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الوطني كتةالمتيان   
 

 الثانً الباب فً انه حٌث ، المغربً المواطن انتظارات و لطموحات مستجٌبا أبوابه من مجموعة فً  3122دستور جاء لقد

 فً الدستور علٌها نص التً الخدمات كإحدى للصحة متقدمة جد مكانة اعطت التً االساسٌة والحرٌات الحقوق على ركز

: منها المواد من مجموعة  

 التً واالجتماعٌة االقتصادٌة الحقوق على ٌؤكد 91  الفصل فً الحرٌات و الحقوق باب فً الجدٌد المغربً الدستور  أن -    

 .الصحة ضمنها تدخل

 .الحق هذا القانون ٌحمً و إنسان لكل الحقوق كأول الحٌاة فً الحق ٌعتبر 31 الفصل -    

 لتٌسٌر المتاحة، الوسائل كل تهٌئة على الترابٌة، الجماعات و العمومٌة المؤسسات و الدولة تعمل: الدستور من 42 الفصل -   

  :فً حقال من المساواة، قدم على المواطنٌن، و المواطنات استفادة أسباب

  الصحٌة العناٌة و العالج -    

 .الدولة لدن من المنظم او التعاضدي التضامن و  الصحٌة التغطٌة و االجتماعٌة الحماٌة -    

 لمبدأ عشر الثانً الباب تطرق المعقلن للتسٌٌر الجدٌد األسلوب مع تماشٌا و الدستورٌة الفصول هاته تفعٌل اجل من و 

 :أنه على 265 الفصل فً ستورالد من الجٌدة الحكامة

 تغطٌة فً االنصاف و ، الٌها الولوج فً المواطنٌن و المواطنات بٌن المساواة اساس على العمومٌة المرافق تنظٌم ٌتم -

 .الخدمات اداء فً االستمرارٌة و ، الوطنً التراب

 القٌم و للمبادئ تسٌٌرها فً تخضع و ، المسؤولٌة و المحاسبة و الشفافٌة و الجودة لمعاٌٌر العمومٌة المرافق تخضع -

 . الدستور اقرها التً الدٌموقراطٌة

 ، النٌابٌة الفرق كل و المستشارٌن مجلس رئٌس و النواب مجلس رئٌس راسلنا اننا لنقول الدستورٌة المواد هاته بسرد قمنا

 نقول ان اال ٌمكن ال امكانٌات ضعف و تردي من المغربٌة الصحٌة المرافق تعرفه لما الصادمة الوطنٌة الكارثة هول امام

 . الرباط ملعب فضٌحة عرفته ما بكثٌر ٌتجاوز الكارثة حجم ان و ، 3122 دستور و ٌلٌق ال لتسٌٌر كارثٌة صورة انه عنه

 :المغربً المواطن صحة على منا خوفا و وطنٌة كنقابة قناعتنا من انطالقا و هذا كل أمام

 :أنه على ٌنص الذي المغربً الدستور من 78 الفصل ٌفعل ان غربًالم للمشرع المسؤولٌة نحمل -2    

 ،لجان المستشارٌن مجلس اعضاء ثلث او النواب مجلس اعضاء ثلث من بطلب او الملك من بمبادرة تشكل ان ٌجوز" ...

  المقاوالت و المؤسسات او المصالح بتدبٌر او معٌنة بوقائع المتعلقة المعلومات جمع بها ٌناط الحقائق لتقصً نٌابٌة

 ....".اعمالها نتائج على شكلها الذي المجلس اطالع قصد العمومٌة

 : الحقائق لتقصً النٌابٌة اللجان تسٌٌر بطرٌقة  ٌتعلق الذي 196.24 رقم التنظٌمً القانون من انطالقا و

 او النواب مجلس اعضاء ثلث من بطلب او ملكال من بمبادرة تشكل ان ٌمكن ، الدستور من 78 للفصل طبقا:  3 المادة فً -      

  او معٌنة بوقائع المتعلقة المعلومات جمع بها ٌناط الحقائق لتقصً نٌابٌة ،لجان المستشارٌن مجلس اعضاء ثلث
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 . اعمالها نتائج على شكلها الذي المجلس اطالع قصد العمومٌة  المقاوالت و المؤسسات او المصالح بتدبٌر

 طرق و الحقائق لتقصً نٌابٌة لجنة  تسٌٌر بطرٌقة 196.24 التنظٌمً القانون من المادةهاته   تفعٌل نرٌد كما :5 المادة -     

 .قضائٌة متابعات موضوع لٌست الوقائع ان و خصوصا ، الحكومة رئٌس اعالم

 الصحة وزٌر تترك وال لكارثٌةا الوضعٌة بهاته لالعتراف السٌاسٌة الشجاعة لها تكون ان المغربٌة الحكومة من نطلب - 3     

 و التدبٌر بسوء االعتراف عوض المغربً الطبٌب تشوٌه و التهم الصاق لمحاولة اخرى طرٌقة عن البحث اتجاه فً ٌذهب

 .الجٌدة الحكامة بمبادئ المتشبعة الدول فً به متعامل هو كما التسٌٌر

 جد ظروف فً ٌأتً انه و خصوصا القادم الموسع االجتماع فً  بكثافة للمشاركة اإلدارٌة اللجنة اءضاع كل ندعو األخٌر فً و
 المغربً المواطن صحة و كرامة و المغربً الطبٌب مستقبل عاتقنا على تجعل و المرحلة مستوى فً قرارات تستدعً حساسة

.السواء على  
 

 حملة ظل فً خصوصا لحدرا الى ٌدعوهم األسنان جراحً و الصٌادلة, األطباء نضج و صمود ٌحًٌ إذ الوطنً والمكتب
 من مزٌد إلى الوطنً المكتب ٌدعو كما المغربً الطبٌب شٌطنة محاولتها و الوزارة تنتهجها التً الكراهٌة على التحرٌض

 ألطباء المستقلة النقابة المناضلة نقابتهم إطار فً المواطنٌن لصحة خدمة األطباء و الطب قضاٌا على دفاعا الٌقظة و التعبئة
.لعاما القطاع  

 
 

  موحدة و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت
 

 

 الوطنً عن المكتب                                               
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