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 :االجتماعيةالسيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصحة و الحماية  إىلرسالة مفتوحة 

ة للوزير المنتدب موقف النقابة المستقلة ألطباء القطاع العا م من الترصيحات األخير
انية ز   المكلف بالمير

 
ي 
از كل يؤسفنا إخباركم و إخبار الرأي العام الوطن  إن أطباء وصيادلة وجراحي األسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئ  

ي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل م
رات والحجج الواهية الن  ام بوعودها، ويطالبون الحكومة المئر ن االلئ  

ي العادل بكل جدية ونزاهة، عىل غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، كما يستنكرون  الحالية بالتعامل مع ملفهم المطلنر
َسّوى ملفات فئات أخ

ُ
ي التعاطي مع ملف األطباء، ويتساءلون: لماذا ت

ي تنهجها الحكومة ف 
رى بكل سياسة الكيل بمكيالي   الن 

ظِهر الحكومة 
ُ
سالسة ويرس؟ وكل ما تعلق األمر بملف األطباء والصيادلة وجراحي األسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، ت

 تخاذال غئ  مفهوم؟ وتجاهال يصل إىل درجة االستفزاز؟ عن قصد أو عن غئ  قصد!! 
صئر األطباء والصيادلة وجراحي األسنان قد نفد؛ أما وإن كان  بالنار، ألن فإن كان ذلك عن قصد، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب

ة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات األوان  .ذلك عن غئ  قصد، فعليها أن تستغل فرصتها األخئ 
 

ة للسيد الوزير المنتد وزيرة لدى  بكما نقول للجميع و بكل وضوح و رصاحة صادمة, نحن نستنكر الترصيحات األخير
انية  والمالية االقتصاد  ز  نعرف اليوم من وقف باألمس ضد تفعيل الملف المطلب    و هنا البد من اإلشارة إىل أننا المكلف بالمير

  و دلك بالتسويق لحجج واهية و متخفيا  509للطبيب و خصوصا تخويل الرقم االستدالىل  
رات واهية و منطق تقبز وراء مي 

  و مقاربة مالية رصفة غاب عنها البعامح
 .د السياس  و االجتماع  سبات 

. 
ف موحد يلتئم حوله   يل ميثاق رسر ورة اإلرساع بتئ   ، ترى النقابة المستقلة ض  ي ي إطار الحديث عن تحسي   أوضاع الطبيب المغربر

وف 
ة غابت  ه اآلن من مشاري    ع تنظيمية خطئ  ، من قطاع عام و خاص. خصوصا أن ما يتم تحضئ  ي الميدان الصحي

 عنهكل الفاعلي   ف 
  للنقابة المستقلة بة التشاركية من طرف الحكومة؛ المقار 

نذكر وزارة الصحة و وزارة المالية بمكونيها و و كما نعي  كمكتب وطبز
  نحذر من تجاوزها فيما يل  من خاللهما الحكومة المغربية مرة أخرى 

  :عن موقفنا الدائم و الخطوط الحمراء الب 
 

 ي بال قطاع العام رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع استنكارنا لغياب تحفئ   الطبيب المغربر
ي حماية األمن الصحي للوطن و كان األجدى إيجاد حلول حقيقية و استخالص العئر من ظواهر كاالستقاالت 

العمومي ف 
ي التخرج عن االلتحاق بقطاع ال

ي يشهدها القطاع و عزوف األطباء حدين 
توظيف صحة )كارثة مباراة الجماعية والفردية الن 

ةالعامي    األطباء ة إىل دول أخرى، و كلها تعد خئ  األخئ  ( و مؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة األطباء المغاربة بأعداد كبئ 
 دليل عن الوضع القاتم واإلفالس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية.. 

 

 وع إحداث وظيفة صحية عمومية و م ي ما يخص مرسر
ي أما ف 

وع اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية فالمكتب الوطن  رسر
اف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية الذي  للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، وإذ ُيثمن هذا التوجه باالعئ 

, فهل بإخفاء التفا وعي   ر عىل تفاصيل المرسر  و التكتم الغئ  مئر
صيل عن طالبنا به منذ سنوات، فإنه يستنكر التسئ 

وع، أم أننا  الفاعلي   األساسيي   و المكلفي   بإنجاحه عىل أرض الواقع أال وهم مهنيو الصحة، سنعطي فرص النجاح للمرسر
 نسئ  به إىل الهاوية؟

 

  لتنصيص 
ً
يل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذا ورة اعتماد المقاربة التشاركية خالل كل مراحل إعداد و صياغة و تئ   ض 

ي اإلعداد و التفعيل و التنفيذ و التقييم للسياسات العمومية من جهة، الدستور المغ
ي عىل تفعيل المقاربة التشاركية ف  ربر

وع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش اإلصالح  وط الموضوعية إلنجاح هذا المرسر ولتوفئ  الرسر
ية لقطاع الصحة تشكل قطب الرح ألي نظام صحي ناجح   أن الموارد البرسر

ً
الشموىلي للمنظومة الصحية، خصوصا

 وفعال؛
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  وع ي أحادي للمرسر
يل فوف   ؤكد عىل استعدادنا للنضالو ننحذر من أي توجه لصياغة أو تئ  

 

  ي يتضمنها
ورة تضمي   النظام األساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق األساسية والمكتسبات الن  نؤكد عىل ض 

ي 
ي الصحة والحامية من الشطط ف  ي و العائىلي لمهنن 

النظام األساسي للوظيفة العمومية الحاىلي و الضامنة لالستقرار المهن 
 استعمال السلطة،

 

  نطالب بحماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية و عدم االنجرار إىل نظرية إحداث تبعية إىل أحد مكونات مستويات
ي البداية 

العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه، فاإلصالح ال يعن 
ي التدبئ  و مراجعة التعريفة المرجعية بالقطاعي   و حماية  من الصفر كما يروج له حاليا بل يجب إرساء قواعد 

الحكامة ف 
ي و تطوير دوره إىل الطب العائىلي و إعطاءه نفس االستقاللية الممنوحة للمؤسسات الصحية 

مكتسبات الطب الوقاب 
ة عئر تعزيز العرض الصحي سواء فيما يخص سد خصاص ي مع تقوية هاته األخئ  العنرص  الموجهة إىل الطب العالحر

ي كل 
ي ف   يتوفر المواطن المغربر

ي كل مؤسسة عىل حدة، حن 
ي بأعداد كافية و توفئ  المعدات الطبية و البيوطبية ف  البرسر

ي كل التخصصات و تستجيب للمعايئ  الطبية للعالج وتضاهي عىل األقل ما هو 
ي حاجياته ف  إقليم عىل مستشفيات تلنر

ي المصحات الخاصة المتوسطة؛ أما 
سياسة إعادة التوزي    ع فلن تخلق إال أقاليم محظوظة و أخرى منكوبة فإعادة متوفر ف 

 .توزي    ع الخصاص ال تعيد توزي    ع إال نفس الخصاص و ليست هي الحل
 

  ورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خالل التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية عىل جميع المطالب ض 
ي وجهتها نقابتنا للوزا

وعة الن  ي مراسلتها الجوابية و من ضمنها اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم المرسر
رة ف 

ة  509االستدالىلي  بكامل تعويضاته لكل الدرجات و إضافة درجتي   بعد خارج اإلطار, و اعتماد منحة شهرية متغئ 
عة لوزارة الصحة عىل اختالفها, و الصحية و اإلدارية التاب للمردودية إضافية لألجر الثابت تشمل كل العاملي   بالمؤسسات

ي التكوين المستمر، وإصالح نظام الحراسة 
, و ضمان الحق ف  ي االتجاهي  

اكة بي   القطاع الخاص و العام ف  تفعيل للرسر
واإللزامية ومع الرفع من تعويضاتها و تغيئ  طريقة حساب الوحدات، و تطوير تدبئ  التوقيت باعتماد مقاربة عرصية 

ي و الصحي باعتماد نظام ا نامج الطنر , و حل إشكالية المسؤولية  ,لئر ي طب األرسة لألطباء العامي  
و تخويل االختصاص ف 

ي االستقالة بمعايئ  واضحة وتخفيض سن التقاعد إىل 
ي وضمان الحق ف 

سنة و  55الطبية والتنصيص عىل االمتياز القضاب 
ي اىل   .من تجاوز هذا السنسنة مع السماح باالستمرار اختياريا ل 21التقاعد النسنر

 
داخل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ندعو الحكومة المغربية عاجال إىل االستجابة لملف الطبيب و الصيدىلي و اليوم إننا 

 الجدد عىل االلتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحاىلي وإنصافا لأل 
ي بالقطاع العام كمدخل لتحفئ   جيال جراح األسنان المغربر

ي حول مشاري    ع القواني   حن  ال نحكم عليها 
ي ظروف قاسية خدمة للوطن, كما ندعوها إىل فتح نقاش وطن 

ي اشتغلت ف 
الحالية الن 

ي نهج سياسة اآلذان الصماء ونهج أسلوب عقلية األمر الواقع، واالشتغال 
بالفشل الذري    ع كسابقاتها، ما دامت وزارة الصحة سائرة ف 

ي بمقاربة المنظور األ  ي ينادي بها الدستور المغربر
حادي، ضاربة بذلك عرض الحائط، الروح التشاركية مع الفرقاء االجتماعيي   الن 

ي بقطاع الصحة وبالعاملي   فيه. وكل ذلك من أجل ضمان 
 
ي أكئ  من مناسبة، توجيهات عاهل البالد من أجل الرف

 
ونصت عليها، ف

ي وحقوقه المادية جودة خدمات هذا القطاع والتغلب عىل التحديات ال ي تواجهه، وعىل رأسها وضعية الطبيب المغربر
مستقبلية الن 

  .واالجتماعية والمعنوية كما هو متعارف عليها دوليا
 وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلة

  بأوضاع الطبيب المغرت   
 
 فلنعمل جميعا عل الرق

ــــي                             ــــنــ ـــــب الوطـ ـــــتـ   . عــــن المكـ
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