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المسية النضالية التاريخية ألطباء القطاع العام تحت لواء نقابتهم العتيدة :النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ،لسنة
بعد دخول
ر
و نصف بداية من  2017و نحن عىل بعد شهر واحد من استقبال 2019
عمىل و
التعاط بشكل
الطب ينتظر من الوزارة الوصية و من خاللها الحكومة المغربية
و يف الوقت الذي كان الجسم
ي
إيجاب و ي
ي
ي
المطلب ،ونعىلنرأسهينتخويلن ارقمن السكداللن 509نبكيملنتعويضيته  ،و البحث عن حلول جذرية
مسؤول مع نقاط الملف
ي
ر
للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية ،من قبيل ندرة الموارد البشية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد األدب من
ر
الميانية المخصصة للصحة ...
الشوط الطبية لعالج المواطن
المغرب و ضعف ر
ي
اإلجتماع و المجلس األعىل للحسابات و عي
الب عي عنها كل من المجلس اإلقتصادي و
ي
ي
وف ظل الوضعية الحالية لقطاع الصحة ي
األخي بمجلس النواب ،ومع استمرار مسببات و دوافع االحتجاج وعدم قدرة الحكومة التفاعل مع
عنها صاحب الجاللة يف خطابه
ر
أسباب هجرة األطباء وأسباب استقالة األطباء و أسباب رفع دعاوى األطباء و أسباب فقدان المواطن الثقة يف منظومته الصحية .
ئ
تكاف فيه بعض المستشفيات الوطنية و الوزارات السيادية أطرها بإضافة راتب الشهر 13
وف الوقت الذي
ي
و يف ظل حالة االحتقان و الغليان الشديدين ،اللتان يعيش عىل وقعهما قطاع الصحة ،تفاجئنا الحكومة بعد أن صمتت دهرا عن
ئ
العشواب من
تناف واضح مع الحق الدستوري يف اإلضاب ،اتخذت خطوة االقتطاع المجحف و
ي
فف ي
مطالبنا ،باختيار التصعيد؛ ي
الب أوشكت ،و متجاهلة للمنطق
أجور األطباء يف ما يشبه صب الزيت عىل النار ،ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية ي
كبية،
تدبي األزمات اإلجتماعية ،مما نعتيه شططا يف استعمال السلطة الحكومية ،خصوصا أن االقتطاعات كانت بمبالغ ر
السليم يف ر
الجماع لألطباء إىل أسوأ مراحلها ،مما يطرح السؤال حول النية من هاته الخطوة .
الوظيف
و تزامنت مع بلوغ حالة االكتئاب
ي
ي
الغي قانونية فإننا
إننا داخل المكتب
الوطب للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام إذ نعي عن تنديدنا الشديد بهاته االقتطاعات ر
ي
نؤكد أنه و همنمننيعكقدنأنهنسبمرسنشلكةننضيلن ألوبيءن هيتهن" القكطيعيتن اعقي بة"،نفإيليان ألوبيءنبعد اةنمطيابهم،نالن
ين
يل زيهنإالنإرص رهمنعىلن السكلر رنفن انضيل،نرغمنمينيكطلبهنمننتضحبيت:نفمر مكنينالنثلنناهينونشعيرنيننملانأونالننملا؛نفالن
انضيابةنحطنتحقيقن الطياتن ر
ى
الرسوعةنألوبيء،نوصبيداةنونجر حن ألسنيا،نبياقطيعن اعيم،نوننحللن
جعنعننمسيتنين
تر
ر
ً
ى
ى
ين
ين
ين
الغرببة،نونؤكدنبيابقي،نقطعينألينشك،نأننينمليملانبيانضيل،نويالين ايمتن
مسؤوابةن سكلر رن اكصعبدنإلن احملمةن
ر
حملمكنينبياصلت.
ً
ئ
الكبي ،يف كل المحطات النضالية السابقة و ندعو األطباء إىل مزيد من الصمود
اطه
ر
انخ
عىل
الطب
الجسم
عاليا
نحب
التلقاب و ر
ي
ي
كما ر ي
المغرب .
و التعبئة و رر الصفوو ،ننة لكرامة الطبيب
ي
إن إيماننا راسخ داخل النقابة المستقلة ،هياكل و أطباء ،بعدالة قضيتنا و ر
مشوعية مطالبنا ،و ال يوازي هذا اإليمان إال تشبثنا بملفنا
ً
اإلستدالىل |  |509كامــال بتعويضــاته لك ــل الدرج ــات ،بالفئة رقم  1الخاصة بإطار
المطلب بكامل نقاطه  :وعىل رأسه تخويل الرقم
ي
ي
األطباء والصيادلة ّ
اح األسنان ،كمدخل للمعادل ــة ،وهو مطلب أساس ــي ال تنـ ــازل عن ــه ،وإحداث درجتي ـ ــن بع ــد درجة خ ــارج
وجر
ي
توفي الش ـ ــروط العلمي ـ ــة ،بجميع المؤسسات الصحية ،لعــالج المواطــن المغربـ ـ ــي ...
اإلط ــار ،و ر
الوطب "الطارئ" السبت فاتح دجني ،2018
أمام كل هاته المستجدات و تفعيال للخطوات النضالية المقررة خالل اجتماع المكتب
ي
النضاىل التصعيدي :
فقد تقرر االستمرار بالمرحلة الرابعة من الينامج
ي

ندجنين2018ن:
◄أسبوعنغضتنوببتن اقطيعن اعيمنمنن10ن لن16
ر

 توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من  10إىل  14دجني 2018 االمتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبةللعالج طيلة أسبوع الغضب

ندجنين2018
◄-أسبوعنحد دنوببتن اقطيعن اعيمنبيرتد ءن ابداةن اسلد ءنمنن 17إلن23
ر
◄ ين
ين
ر ين
ر ين
ندجنين2018نبيسكثنيءنأقسيمن إلنعيشنون
الثنين 31
ندجنينون
ناثلينبةنونأربعينسيعةنيلمن اجلعةن 28
بنووط
إرص
ر
ر
السكعجالت
ر
◄ -اكفعبلن اعلىلنافرضن ر
اطببةنونشوطن اكعقبمند خلن الؤسسيتن اصحبةنبد يةن
ارسوطن اعللبةناللليرسةن
ر ين
ندجنين.2018ن
الثنين31
بيالركبيتن اجر حبةنمعن سكثنيءن احيالتن السكعجلةنفقط،ن كد ء نمننيلمن
ر
ن

ى
◄-جلعنبيفنال ئحن السكقياةن اجليعبةنبجليعن اجهيت،نالضعهينبيالديرييتن اجهويةنالصحة.ن
◄ دعلةن ألوبيءن اذيننتعرضل ناالقكطيعنمنن ألجلرنإلنتلجبهن سكفسير تنفرديةنمعنربطن التصيلن افلرينبيالكيتتن
الحلبةنون اجهويةنالنقيبةن السكقلة،نارفعندعيوىنقضيئبةنبيالحكلةن إلد رية،نضدن القكطيعيت .
مرحىل وحني لينامج "رعاية ".
◄مقاطعة القوافل الطبية باستثناء
ي
◄االستمرار يف إضاب األختام الطبية و حمل الشارة . 509

باإلضافة اىل استمرارية األشكال النضالية الدائمة :
للمعايي الطبية و اإلدارية.
◄-مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد األدب
ر
◄-مقاطعة ر
الطب.
التشي ــح
ي
ميداب حول رغبة األطباء يف الهجرة الجماعية.
◄ -االستمرار يف البحث ال ي
الغي طبية :
◄-استمرار مقاطعة جميع األعمال اإلدارية ر
–التقارير الدورية.
المرتفقق.
–سجالت
ر
اإلحصائيات باستثناء اإلخطار باألمراض اإلجبارية التني ــح.–الشواهد اإلدارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاة.
–االجتماعات اإلدارية و التكوينية.
الغي معوض عنها.
–مقاطعة تغطية التظاهرات ر
◄-مراسلة الحكومة بشأن اإلجراءات اإلدارية و العملية النطالق إضاب المصالح الحيوية و المستعجالت ليتسب لها اتخاذ اإلجراءات النورية ،من
ً
منطلق مسؤوليتها عىل صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه األوضاع مستقبال.
فإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينأان“نمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلانأونالننم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا“

ٌ
ٌ
سكقلة،نجيمعةنوملحدةنومنيضلة.
اعيم،ننقيبةنعكبدة،نم
وعيشتن انقيبةن السكقلةنألوبيءن اقطيعن

عن المكتب الوطني
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