يوم +   أمام وزارة الصحة بالرباط ابتداءا من الساعة العاشر
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  ساعة يومي األربعاء 
ر ي لثمانية و أربعي 

اب وطنر  باستثناء 2018 ماي 24 ماي و الخميس 23إضر
 أقسام اإلنعاش و المستعجالت

 
  يح واقع قطاع الصحة25ندوة صحفية وطنية يوم   ماي لتشر

 
  ر . التقارير الدورية)مقاطعة األعمال اإلدارية الغي  الطبية ...( سجالت المررفقي 

 
  ذات الشبهة السياسويةأومقاطعة القوافل الطبية العشوائية  

 
  لالقتطاع من األجور إىل ربط االرصال الفوري بالمكارب المحلية و الجهوية ارعرضودعوة األطباء اللذين 

 للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة اإلدارية ضد االقتطاعات
 
  اب األختام الطبية و حمل الشارة ي إضر

ر
وط العلمية للممارسة الطبية داخل 509االستمرار ف  و فرض الشر

 المؤسسات الصحية
 
  قانونيا و رنظيميا للخطوات اإلعداد رصعيد مستقبلي مع أيمراسلة الحكومة المغربية ورحميلها مسؤولية 

ي أفق رعميمه عل كل المستشفيات 
ر
اب بالمصالح الحيوية ف التصعيدية النوعية و الغي  مسبوقة بما فيها اإلضر

 و ستكون لنا عودة بالتفصيل لهاره  و مأل االستمارات الخاصة بالهجرة الجماعيةاستثناءبجهات المملكة دون 
ي بيان الحق

ر
 .المحطات النضالية ف

 

 .“نكــــــــــــــــــون أو ال نكـــــــــــــــــــون “فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن 
 

 

 .وعاشت الىقابت المستقلت ألطباء القطاع العام، وقابت عتيدة، ٌمستقلت، جامعت وموحدة وٌمىاضلت
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