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الدار البيضاء في  08ماي 2017

نداء من اجل االضراب
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش تدعو الى خوض اضراب وطني انذاري يومي
 11و 12ماي ،مصحوبا بمسيرة وطنية من مقر وزارة الصحة صوب البرلمان

⭐ و ذلك ضد،
■ تفاقم االوضاع و المعاناة و تنامي مظاهر السخط و التذمر في صفوف العاملين بقطاع الصحة العمومي بكل فئاتهم،
بسبب تجاهل الحكومة لكل مطالبهم المشروعة و تعرضهم يوميا لشتى انواع االعتداءات الجسدية و اللفظية من قبل
المواطنين .الشيء الذي يدل على فداحة الواقع الصحي بالمغرب.
■ التعاطي السلبي للحكومات المتعاقبة ذات التوجه النيوليبرالي المقنع مع القطاع الصحي الوطني باعتباره قطاعا
غير منتج ،و سعيها الى تفويته للقطاع الخاص مما ادى الى تدني الخدمات الصحية و ارتفاع تكلفتها و تأجيج
احتجاجات المواطنين.
■ تأجيج المواطنين بسبب التناقض الحاصل بين الخطاب الرسمي و الواقع الصحي المشوه؛ و ذلك في ظل الخصاص
المهول في االطر الصحية و ارتفاع نسب المغادرين للعمل ،و قلة وسائل و معدات العمل من االدوية و المستلزمات
الطبية و تقادم البنية التحية الصحية و انعدام االمن داخل المستشفيات و المراكز الصحية على الصعيد الوطني.
■ رفض الحكومة التام للتفاعل و التعاطي مع موضوع المراسلة الموجهة الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ  11ابريل
 ،2017و كذا تجاهلها الكلي للمطالب التي شن االضراب الوطني االنذاري ليوم  19ابريل من اجلها  ،و ذلك في سياق
مازال يتسم بغليان الشارع الصحي و فداحة اوضاع العاملين؛ حيث غيبت الحكومة اي تصور واضح للخروج من هذا
الوضع الشاذ ،و هي تبلور التصريح الحكومي و ما يترتب عنه من استراتيجيات و اولويات في البرنامج الحكومي
 2021-2017و مشروع قانون الميزانية لسنة  ،2017و التي اقترحت نقابتنا بصدده الرفع من ميزانية القطاع الى
 %10على االقل و توظيف كل االطر الطبية و التمريضية المعطلة و تنفيذ لكل مضامين اتفاق  5يوليوز  2011دون
قيد او شرط و االستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة و المشروعة لجميع الفئات بدون استثناء.

⭐ و من اجل،
دفع الحكومة الى تحمل كامل مسؤولياتها في رفع مظاهر االحتقان الحاصل بالقطاع و االلتزام بالتطبيق المستعجل
لبنود محضر اتفاق  5يوليوز  ،2011و في مقدمته المعادلة االدارية و العلمية للممرضين و كذا توفير االمن و الحماية
لموظفي القطاع اثناء اداء مهامهم و تفعيل الحركة االنتقالية للفئات المشتركة مع الغاء االختبارات الشفوية في
امتحانات الترقية .باإلضافة الى تجاوز الطريقة الفردية لتسيير مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية و التدخل
العاجل لحل المشاكل و حالة االحتقان الذي تعيشه االطر الصحية بكل من جهة مراكش -اسفي ،العيون -الساقية الحمراء
 ،الدار البيضاء-سطات ،وجدة المترتب عن غياب الحوار الجاد و البناء .و ادماج مستخدمي المراكز االستشفائية
الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد اسوة بإخوانهم بالمركز االستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
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باالضافة حل كل المشاكل و المطالب العالقة لألطر الصحية العاملة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة،
و ايضا صرف و الرفع من تعويضات الحراسة و االلزامية و االفراج عن تعويضات المسؤولية و المردودية و االهتمام
بالمشاريع التي اسندت لمعهد باستور و اخراجها لحيز الوجود..
لكل ذلك ،يقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل:

 )1الدعوة الى خوض اضراب وطني انذاري يومي الخميس و الجمعة  11و  12ماي
 ،2017بجميع مصالح وزارة الصحة و المراكز االستشفائية الجامعية و معهد باستور
المغرب و جميع المؤسسات االستشفائية و الوقائية على الصعيد الوطني باستثناء مصالح
المستعجالت و االنعاش.
 )2خوض مسيرة وطنية بمناسبة اليوم العالمي للممرض و ذلك يوم الجمعة  12ماي
 2017من مقر وزارة الصحة نحو البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
كما يحذر المكتب الوطني الحكومة بشدة من مغبة استمرارها في تجاهل القطاع الصحي الوطني ،و االلتفاف على
مطالب االطر الصحية و تجاهلها لمعاناة المهنيين بكل فئاتهم ،و من مغبة النكوص عن االلتزامات المتفق بشأنها .و
يعلن في هذا الصدد عن استعداد النقابة التام لمواصلة التصعيد و خوض كافة االشكال النضالية العادلة و المشروعة
الكفيلة بالدفاع عن مصالح و حقوق مهنيي القطاع بكل فئاته.
عاشت الشغيلة الصحية حرة ابية
عاشت االطر الصحية موحدة ..صامدة ..مناضلة
عاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية
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عن المكتب الوطني
الدكتور كريم بالمقدم
الكاتب العام الوطني

