
 
 Syndicat indépendant des                                                     النقاتة المستقلة

 médecins du secteur public                                                                   ألطثاء القطاع العام

 Bureau National                                                                  المكتة الوطني
 

 

www.simsp.org 
 0205-20-20: الرباط

 

 المكتب الوطنً للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام

 الى

 السٌد رئٌس مجلس النواب

 

 الموضوع : تشكٌل لجنة نٌابٌة لتقصً الحقائق

 

المحترم، انطالقا من قناعتنا كنقابة مواطنة رفعت على عاتقها تحقٌق مبتغى المواطن فً الحق  السٌد الرئٌس

فً الصحة ، و فً ظروف تشملها الجودة ، قررنا مراسلتكم نظرا لما عرفته الساحة االعالمٌة المغربٌة من 

ن صور ابانت هول جرائد الكترونٌة و صحافة مكتوبة حول ما اصبح معروفا ب " فضائح قطاع الصحة: م

 الكارثة التً تعرفها المرافق الصحٌة المغربٌة ، و التً تنعدم فٌها كل شروط االنسانٌة ".

 من الدستور المغربً الذي ٌنص: 76السٌد الرئٌس المحترم ، نراسلكم الٌوم انطالقا من الفصل  

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

المستشارٌن ،لجان نٌابٌة لتقصً الحقائق ٌناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معٌنة او بتدبٌر 

 المصالح او المؤسسات و المقاوالت  العمومٌة قصد اطالع المجلس الذي شكلها على نتائج اعمالها....".

 بطرٌقة تسٌٌر اللجان النٌابٌة لتقصً الحقائق  الذي ٌتعلق 31.580و انطالقا من القانون التنظٌمً رقم 

من الدستور ، ٌمكن ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من ثلث اعضاء  76فً مادته الثانٌة : طبقا للفصل 

مجلس النواب او ثلث اعضاء مجلس المستشارٌن ،لجان نٌابٌة لتقصً الحقائق ٌناط بها جمع المعلومات 

و بتدبٌر المصالح او المؤسسات و المقاوالت  العمومٌة قصد اطالع المجلس الذي المتعلقة بوقائع معٌنة ا

 شكلها على نتائج اعمالها.

بطرٌقة تسٌٌر  لجنة نٌابٌة لتقصً  31.580: كما نرٌد تفعٌل المادة الرابعة من القانون التنظٌمً 4المادة 

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

السٌد الرئٌس المحترم، نراسلكم الٌوم لملحاحٌه هدا االمر المهول نظرا لعالقته الوطٌدة بالمواد الدستورٌة 

 التً تخص صحة المواطن المغربً و نذكر منها:
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ٌؤكد على الحقوق االقتصادٌة  91 ان  الدستور المغربً الجدٌد فً باب الحقوق و الحرٌات فً الفصل  

 .واالجتماعٌة التً تدخل ضمنها الصحة

  كأول الحقوق لكل انسان و ٌحمً القانون هدا الحق.ً الحٌاة فالحق ٌعتبر   42الفصل   -    

من الدستور :تعمل الدولة و المؤسسات العمومٌة و الجماعات الترابٌة ،على تعبئة كل  53الفصل   -   

 ، لتٌسٌر اسباب استفادة المواطنات و المواطنٌن ، على قدم المساواة ، من الحق فً :  الوسائل المتاحة

 العالج و العناٌة الصحٌة  -

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

 على : 8.4عشر فً اطار الحكامة الجٌدة نص الدستور فً الفصل  و فً الباب الثانً

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

 االنصاف فً تغطٌة التراب الوطنً ، و االستمرارٌة فً اداء الخدمات. 

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

 بادئ و القٌم الدٌموقراطٌة التً اقرها الدستور .للم

السٌد الرئٌس المحترم : باعتبارنا نقابة مواطنة كان هناك اتفاق بٌن وزارة الصحة و النقابة المستقلة 

ألطباء القطاع العام  ، التزمت فٌها الوزارة بتوفٌر الشروط العلمٌة الضرورٌة لتقدٌم الخدمات الصحٌة 

اشى و فلسفة الدستور الجدٌد ، اال ان هاته الفضائح التً تناقلتها وسائل االعالم ، فً ظروف جٌدة  تتم

ابانت بالملموس ان مستشفٌاتنا و مرافقنا الصحٌة العمومٌة بعٌدة كل البعد عن اهداف دستورنا و بالتالً 

التنظٌمً من  من الدستور و المادة الثانٌة و الرابعة من القانون 76رجاؤنا كله فٌكم لتطبٌق الفصل 

31.580. 

 و اخٌرا تقبلوا منا السٌد الرئٌس كل التقدٌر و االحترام. 
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