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 لمكتب الوطن 

 الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد نقط عىل حروف
 
 

ي بخالص التنويه بعد تخطي بالدنا 
ي اقل من عتبه المل العزيزةيتقدم المكتب الوطن 

 
 الحملة بدايةعىل  أسبوعي   يون ملقح ف

ي أعط انطالقتها  19للتطعيم ضد داء كوفيد  المباركة الوطنية
 بالمناسبةنرصه هللا ونؤكد  الجاللةصاحب  الفعليةوالن 

ازنا بكل األطر  ي ذ المتفانية الصحيةاعت  
 
ي الخطوط األمامية لمواجهة الجائحة منذ بدايتها و انخراط الجميع ف

 
لك رغم ف

الظروف الصعبة و ضعف منظومتنا الصحية الذي ال يخف  عىل أحد و هو ما أدى إىل انهاك جسدي و نفسي لجميع األطر 
ي تقررت بمنطق يمنح الفتات 

  و الصحية خالل سنة كاملة مع حرمانها من الرخصة السنوية و هزالة التعويضات الن 
 يستثن 

  عن  حقوقهماألطباء من 
وع و عىل رأسه تاألساسية بالتغاض  ويل الرقم خاالستجابة للملف المطلنر  العادل و المشر

  الصحة وال حكومتنا لكن لألسف  بكامل تعويضاته و درجتي   بعد خارج اإلطار  509االستدالل  
 
لم تلتفت وزارتنا ف

  أمض  ممثلوها اتفاقات رسمية بقيت حبيسة أسوار وزارة الما
وعة والن  لية، بل حن  لم الموقرة إل مطالبها المشر

  تنفيذها، 
 
إن كنا ونحن نتلق من وزارة الصحة أي جواب عن استفسارات كتابية متكررة بخصوص مآالتها والتأخر ف

  استقرار الخط 
 
  ذلك الرزانة والمصلحة الوطنية العليا ف

 
فان التصعيد يضل واردا جدا أمام  مؤقتا  النضال  نراع  ف

  . صمت الحكومة المغربية
 

ي المقابل
ي  ف 

ي مقدمه  الصحة بأطر التر  أيضا فإن التدبت  السليم للحملة الوطنية يقتض 
ي هي ف 

لخدمه المواطني    الجبهةالن 
ي المستهلك التغذيةمن  للحملة المواكبةظروف العمل  بمراعاةوالوطن وذلك 

وقد تابعنا  و توفت  وسائل نقل والحجم الزمن 
ي مجريات 

ي المكتب الوطن 
ي خدمه المواطني    الغبطةانخراط أطرنا التام بكامل ورغم تسجيلنا  الحملةف 

واالنضباط ف 
اف طاقاتها من خالل تمديد ساعات العمل  ي أحست بحيف استت  

والوطن، إال أننا استشعرنا تذمر الشغيلة الصحية الن 
را ال إداريا حيث يتناف  مع قانون الوظيفة العمومية، وال عمليا ح ، والذي ال نرى له متر ي

يث أن ذلك ال ينعكس بشكل تعسف 
ي 
ي المعتاد إال عىل األداء المهن 

 .بالسلب وال عىل األهداف اإلحصائية حيث تبلغها األطر الصحية قبل انتهاء الحت   الزمن 
 

إال أن يكون مؤطرا بعقد تطوعي إختياري  وب  هذا اإلطار نرفض كما عىل لسان قواعدنا أي تجاوز لساعات العمل القانونية
ي ذلك التعويض ماديا و كذا 

ها، بما ف  ي إطار حراسة مقننة أو غت 
تب عليه حقوق وواجبات متعارف عليها ف  واضح وملزم تت 

ي 
ي من الراحة ف 

ي ألننا بحاجه ماسة اىل  إطار بما يكف 
اق وظيف  اف و احت  هذه تناوب فرق صحية كافية العدد، اتقاء ألي استت  

ومعروف أن العمل خارج األوقات القانونية بما فيها أيام العطل  األطر عىل الدوام، ومن الواجب المحافظة عىل سالمتها 
ام بنوده واجب وأي تجاوز يعتتر  ونهاية األسبوع، مؤطر سلفا بالقانون ويستوجب توثيقه بمقررات إدارية اسمية، واحت 

ي تجاوز القانونانتهاك لكرامة األطر الصحية فال طاعة 
 . لمسؤول ف 

 

  للنقابة المستقلة
  :و لكل ما سبق فإن المكتب الوطن 

 
هم  إليدعو وزير الصحة  - ه أن صبر التعامل بمنطق الحزم و الوضوح مع الملف المطلنر  لألطباء و يخبر

 قد نفد
 
  ما يخص ساعات و أيام العمل القانون -

 
ستنكر كل و يية يعبر عن رفضه التام ألي تجاوز للقانون ال ف

 الفوقيةالقرارات األحادية 
 

-   
 
 يخص تدبب  الحملة الوطنية التلقيحما يستنكر غياب التواصل و التشاور القبىل  مع النقابة ف

http://www.simsp.orgا/


 
  حملة التلقيح  إلندعو  -

 
توفب  ظروف جد مالئمة الستفادة المواطني   واشتغال المنخرطي   ف

الحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما همومهم الخاصة والعائلية وم إلباإلصغاء 
 وكيفا

 
  اتخاد قرارات متهورة و بطريقة  -

 
مما قد يعرض  أحاديةيحذر وزارة الصحة من مغبة االستمرار ف

 الحملة الوطنية للفشل
 
-   

 
نعلن كنقابة مستقلة عن استعدادنا التام للدفاع عن أي ضحية للقرارات األحادية والشطط الفوف
هم بكل النقاط الوطنية للتلقيح، وندعو المكاتب اإلقليمية والجهوية للتدخل  لمسؤول  الصحة أو غب 

 لرفع الحيف وتطبيق القانون اإلدارةالناجع لدى 
 
يدعو المكاتب اإلقليمية و الجهوية للتواصل اليوم  مع القواعد و التصدي لكل القرارات الغب  قانونية  -

  مواجهة كل شططو يفوض لها اتخاد كل ال
 
لن نذخر جهدا وال نضاال من أجل ف خطوات النضالية ف

 .  تحقيق العدالة الوظيفية

 
 
 

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

 

 عن المكتب الوطني
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