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ي 
بيان المكتب الوطن 

 

ة حداد    القطاع العام بالسوادأطباءمسير
 

ي قطاع إلصحة عىل مدى ثالث سنوإت إلماضية منذ ؤن
 
إ لتدبير إلحكومة إلمغربية و وزإرة 2017 إلمتتبع لما يجري ف ، و ؤىل إليوم إل يجد تفسير

إت إلجهوية و إلوطنية، وبدإية  إبات وإلوقفات وإلمسير إت إؤلض  تنا إلنضالية بعشر ة لم تتوقف مسير إلصحة لالزمة إلحالية فطيلة هاته إلفير
ي بالسوإد، ثم وصول إإلحتجاج ألقسام إلمستعجالت بحمل شارة  إإلستقاإلت إلجماعية، وأسابيع إلغضب، وحدإد إلطبيب إلمغرب 

ب“  إلنهيار إلمنظومة إلصحية إلحتمي و إلوشيك و قد ” 509مض 
ً
، ودرءإ ي باستماتة وإضإر، إل يعكسان سوى عمق إؤليمان بعدإلة ملفنا إلمطلب 

ه إلفشل إل محالةأي أنحذرنا دإئما من  ي كمحور لتطوير إلقطاع فمصير   . ؤصالح للقطاع إل يضع إلعنض إلبشر
 

ي من لدن إلوزإرة، و  ي حوإر مع وزإرة إلصحة،لكننا لم نلمس لحــــد إآلن، أي رد ؤيجاب 
 
ورغـــــــــــم دخول إلنقابة إلمستقلة ألطباء إلقطاع إلعام ف

 
َ
ي طريق

 
ي تجاهل معالجة ٌمسّببات إحتجاجاتنا، و لهذإ فإننا عازمون عىل إإلستمرإر ف

 
، مع إإلستمرإر ف ي إلحكومة إلمغربية عىل ملفنا إلمطلب 

ء منذ عشر  ي
وعة لم يتحقق منها شر  عن فئة إألطباء وإلصيادلة وجرإحي إألسنان بساحة إلقطاع إلعمومي ، ما دإمت مطالبنا إلمشر

ً
ضال، دفاعا

ّ
إلن

 لتكلفته إلمنخفضة 
ً
م إلحكومة سوى بالصمت، نظرإ ة، لم تلير  ، !! سنوإت فطوإل هاته إلفير ي وعية ملفنا إلمطلب 

رغم ؤقرإر وزإرة إلصحة بمشر
 .2018 دجني  24، و2018 أكتوبر 26، و 2015 دجني  21عي  ما وقعناه بتوإريــــخ 

ي تخص
 :خصوصا إإلتفاق من خالل إلحوإر إإلجتماعي عىل إلنقاط إلمستعجلة و إآلنية إلبر

 

ح إلنقابة إلمستقلة  –  األطباء من الرقم االستداللي بخصوص إعتماد مقير
 ؛ بكامل تعويضاته509تمكير 

 ؤضافة درجتير  فوق درجة خارج إؤلطار؛ –
؛ – ي إلقطاع إلصحي إلعمومي

 
 تحسير  ظروف إشتغال إلعاملير  ف

 ضف مستحقات إلتعويض عن إلحرإسة وإلخدمة إؤللزإمية وإلتعويضات عن إلمسؤولية؛ –
 :و كذإ درإسة إلنقط إلتالية

 تحسير  ظروف إإلشتغال وإستقبال إلموإطن؛ –
 جعل إلطب إلعام كتخصص بالمنظومة إلصحية؛ –
 مرإجعة إلمرسوم إلخاص بالحرإسة وإؤللزإمية –

 
كة مع وزإرة إلصحة من وضع تصور وإضح لكل إلنقاط إلسالفة إلذكر نجد أنفسنا أمام  لكننا إليوم و بعد أن إنتهينا تقريبا دإخل إللجنة إلمشير

نفس إلتجاهل إلحكومي لمطالبنا مما يطرح إلتساؤل حول وجود نية حقيقية لذإ إلحكومة إلمغربية لتفعيل مخرجات إلحوإر مما يعطي 
وعية إلستمرإر نضال إألطباء إلذين يرفضون إليوم كما إألمس أن يكونوإ ضحية لتجاذبات دإخل إألغلبية إلحكومية  .مشر

 
 إستهتار أماملكل ماسبق و تماشيا مع إلخطوإت إلنضالية إلمقررة للشق إلتصعيدي من إلمرحلة إلخامسة لمعركتنا إلنضالية إلتاريخية، و 

وعة، وإستمرإر إنهيار قطاع إلصحة ودخوله مرحلة إلمجهول وإلالمباإلة ولعل آخر تجلياتها إنقطاع مادة  إلحكومة إلمغربية بحقوقنا إلمشر
ي مجموعة من إلمستشفيات و إلمرإكز إلصحية بالمملكة ولوإل 

 
ة يقظةحيوية كاإلنسلير  ف ي إلتعامل مع هذه إلوضعية إلخطير

 
 إألطباء وإلصيادلة ف

ي صفوف أماملكانت نتائجها كارثية بكل إلمقاييس، و 
 
  :  إلقطاع إلعام فقد تقرر ما يىلي أطباء حالة إإلحتقان و إإلكتئاب إلجماعي إلشديد ف

 

 :تفعيل الشق التصعيدي للمرحلة الخامسة من المعركة النضالية  #

 

ة وطنية احتجاجية  ◄ ة الحداد بالسواد"وقفة احتجاجية متبوعة بمسير  2019 ابريل 29يوم االثنير   "مسير

ة صباحا دفاعا عن الكرامة و احتجاجا عىل حقوقنا و  لمان عىل الساعة الحادية عشر بالرباط من وزارة الصحة إل الير
 :عىل راسها 

  بكامل تعويضاته لكل الدرجات509تخويل الرقم االستداللي -  

ي  - وط الطبية لععال المواطن الممررر
 توفير الشر

 ال التعبئة الشاملة و األسنان و الصيادلة و جراحي األطباءدعوة جميع المكاتب المحلية و الجهوية و عموم  ◄
ة الوطنيةاألسبوعاالستثنائية طيلة هذا  ي المسير

 
  و المشاركة المكثفة ف
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اب المستعجعت و ذلك بحمل شارة  ◄ ب “انطعق المرحلة األول إلض   بجميع أقسام المستعجعت” 509مض 
 2019الحداد الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء بداية من فاتح ابريل  ◄
ي ل  ◄

اب وطن    باستثناء أقسام اإلنعاش و المستعجعت2019 أبريل 30 و 29 ساعة أيام 48إض 
ي ل  ◄

اب وطن    باستثناء أقسام اإلنعاش و المستعجعت2019 ماي 03 و 02 ساعة أيام 48إض 
وط السعمة للمريض المتعارف عليها” العشوائية“مقاطعة الحمعت الجراحية  ◄ م المعايير الطبية و شر

ي ال تحير
 النر

 تقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية  ◄
وط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات ◄ وط العلمية للممارسة الطبية و شر استمرار فرض الشر

 الجراحية مع استثناء الحاالت المستعجلة فقط،
ي و تتمة وضعها خعل هاته ◄

اف الكاتب الوطن  استمرار جمع لوائح االستقاالت الجماعية بكل الجهات تحت إشر
 المرحلة الخامسة لمعركتنا النضالية

 
 : استمرار جميع األشكال النضالية النوعية طيلة األشهر المقبلة ◄
 للمعايير إلطبية و إؤلدإرية –

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

 
 509إإلستمرإر ف

ي  – يــــح إلطب 
 .مقاطعة إلتشر

 إستمرإر مقاطعة إلقوإفل إلطبية –
 : إستمرإر مقاطعة جميع إألعمال إؤلدإرية إلغير طبية –
 .إلتقارير إلدورية –
 .سجالت إلمرتفقير   –
 .إؤلحصائيات باستثناء إؤلخطار باألمرإض إؤلجبارية إلتضيــــح –
 .إلشوإهد إؤلدإرية باستثناء شوإهد إلوإلدة و إلوفاة –
 .إإلجتماعات إؤلدإرية و إلتكوينية –
ي إلدورية إلوزإرية إلمنظمة لعملية إلتغطية إلطبية للتظاهرإت –

 
وط إلوإردة ف ي إل تستجيب للشر

 مقاطعة تغطية إلتظاهرإت إلبر
 

  “ نكــــــــــــــــــون أو ال نكـــــــــــــــــــون“فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن 
 

 .وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، ٌمستقلة، جامعة وموحدة وٌمناضلة
 

 عن المكتب الوطني
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