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ي 
بيان المكتب الوطن 

 

ي يعرفها قطاع الصحة منذ 
ا للمنطق الذي تدبر به 2017إن المتابع لالحتجاجات الت   و عىل مدار ثالث سنوات الماضية إىل اليوم ال يجد تفسير

  :  الحالية و الزال السؤال الذي طرحناه السنة الماضية لم يجد جوابااألزمةالحكومة المغربية و وزارة الصحة 

  الحكومة المغربية من مطالب الطبيب و من إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟فأين

ات الجهوية و الوطنية، وبداية االستقاالت  ابات والوقفات والمسير ات اإلضر ة الطبيب النضالية بعشر ة لم تتوقف مسير فطيلة هاته الفي 
ة حداد طبيب القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة  ي بالسواد، ثم مسير لمان إىلالجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغرب   الي 

ب“بالرباط و وصول االحتجاج ألقسام المستعجالت بحمل شارة    ”509مضر

ي خاضها باستماتة وإضار، ال يعكسان سوى عمق اإليمان بعدالة إن
ي التاري    خ النضاىلي لطبيب القطاع العام و الت 

ر
قة ف  كل هاته المحطات المشر

ي كمحور   النهيار المنظومة الصحية الحتمي و الوشيك و قد حذرنا دائما من أن أي إصالح للقطاع ال يضع العنض البشر
ً
، ودرءا ي ملفنا المطلت 

ه الفشل ال محالة و هو لألسف ما وصلت إليه اليوم أوضاع قطاع الصحة العمومي الذي دخل مرحلة الموت الشيري و  لتطوير القطاع فمصير
ات المرحلة الحالية  :هو ما تعكسه جليا كل مؤشر

ي عىل الخدمات الصحية المقدمة له –  .حالة عدم رضا المواطن المغرب 
ي قاربت  –

 . استقالة1000استمرار استقاالت أطباء القطاع العام الت 
ي كل  –

ر
 . النضالية طيلة ثالث سنواتاألشكالاالنخراط الكبير لألطباء و الصيادلة و جراحي األسنان ف

ر هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو  – ات فقط من األطباء العامير ي ضياع 500التحاق العشر
 منصب مما يعتر

ي 400أكير من    منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغرب 
ر الذين سيلتحقون هاته السنة و الذي ال يتجاوز عددهم  – ي أننا باألرقام أمام أضعف 200ضعف عدد األطباء االختصاصيير

 طبيب مما يعتر
ها الحاىلي  اا بفشل  سيير ي تروجها وزارة الصحة بدل االعي 

ي توظيف األطباء رغم كل المغالطات الت 
ر
 .سنة ف

 
ي ندعو وزارة الصحة مرة أخرى و من خاللها الحكومة المغربية إىل االستجابة لوعودها و التعاطي بجدية و مسؤولية 

ي المكتب الوطتر
ر
إننا ف

ي ثم تفصيلها نقطة نقطة و وضعنا كنقابة تصورنا عي  
وع بجميع نقاطه و الت  ي المشر ر مع الملف المطلت   تقنية مفصلة لكل النقاط أوراقصادقتير

ي التاىلي  كة مع وزارة الصحة المكلفة بدراسة الملف المطلت   : خالل اجتماعات اللجنة التقنية المشي 

وط العلمية و الطبية للعالج داخل المؤسسات الصحية و تحسير  وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ  – توفير الشر
ي الصحة

 
 .الكرامة اإلنسانية والحق الدستوري ف

 بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة| 509|تخويل الرقم اإلستداللي  –
ً
 .كامــال

 إحداث درجتيــــــن بعد درجة خــــارج اإلطــــار –

، عىل حد سواء – ي االتجاهير  بما يكفل مصلحة الممارسير  والمواطنير 
 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف  .تقنير  وتفعيل الشر

ي القطاا الصصي العمووي  –
 
 .تحسير  ظروف اشتغال العاملير  ف

 .رصف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة اإللزامية والتعويضات عن المسؤولية –

 .جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية –

وط اإلنسانية، فال يعقل وال يمكن التوفيق بير  نظام  – مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة و اإللزامية، والذي ال تتوفر فيه شر
 . وحدة بالشهر20 وإلزامية 24/ساعة24

وط –  االستجابة لالستقاالت لكل األطباء الذين استوفوا الشر
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ي جعلت جل انتقاالت السنة الحالية انتقاالت مع  –
اط المعوض النر تجويد دورية االنتقاالت وااللتحاق بالزوج، ووضع حد إلشكالية اشير
 2019وقف التنفيذ، و كذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي األسنان خالل سنة 

 .توفير األمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تناوي االعتداءات اللفظية والجسدية عىل كل األطقم-

ة لوزارة الصحة من قبيل  :و نعيد التأكيد عىل الرفض القاطع للقرارات الشعبوية واالرتجالية األخير

ط الجتياز مباريات  - اط الحصول عىل موافقة الوزارة القبلية و البعدية كشر ي باشير
القرار األخير لوزارة الصحة القاض 

اإلقامة و مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين و هو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة 
ي 
 
ي مما يعكس حجم التخبط و العشوائية ف ي استجابت لها من نقاط ملفنا المطلن 

 القرارات داخل وزارة اتخاذالنر
اجع عن قرار  ؟   أشهر فقط؟9 قبل اتخذالصحة فهل يعقل أن يتم الير و هل من المنطق السليم اختيار الحل السطصي

 أشبه العمل بالقطاا العام تعاقبهم الوزارة اليوم بجعلهم ااختارو و االختصاصيير  الذين العامير  فبدل تحفير  األطباء 
ي تراجع " بالسجناء"

 
ي تحسير  ظروفهم العلمية العملية و المادية ف

 
ي التكوين المستمر و حقوقهم ف

 
وعي الحق ف مي  

الذي لن نسكت عنه و هو ما يفش " القرار النكسة" نعي  عنه بمسىم أن إالخطير عن الحقوق و المكتسبات ال يمكن 
ي ظل أطباء تفسير اختيار إللمن كان يحتاج 

 
 المستقبل عدم االلتحاق بالقطاا العمووي حيث المستقبل غامض ف

ي غياب ظروف ممارسة طبية 
 
ي التكوين و االنتقال و التخصص و ف

 
تدبير سطصي للشأن الصصي و حرمان من كل حق ف

 .سليمة حافظة لكرامة الطبيب و المريض

ي يمكن أن تحدث للمواطن، بظل برمجة غير معقلنة –
أ من كل المضاعفات الت  ّ  .زيرو ميعاد، حيث نتي 

ي أقل من  –
ر
ر للبعثة الطبية المرافقة للحجاج، ف  .سنة50تحديد سن المرشحير

ي نفس الوقت نضال للكرامة إنإن نضالنا اليوم و 
ر
نا له شعار حداد الطبيب لكنه ف كرامة الطبيب والمريض معا، فما يريده المواطن الذي :  اخي 

ي واقع الممارسة بمنظومتنا الصحية، فالمواطن يلجأ إلينا من 
ر
امات حول الصحة ال وجود لها اليوم ف ر تعطوه كحكومة برنامجا انتخابيا فيه الي 

ي جودة خدمات القطاع العام، و ذاك ليس بسبب الطبيب و لكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه 
ر
اجل العالج و يخرج كله يأس و فقدان لكل أمل ف

 .المواطن من أبجديات التداوي

ي للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام إن أشكالنا
ي إطار مسلسل نضاىلي تصاعدي استمر و سيستمر، سطره المكتب الوطتر

ر
 النضالية تندرج ف

ي الملح  ي تناغم مع صوت القواعد نظرا لعدم استجابة وزارة الصحة و الحكومة المغربية للملف المطلت 
ر
بمباركة من الهياكل التنظيمية و ف

ي هذا اإلطار نحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه األوضاع كما ندعو األطباء و الصيادلة و جراحي 
ر
لألطباء والصيادلة وجراحي األسنان و ف

األسنان إىل المزيد من االلتفاا حول نقابتهم و التعبئة االستثنائية و المضاعفة هياكل و أفراد إلنجاح الشق التصعيدي للمرحلة السادسة من 
 : المعركة النضالية

 2019 يوليوز 28ال 22أسبوا غضب طبيب القطاا العام من  ◄

 توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خالل أسبوع الغضب –

االمتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعالج طيلة  –
 أسبوع الغضب

ابات ◄  :  وطنية باستثناء أقسام اإلنعاش و المستعجالت أيامإرص 

 ،2019 غشت 16 و15الخميس والجمعة  -

 ،2019 غشت 19االثنير   -

 .2019 غشت 23 و22الخميس والجمعة  -

 الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاا العام بارتداء البذلة السوداء ◄

اب المستعجالت و ذلك بحمل شارة استمرار ◄ ب “ المرحلة األول إلرص   بجميع أقسام المستعجالت” 509مض 

وط السالمة للمريض المتعارف عليها” العشوائية“مقاطعة الحمالت الجراحية  ◄ م المعايير الطبية و شر
ي ال تحير

 النر



وط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء ◄ وط العلمية للممارسة الطبية و شر استمرار فرض الشر
 الحاالت المستعجلة فقط،

ي انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول االجتماعي المقبل◄
 
 تقديم الئحة جديدة من االستقاالت الجماعية، ف

 : استمرار جميع األشكال النضالية النوعية طيلة األشهر المقبلة ◄

 للمعايير الطبية و اإلدارية –
 .مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد األدبر

اب األختام الطبية و حمل الشارة  – ي إضر
ر
 509االستمرار ف

ي  – ي    ح الطت 
 .مقاطعة التشر

 استمرار مقاطعة القوافل الطبية –
 : استمرار مقاطعة جميع األعمال اإلدارية الغير طبية –
 .التقارير الدورية –
ر  –  .سجالت المرتفقير
 .اإلحصائيات باستثناء اإلخطار باألمراض اإلجبارية التضي    ح –
 .الشواهد اإلدارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاة –
 .االجتماعات اإلدارية و التكوينية –
ي الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات  –

ر
وط الواردة ف ي ال تستجيب للشر

 مقاطعة تغطية التظاهرات الت 
 

  “ نكــــــــــــــــــون أو ال نكـــــــــــــــــــون“فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن 
 

 

 .وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاا العام، نقابة عتيدة، ٌمستقلة، جامعة وموحدة وٌمناضلة
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ج  فاس , شارع موالي يوسف  م10  ألطباء القطاع العام                                                                                  النقابة المستقلة 
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