االتحاد العام للشغالين بالمغرب

-1المطالب االستراتيجية العامة :
 إنشاء المجلس الوطني االستشاري للصحة و إحداث ميثاق وطني للصحة
 الرفع من ميزانية وزارة الصحة من الناتج الوطني الخام بما يتطابق و توجيھات
المنظمات الدولية إلى نسبة  10في المئة

الجامعة الوطنية للصحة
تنظم

 العمل على سد الخصاص في الموارد البشرية بشكل استعجالي و خصوصا فئة
األطباء و الممرضين
 إنصاف كافة فئات الشغيلة الصحية بالزيادة العامة لألجور و الرفع من مختلف
التعويضات الھزيلة

تحت شعار
)) تطوير المنظومة الصحية رھين باإلنصاف  .التحفيز و حماية
مھنيي القطاع ((

الملف المطلبي المنبثق عن المؤتمر

 وضع إستراتيجية واضحة لحماية موظفي القطاع بنھج سياسة وقائية و عدم التشھير
بالموظفين مع تحمل الوزارة مسؤولية الدفاع عن الموظفين امام المحاكم و التأمين
عن المسؤولية المدنية
 مأسسة الحوار االجتماعي و اإلشراك الفعلي للشركاء االجتماعين في اطار مقاربة
حقيقية في كل ما يھم المنظومة الصحية
 العمل على إبراز الدور التنموي الحقيقي لقطاع الصحة لتبرير المطالبة بالزيادة في
ميزانيته العامة.
 تحفيز موظفي القطاع بتحسين شروط العمل بما فيھا السكن اإلداري و توفير اليات
العمل ووسائل النقل و التكوين المستمر و سن مختلف التعويضات .
 تدعيم وتقوبة نظام المساعدة الطبية لدوي االحتياجات – الراميد -بما يحتاجه من
موارد بشرية و مادية ,

يوم السبت  17مارس  2018بالجديدة

 ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بفتح مناصب
المسؤولية لكل الفئات حسب الكفاءات
 وضع استراتيجية شاملة لعقلنة تدبير النظام الصحي في مجالي الوقاية و الطب
االستشفائي في إطار الحكامة الجيدة.
 تشجيع البحث العلمي مع تعزيز دور مؤسسات الطب الجامعي في ھدا الشأن
 تطبيق سياسة وطنية في مجال صناعة األدوية و العمل على احترام كل االلتزامات
و إحداث التوازن الضروري لتشجيع االستثمار و حماية الرصيد الوطني في ھدا
المجال.
المطالب العامة الخاصة بالشغيلة الصحية
 °تطبيق المطالب العالقة مند اتفاق  5يوليوز  2011باثر رجعي منذ سنة 2011
 °وضع و تقنين المكافأة عن المردودية لكافة الفئات العاملة بالقطاع .
 °الرفع من القيمة الحالية للتعويضات عن الحراسة و االلزامية
 °الرفع من القيمة المالية للتعويض عن األخطار المھنية

 التعويض عن العمل الشاق لكل الفئات العاملة بالمصالح شديدة الضغط
  °احتggساب التعggويض عggن العمggل اإلضggافي وتقنينggه بمggا يحفggز الggشغيلة
الصحية على العطاء
 فرض استفادة جميع فئات الشغيلة الصحية من التكوين المستمر
 °تحيين المذكرة الخاصة بالحركة االنتقالية :
 احتراما للمسؤولية العائليgة للمgشاركين بالحركgة االنتقاليgة فgان الحركgة
االنتقاليgة يجggب أن تggتم قبggل مgتم شggھر يونيggو مggن كgل سggنة علggى أن يggتم
تفعيggل مقggررات االنتقggال قبggل مggتم شggھر غggشت و دلggك احترامggا ألبنggاء
موظفي القطاع
 رفع نسبة المgستفيدين مgن الحركgة االنتقاليgة مgن المتgزوجين الgى نgسبة
النصف ,
 ضggرورة تggشغيل المggوظفين الجggدد بالمنggاطق الggصعبة لمggدة ال تتجggاوز
الggسنتين و واعطggاء امتيggازات للمggوظفين العggاملين بالمنggاطق الggصعب
تزويدھا بالموارد البشرية

 °تشجيع الشغيلة الgصحية بأعطgاء لكgل دي حgق حقgه فgي اطgار قgانوني دو مgصداقية و
دلك فيما يخص :

 وضggع وتفعيggل سياسggة واضggحة للوقايggة مggن األخطggار المھنيggة و طggب
الشغل

 التعويض عن المسؤولية الدي ال يgزال يgراوح الرفgوف و الgدي يخgص
المستشفيات العمومية و االسgراع بgصرف ھgده التعويgضات لوسgؤولي
المراكز الصحية

 تنطيم الحركة االنتقالية بما يحترم حقوق جميع الموظفين و دلك بالبدء
بالحركة الوطنية تم الجھوية تم المحلية

 التعويض عن المشاركة في التظاھرات الصحية
 التعويض عن المناطق النائية

 تقليص المدة الخاصة بكافة الفئات من ست سنوات الى اربع سنوات
 التعاقد مع مكاتب المحامات على مستوى الجھات

°ايجgاد صgيغة السggتفادة الgشغيلة الggصحية مgن العggالج و االستgشفاء مggن الخgدمات بggشكل
مباشر مع اعفاءھم من المصاريف.

 oرفgع كوطggا النgاجحين باالمتحانggات المھنيgة مggن  13بالمئgة الggى
خمسون بالمئة

 °تفعيgggل و تحgggسين الخgggدمات المقدمgggة مgggن طgggرف مؤسgggسة الحgggسن الثgggاني لألعمgggال
االجتماعية لموظفي قطاع الصحة

 oتقلggيص عggدد الggسنوات الالزمggة مggن اجggل اجتيggاز االمتحانggات
المھنية من ست سنوات الى اربع سنوات

• تقنين وثيرة الرد علgى المراسgالت و ملفgات المgوظفين مgع تgسھيل عمليgة تتبgع
معالجتھا

 oاحتساب سنوات االقدمية بالسنبة للفئة المتضررة من أجل فسح
المجال لالجتياز امتحانات الدرجة الممتازة

• دوريggة البعثggات الggصحية للحggج بإعggادة فggتح المجggال لجميggع التخصggصات تبعggا
للقانون الجديد المنظم لمھن التمريض
• السكن اإلداري  :تحبين القوانين المنظمة للسكن اإلداري
 2المطالب الفئوية الخاصة بالممرضيين
 الرفggع مggن قيمggة التعggويض عggن األخطggار المھنيggة بggشكل يتناسggب مggع
الساللم االجرية كما ھو معمول به لدى بgاقي الفئgات لكgي يgصبح علgى
الشكل التالي:
القيمة المالية للتعويض بالدرھم
السلم
 2400درھم
7
 2600درھم
8
 2800درھم
9
 3000درھم
10
 3800درھم
11
 4600درھم
خارج السلم
 إيجاد صيغة إلنصاف الممرضين المجازين من الدرجة الثانيgة ضgحايا
عدم تسوية الوضعية االدارية  2017 – 2004و دلك ب :

 إخراج المرجع األساسي للكفاءات إلى حيز الوجود
 إتمggام الترسggانة القانونيggة للمھggن التمريggضية الالزمggة مggن اجggل إحggداث
الھيئة الوطنية للممرضين
 فgggتح مgggسالك جديgggدة للممرضgggين المجgggازيين لولgggوج سgggلك الماسgggتر و
الggدكتوراة فggي اطggار التكggوين المggستمر وإحggداث التغييggرات المناسggبة
بالقانون المنظم للمعاھد العليا لعلوم و تقنيات الصحة
 تعميم الترقية للجميع دون معالجة الكوطا المجحفة للحقوق غلى غرار
ما يطبق على باقي الفئات أو الرفع من مسبتھا
 تغييggر نظggام التعويggضات الخggاص بالممرضggين المجggازين مggن الدرجggة
االستثنائية )التدرج االداري  ,األعباء و التأطير(
 اعطgggاء األسgggبقية لجريحgggي معاھgggد الدولgggة بgggالتوظيف الكلgggي لجميgggع
الخريجين معاھد العليا للمھن التمريضية و تقنيات الصحة
 3المطالب الخاصة بفئة األطباء و الصيادلة و جراحي األسنان
 تحقيق المعادلة ،وتخويل الرقم االستداللي  509بكامل تعويضاته

 وإضافة درجتين بعد درجة خارج اإلطار
 تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص ،بالنسبة لألطباء التابعين لgوزارة الgصحة،
بggأن تggسري علggيھم مggضامين القggرار المggشترك الخggاص باألسggاتذة البggاحثين فggي
الطب رقم  14876بتgاريخ  2015/09/07للgسيد وزيgر الgصحة والgسيد وزيgر
التعليم العالي والسيد رئيس الھيأة الوطنية لألطباء
 وإعgggggادة االعتبgggggار لgggggدور الطبيgggggب العgggggام بالمنظومgggggة الgggggصحية ،و تخويgggggل
االختgggصاص لھاتgggه الفئgggة كمgggا ھgggو معمgggول بgggه فgggي أغلبيgggة الgggدول و مراجعgggة
طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية
 °الرفع من التعويض عن االختصاص
 °التوظيف لجميع االطباء و فتح عدد كاف من المناصب
 الموافقة على متابعة التكوين المستمر و التكوين على التخصص
 4المطالب الخاصة بباقي الفئات العاملة بقطاع الصحة
• بالنسبة لفئة االطباء المقيمين :
 oاعggادة النظggر فggي القggوانين المنظمggة لإلقامggة علggى مggستوي التكggوين و
المراقبة و التقييم
 oتأمين االطباء المقييمين ضد المرض و الحوادث الناتجة عن العمل
 oالرفع من القيمة المادية للحراسة وااللزامية
 oتحسين جودة التكوين والتكوين المستمر
• موظفي الصحة حاملي الدكتوراة:
• تغيير شبكة االرقام االستداللية

• مراجعة نظام التعويضات
• تدبير المسار المھني بما يخدم قطاع الصحة
• موظفي المعاھد العليا لمھن التمريض و تقنيات الصحة
• اصggدار القggانون المggنظم لمھنggة التggدريس بالمعاھggد العليggا لمھggن التمggريض و
تقنيggات الggصحة الggصحة كإطggار مggنظم لمھggام األسggاتذة مggن المggوظفين
المزاولين لمھنة التدريس و الحاصلين على دبلوم الgسلك الثgاني للدراسgات
الggشبه الطبيggة و المggوظفين المggزاولين لمھggن التggدريس سggيما الggدين مارسggوا
التدريس بمعاھد تكوين االطر في الميدان الصحي و قبgل صgدور المرسgوم
الجديد المتعلق بالمعاھد العليا لمھن التمريض و علوم الصحة والذي يحدد
ويفgصل اختgصاصات و حقgوق ھgذه الفئgة مgن األطgر التدريgسية و يكgون
مرجع للكفاءات والمھن.
• اعطاء صفة موظفين يزاولون مھام التدريس وتسميتھم بأساتذة التعليم
الشبه طبي الدائمين.
• إقرار المعادلة العلميgة لجميgع األسgاتذة الgدائمين بالمعاھgد العليgا للمھgن
التمريضية و تقنيات الصحة الحاصgلين علgى دبلومgات فgي الدراسgات
الgشبه طبيgة والمgسلمة مgن طgرف مؤسgسات التكgوين التابعgة لgوزارة
الصحة
• .العمgل علgى إبgرام شgراكات واتفاقيgات مgع مؤسgسات التعلgيم العgالي
الوطنية واألجنبية و إحداث مسارات لتمكين األساتذة الدائمين بالمعاھد
العليا للمھن التمريضية و تقنيات الصحة من استكمال تكوينھم
• المتصرفين و االداريين:
• التكوين المستمر و التأھيل من أحل الترشح لمناصب المسؤولية

• اخراج قوانين مھنة لالطار المتصرفين

 oمراجعة صالحيات المدراء

• فتح أبواب مناصب المسؤولية أمام المتصرفين كمgدراء المستgشفيات و
المعاھد العليا لمھن التمريض و تقنيات الصحة

 oتوسيع دائرة التgدبير و التgسيير بغgرض تمثيليgة داخgل المجلgس
اإلداري لمختلف الفئات

• حدف االمتحان الشفوي ضمن امتحانات

 oتغييير تمثيلية الفئات بالمجلس االداري

• المطالب الخاصة بالتقنيين و المساعدين التقنين وتقني اإلسعاف :
 oإخgراج القggوانين األساسggية الخاصgة بggالتقنيين و المggساعدين
التقنين وتقني اإلسعاف
 oفتح حركة انتقالية عادية وحركة االلتحاق باألزواج
 oاسناد مناصب المسؤولية لھيئة التقنين
 oالزيادة في التعويضات عن االخطار المھنية
 oالرفع من نسبة الكوطا و حذف االمتحان الشفوي
 oالتعويض عن التنقل لتقني اإلسعاف والتقنين
 oاالعتراف بدور التقنين والمساعدين التقنين بإحgداث درجgة
جديدة – خارج السلم-

 oادماج العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد
 oخل ملف خريجي مدرسة األطر.
 6المطالب الخاصة بالمساعدين الطبيين
• إحggداث إطggار جديggد لألطggر العلميggة العاملggة فggي قطggاع الggصحة )
المساعد الطبي(
• إعادة ھيكلة المسار المھني و االجري و إرساء نظام ترقية مالئم
• تمكين االطار الجديد ي من ھيئة مھنية
• احترام المھام المنوطة بھدا األطر طبقا للدورية رقم  060بتgاريخ
 03ماري 2011

 oالتعويض عن المھام اإلضافية

• التكوين و التكوين المستمر

 oسggد الخggصاص فggي فئggة التقنggين ة المggساعدين اإلداريggين و
تقتي االسعف

• إقرار حق التنقل و الحركية نظرا النقطاع توظيف ھده الفئة

 5المطالب الخاصة بالمستشفيات الجامعية
 مراجعة القوانين المنظمة للمستشفيات الجامعية وخصوصا:

