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 بالغ للمكتب الوطن 

 
ن  انعقد  وممثلي ه مرفوقا بطاقملقاء جمع السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية  2021نونبر  22عشيه يومه االثني 

ي للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، وذلك استجابة لطلبهم اللقاء
 المكتب الوطنن

حاب ثم عرض الخطوط العريضة إلعادة هيكلة المنظومة الصحية، ثم أخذ الكلمة  بداية أخذ الكلمة السيد الوزير بالبر
ن بالتهنئة عل الثقة ال ، مبتدئي  ي

، أعضاء المكتب الوطنن مولوية عل المهمة الوزارية الجديدة، مع أصدق عل التوالي
ي إطار الحكومة الجديدة

ن
. المتمنيات بالتوفيق ف  

 
ي شموليته، بتفصيل ودون ملل وال إغفال 

ن
ي ف

ي الوطنن افع حول كل نقاط الملف المطلنر وكان اللقاء مناسبة حقيقية، للبر
، ونص المراسلة الجوابية حول رأي النقابة 2020ألي نقطة، وللتذكب  تم إيداع مرة أخرى نسخ من اتفاق سادس غشت 

ي هذا اإلطار أالمستقلة ألطباء القطاع العام، بش
وع قانون الوظيفة الصحية العمومية، و فن ورة اعتماد  أكدنا ن مشر عل ضن

يل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص عل ن ي كل مراحل إعداد وتبن
 المقاربة التشاركية فن

ي  األساسي الحفاظ عل مكتسبات النظام  ، واعتماد اإلصالحات انطالقا من الملف المطلنر للوظيفة العمومية الحالي
ي 
:  الوطنن  

 
  الطب، باعتماد الرقم االستدالل   -

 
  كامال بتعويضاته كمدخل للمعادلة  509بدءا بإعادة االعتبار للدكتوراة ف

  الطب و تعويضات للمردودية  الدكتوراهدل لدبلوم ، مع راتب قار معااإلطار ودرجتي   فوق خارج 
 
بعي    تاخد ف

  و العالج   الممارسة الطبية بشقيوطبيعة كل تخصص طن     خصوصيةاالعتبار 
. الجغرافية الفوارق و تراع   ها الوقائ   

 
وعة من قبيل استحضار كما تم   - ن  مجموعة من المطالب المشر وط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسي   ظروف الشر

ي  االستقبال واالشتغال، و 
ي  سنة، و 55حرص سن التقاعد الكامل فن

ي فن ي التقاعد النسنر
سنة من الخدمة، وترك  21الحق فن

. باب التطوع لالستمرار اختياريا   
 
ط المعوض و  - ي االنتقال دون شر

، والحق فن ي نامج الطنر ي توقيت العمل حسب البر
قية وإعادة النظر فن ي البر

ي  الحق فن
: وفن

ط هذا  الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل االنتقاالت الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شر
. المعوض  

 
ي االستقالةو ذكرنا ب -

ن  الحق فن األطباءوفق معايب  موضوعية تستحرصن العدالة بي   
 
ي قانون الحراسة  -

ن  واإللزاميةوإعادة النظر فن وتغيب  طريقة احتساب وحدات المجحف، والرفع من التعويضات وتحسي 
حات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا حول الحراسة  التعويضات،  واإللزاميةوذكرنا بمراسلتنا حول مخرجات ومقبر

ي اعتماد قضاء خاص يراعي الخصوصية ويحمي األطر الطبية والصحية عامة
 والمسؤولية الطبية، حيث نطالب بالحق فن

 
ي طب األشة وطب  مطلب تخويل إل أيضا و تطرقنا  -

بعد بضعة سنوات من الممارسة  المستعجالتالتخصص فن
. الفعلية  

 
ح   - كما طالبنا بالتدخل العاجل والشخصي للسيد الوزير لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقبر

. المدرسة الوطنية للصحة العموميةمن طرف الهيأة الوطنية لألطباء، محاكاة بديبلومات تخصصات أخرى احتضنها   
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ن  - ن العام والخاص باالتجاهي  ن القطاعي  اكة حقيقية بي  ي شر

ن
والحق ف  

 
ي التكوين المستمر المعوض عنه -

ن
والحق ف  

 
وع إعادة هيكلة المنظومة الصحية، مع الحفاظ ودعم وتطوير مكتسبات  - ي كل مناحي مشر

ن
وكذلك بينا رأي نقابتنا ف

ي وغب  معقلن ... وأيضا دعم الستقاللية المندوبيات وشبكات 
ن وعشوائ  المؤسسات الصحية ، لتفادي إدماج هجي 

. المستشفيات  
 
ي محاربة كوفيد كما   -

ن
ها المستحق ف ن ورة تحفب  ()الدفعة الثانية 19نوهنا بمجهودات الشغيلة الصحية عامة وطالبنا برصن  

ي التواصل البناء عن قرب، انط
ن
ورة االستمرار ف احيهالقا من موقع نقابتنا كقوة وركزنا عل ضن مستمدة من تمثيلية  اقبر

مستحقة لفئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان، بأغلبية مطلقة ديمقراطية بعد استحقاقات اللجان الثنائية لنونبر 
كة ن عل فعالية اللجنة التقنية المشبر كب 

، وذلك بالبر ي
. الماضن  

 
  تأكيد قبول

 
بتعويضاته المناسبة، كما  509وزارة الصحة تخويل الرقم االستدالل   ونلخص جواب السيد الوزير ف

ك، وأنه ال يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد  جاء بالبالغ المشتر
  أقرب وقت ممكن ابتداء منالحالية باألجرأة من لدن الحكومة 

 
.  2022 ف  

 
  هذا االتجاه  مؤكدا عزمه عىل بدل

 
السيد الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلن   السالفة  أبدىو   كل الجهود ف

   و تم االتفاق عىل انعقاد اجتماعاتو وضح انه ال توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية الذكر 
 
عاجلة ف

كة بي   النقابة المستقلة و الوزارة إطار    و نقاش و إليجاد ح اللجنة التقنية المشتر
لول عاجلة للنقاط ذات الطابع اآلئ 

يل الفعىل   إعداد  ك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التت   . تصور مشتر  
 
 

 وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلة

 لجنة التواصل   
ـــن المكــــــتــــــب الوط     . ـــــنــــــيعـ
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