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  باا  المكت  الوطين

 
ي سنة 

 
ة إلنضالية إلتاريخية ألطباء إلقطاع إلعام تحت لوإء نقابتهم إلعتيدة2019ونحن إليوم ف ي عمليا دخول إلمسير

إلنقابة :  و هو ما يعن 
إبات وطنية شهرية  أكتوبر 16وقفة إحتجاجية وطنية يوم … إلمستقلة ألطباء إلقطاع إلعام لسنتها إلثالثة دون توقف أو إنقطاع تخللتها ؤض 

ة إلوطنية ليوم 2017 إير و وقفة 10 و إلمسير إت إلوقفات إلجهوية و بدإية إإلستقاإلت إلجماعية و أسابيع إلغضب و 2018 ماي 13 فير  و عشر
ي بارتدإء إلوزرة إلسودإء ي ... حدإد إلطبيب إلمغربر

قت ناقوس إلخطر و عكست حالة إلغليان و حالة إإلكتئاب دكل هاته إلمحطات إلنضالية إلن 
ت بما إليدع مجاإل للشك عن ؤيمانهم إلعميق بمطالبهم و  ي يعيشها أطباء و جرإحي إألسنان و صيادلة إلقطاع إلعام و عير

ي إلجماعي إلن 
إلوظيف 

ي إلتصعيد حن  تحقيق مطالبهم إلعادلة
 
وعة و إستعدإدهم و ؤضإرهم عىل إإلستمرإر ف .  حقوقهم إلمشر

و بالمقابل لم تحرك إلحكومة ساكنا إلحتوإء إلوضع أو إلتدخل بما تقتضيه مسؤوليتها إلسياسية و إلوطنية و إلدستورية ؤلنقاذ قطاع إلصحة من 
ي صارت إقرب من أي وقت مم  

 .إلسكتة إلقلبية إلن 
 

 ما سبت هذ   اصلت  احملم  ؟ : هاته  الضعبة تطرح سؤ ال عريضا 
 

ي يقينا أنفالجميع صار يدرك 
ي مجال إلصحة إلن 

 
ي منذ زمن طويل نتائج سياسات إلحكومات إلمتعاقبة ف

 منظومتنا إلصحية مريضة و تعاب 
ي و طغت عليها دإئما إلحسابات إلسياسية إلضيقة عىل حساب مصلحة إلقطاع إلصحي و إلموإطن 

طبعها إلتخبط و إإلرتجال و إلتدبير إآلب 
إتيجية وإضحة إلمعالم عىل إلمديير  إلمتوسط و إلطويل نظرإ إلفتقارها لسياسة صحية  ، و عانت بشكل مستمر من غياب رؤية ؤسي  ي إلمغربر

ي إلصحة 
 
ي ف نجدنا إليوم أمام عرض صحي إل يستجيب لتطلعات فحقيقية فعالة و مندمجة تستجيب للحق إلمكفول دستوريا للموإطن إلمغربر

ي إعطابا و إختالإلت بنيوية عميقة و مزمنة نذكر منها عىل سبيل إلمثال إل إلحرص 
 :إلموإطن و يعاب 

 
ي • 

إنية إلمخصصة للصحة و إلن  حسب إلمنظمة إلعالمية للصحة % 10رغم إحتياجنا عىل إألقل لنسبة % 6 إل تتجاوزنقص إلمير 
ي تمويل هذإ إلنظام إلذي يسير إىل • 

 
ي إلحصول عىل إلعالج و إلفشل ف

 
ي يجدها إلمرتفقون ف

يل نظام إلرإميد و إلصعوبات إلن  ي تي  
 
إلتخبط ف

إؤلفالس 
ية رغم إرتفاع إلطلب عىل إلخدمات إلصحية إلعمومية  •  ي إلموإرد إلبشر

 
نذرة إألطباء و إلنقص إلحاد ف

ؤغالق إلعديد من إلمؤسسات إلصحية و حرمان إلموإطنير  من خدماتها • 
ية و هي ؤحدى تجليات سياسة •  ي إلموإرد إلبشر

 
ي إلعمق إلمنظومة إلصحية و عمق أزمة إلخصاص ف

 
ب ف نزيف هجرة و إستقاإلت إلذي ض 

ي بالقطاع  ؤهمال حقوق و مطالب إلعنرص إلبشر
ي كثير من إلحاإلت • 

 
ي قديمة متهالكة ف

ي إلعديد من إلمستشفيات و إلمؤسسات إلصحية و هي عبارة عن مباب 
 
تردي إلبنية إلتحتية ف

ي إلمعدإت إلطبية و إلبيوطبية مما يؤثر عىل جودة إلخدمات إلصحية • 
 
إلنقص ف

ي غياب أي ؤرإدة لعالج إلمشكل • 
 
ي تعرفها إلعديد من إلمؤسسات إلصحية ف

مشاكل إلصيانة و إلتعقيم إلن 
إء إلعديد من إألدوية و •  ية إلعاملة بها و إضطرإر إلمرتفقير  لشر ؤشكالية إلمستعجالت و إلضغط عىل هاته إألقسام و عىل إلموإرد إلبشر

إلمستلزمات إلطبية بهاته إألقسام 
ي تعميم إلتغطية إلصحية و تعدد إألنظمة و غياب إلتكامل فيها بينها • 

 
نسبة ؤنفاق إألرس عىل إلصحة مرتفعة نظرإ للفشل ف

ي إلعديد من إلصفقات إلعمومية حسب تقارير إلمجلس إألعىل للحسابات• 
 
 مشكل إلحكامة و محاربة إلفساد خصوصا ف

 
ي  وعية مطالبنا، إل يوإزيه ؤإل تشبثنا إلدإئم بملفنا إلمطلنر ؤن ؤيماننا إلرإسخ و إلعميق دإخل إلنقابة إلمستقلة، هياكل و أطباء، بعدإلة قضيتنا و مشر

 بتعويضــاته لكــــل إلدرجــــات، بالفئة رقم | 509|بكامل نقاطه وعىل رأسه تخويل إلرقم إؤلستدإلىلي 
ً
 إلخاصة بإطار إألطباء وإلصيادلة 1كامــال

وجّرإحي إألسنان، كمدخل للمعادلــــة، وهو مطلب أساســـي إل تنـــــازل عنـــه، وإحدإث درجتيــــــن بعـــد درجة خــــارج إؤلطــــار، و توفير إلشـــــــروط 
 ...إلعلميــــــة، بجميع إلمؤسسات إلصحية، لعــالج إلموإطــن إلمغربــــــــي

 
ي عير عنها كل من إلمجلس إؤلقتصادي و إؤلجتماعي و إلمجلس إألعىل للحسابات أننحن وإعون إليوم 

 هاته إلوضعية إلكارثية لقطاع إلصحة إلن 
ي خطاباته تستدعي 

 
 إلجهود و تحمل إلمسؤولية من طرف إلجميع بهدف إؤلصالح، لكن و مع تضافرو عير عنها صاحب إلجاللة بشكل ضيــــح ف

 مقاربة تغيب إلبديهيات و إآلن إعتمدت لحد ألنها إلحالية إألزمةإستمرإر مسببات و دوإفع إإلحتجاج وعدم قدرة إلحكومة إلتفاعل مع أسباب 
ية كقاعدة صلبة له  ه إلفشل، فاألكيد أن إل ترإعي إألولويات إلحقيقية خصوصا أن أي ؤصالح للقطاع إل يضع تسوية وضعية إلموإرد إلبشر مصير

ي بحرمانه من حقه بالتاىلي و  ي عرض صحي جيدتضييع سنوإت أخرى سيتحمل تدإعياتها إلموإطن إلمغربر
 
 .ف
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ي للنقابة إلمستقلة ألطباء إلقطاع إلعام نؤكد مرة 

ي حد ذإته و آو إلحوإر هو آلية لإلنجاز و إل يعد ؤنجازإ أن أخرىؤننا دإخل إلمكتب إلوطن 
 
 هدفا ف

 إإلستجابة إلعاجلة لمطالبنا إلعادلة كآلية وحيدة لعالج مسببات إحتجاج إألطباء فإننا نذكر إلجميع أنه إل ترإجع ؤىل ندعو إلحكومة إلمغربية ؤذ
وعة ألطباء،صيادلة و جرإحي إلقطاع إلعام و نحمل مسؤولية كل تصعيد ؤىل إلحكومة  تنا إلنضالية حن  تحقيق إلمطالب إلمشر عن مسير

ي   .إلمغربية كما ندعو إألطباء ؤىل مزيد من إلصمود و إلتعبئة و رص إلصفوف نرصة لكرإمة إلطبيب إلمغربر

 
نامج  انضال   اكال  وبلة اكل ما سبق و تفعبال الخطل ت  انضاابة  القررة خالل  جكلاعات هباكلنا  اكنظبلبة فقد تقرر   ابر

  :أربعة أشهر
 

  2019 بد ية من يناير باالزرة  اسلد ءجهوية  حكجاجبة وقفات  ◄
   اكل ري    خ حست  اجهات مع  المكت  الوطين

ين
  و  كنسيق ف

وط  اكعقبم ◄ وط  اعللبة الللارسة  اطببة و شر   سكثناء الركبات  اجر حبة مع و  د خل  الؤسسات  اصحبة فرض  اشر
ين  من يلم   كد ء احاالت  السكعجلة فقط،   2019 فبر ير 04 الثني 

  و وضعها جلبعها  نفس  ايلم إشر ف بكل  اجهات تحت  اجلع  افعل  اجليع ال ئح  السكقاالت  اجلاعبة ◄
  اكاتت  الوطين

  تاري    خ لخالل  الرحلة  اخامسة 
ين
 ملحدالعركة  انضاابة ف

  :القبلة  سكلر ر جليع  ألشكال  انضاابة  انلعبة وبلة  ألشهر  ◄
 للمعايير إلطبية و إؤلدإرية- 

 .مقاطعة حملة إلصحة إلمدرسية لغياب إلحد إألدب 
إب إألختام إلطبية و حمل إلشارة -  ي ؤض 

 
 509إإلستمرإر ف

ي  - يــــح إلطنر  .مقاطعة إلتشر
ي إلستمرإر إإل -

 
ي إلهجرة إلجماعيةإلبحث ف

 
ي حول رغبة إألطباء ف

 .ميدإب 
نامج   "رعاية"مقاطعة إلقوإفل إلطبية باستثناء مرحىلي وحرصي لير

  : إستمرإر مقاطعة جميع إألعمال إؤلدإرية إلغير طبية- 
 .إلتقارير إلدورية - 
 .سجالت إلمرتفقير   -
 .إلترصيــــحإؤلحصائيات باستثناء إؤلخطار باألمرإض إؤلجبارية  -
 .إلشوإهد إؤلدإرية باستثناء شوإهد إلوإلدة و إلوفاة- 
 .إإلجتماعات إؤلدإرية و إلتكوينية- 
 .مقاطعة تغطية إلتظاهرإت إلغير معوض عنها- 
 

  :2019  نطالق  الرحلة  اخامسة من  العركة  انضاابة يلم فاتح مارس #
 

ب " حلل شارة ◄ ين   السكعجالت بد ية من بأقسام" 509مضين  2019  مارس04يلم  الثني 
ين احد د وببت  اقطاع  اعام بارتد ء ◄  2019   اسلد ء بد ية من فاتح   ريل ابذاة أسبلعي 
ين  نطالقا من ◄   ألسبلعي 

 باسكثناء أقسام  إلنعاش و  السكعجالت 2019 أ ريل 17 إضين ب ووطين
 عن نكائج  ادر سة حلل  اهجرة  اجلاعبة   إلعالا ◄
ة ◄ كاء  انضاليعلن عنوونبة  ة حكجاار   مسب    تاريخها بعد  اكنسيق مع شر

  
  “ نم                  لا أو ال نم                   لا“فإم                                    ا أا 

 .وعاشت  انقابة  السكقلة ألوباء  اقطاع  اعام، نقابة عكبدة، ٌمسكقلة، جامعة وملحدة وٌمناضلة

 عن المكتب الوطني
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