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باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم 
 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نو املحترمون السيدات والسادة املستشار

 

ش الزي ؤغذجه لجىت ا اإلاىكش مجلعىاغشض غلى ؤهظاس ؤٌؽشفني ؤن  لخلٍش

هصحن ظت االخػلُم والؽاون الثلافُت والاحخماغُت بمىاظبت اهتهائها مً دس

ػُحن هامحن جمذ بخالتهما باألظبلُت غلى اللجىت اإلاخخصت بمجلغ  حؽَش

خ  ً بخاٍس خػللان ب 2023 ًىاًش 6اإلاعدؽاٍس  : ٍو

 اإلاخػلم بالظماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت 09.22مؽشوع اللاهىن سكم - 

ت بالىظُفت الصحُت  .للمىاسد البؽٍش

 اإلاخػلم بةخذار اإلاجمىغاث الصحُت 08.22مؽشوع اللاهىن سكم - 

 .الترابُت

 ًىاًش 10ؼشغذ اللجىت في دساظت مؽشوعي هزًً اللاهىهحن ًىم الثالزاء 

، ورلً بشثاظت العُذة اإلاعدؽاسة هىاء بً خحر الخلُفت الثاوي لشثِغ 2023

اللجىت، وبدظىس العُذ خالذ آًذ الؼالب وصٍش الصحت والحماًت الاحخماغُت 

ػُحن،  الزي كذم غشطا معخفُظا بعؽ مً خالله مظامحن هزًً الىصحن الدؽَش

وهزا ؤلاػاس اإلاشحعي الزي مً خالله جم بغذادهما، بدُث ؤهذ بإن الخدذي 

الشثِس ي اإلاؼشوح غلى اإلاىظىمت الصحُت باإلاغشب ًخجلى في حػمُم الخإمحن ؤلاحباسي 

ض الحماًت الاحخماغُت بشغاًت  ألاظاس ي غً اإلاشض والزي ًذخل طمً ؤوساػ حػٍض
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 اإلاخػلم باإلاىظىمت 06.22ملىُت، ورلً غبر ؤحشؤة مدخىي اللاهىن ؤلاػاس سكم 

ؼ اللىاهحن  الصحُت الىػىُت الزي جمذ اإلاصادكت غلُه ماخشا، مؽحرا بلى ؤن مؽاَس

 :اإلازوىسة حعخمذ مشحػُتها مً زالر غىاصش ؤظاظُت 

التي كذمها بمىاظبت :  الخىحيهاث اإلالىُت العامُت :العىصر ألاول 

مت 2018 ًىلُىص 29 لػُذ الػشػ اإلاجُذ 19الزهشي  ، بما في رلً دغىجه الىٍش

باإلاىاصاة " سامُذ"لخصحُذ الاخخالالث التي ٌػشفها جفػُل بشهامج الخغؼُت الصحُت 

مؼ بغادة الىظش وبؽيل حزسي في اإلاىظىمت الصحُت الىػىُت، بطافت بلى جىحيهاجه 

ؼ الىبري التي جم بػالكها وفي ملذمتها  العذًذة بلى الحيىمت الظخىماٌ اإلاؽاَس

حػمُم الحماًت الاحخماغُت واللُام بخإهُل خلُلي للمىظىمت الصحُت ػبلا 

ألفظل اإلاػاًحر وفي جيامل بحن اللؼاغحن الػام والخاص، وحػىغ هزه الخىحيهاث 

اإلالىُت غىاًخه الخاصت التي ما فتئ ًىليها لصحت اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن، مما 

ل ؤلاصالح الػمُم للمىظىمت الصحُت لجػلها كادسة غلى  ٌعخىحب ؤلاظشاع بخجًز

 .مىاهبت الىسػ اإلاليي الخاص بالحماًت الاحخماغُت

 اإلاخػلم بالحماًت الاحخماغُت  09.22  اللاهىن ؤلاػاس سكم:العىصر الثاوي 

الزي ًخظمً الػذًذ مً اإلالخظُاث الذاغُت بلى بصالح اإلاىظىمت الصحُت، وال 

 مىه، بدُث ًلضم بمىحبه العلؼاث الػمىمُت بةصالح اإلاىظىمت 5ظُما اإلاادة 

 مىه الػمل غلى مشاحػت 18الصحُت الىػىُت وجإهُلها، هما جىحب اإلاادة 

ػُت والخىظُمُت اإلاخػللت بالحماًت الاحخماغُت وباإلاىظىمت  الىصىص الدؽَش

الصحُت الىػىُت، غالوة غلى ما جظمىه مً وحىب حػمُم الخإمحن ؤلاحباسي 

، وهى ما غملذ غلُه الحيىمت 2022ألاظاس ي غً اإلاشض في ؤحل ؤكصاه نهاًت ظىت 

 .والبرإلاان مً الىفاء به في آلاحاٌ اإلادذدة
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 اإلاخػلم باإلاىظىمت الصحُت 06.22 اللاهىن ؤلاػاس سكم :العىصر الثالث 

 دغاماث ؤظاظُت لىسػ بصالح اإلاىظىمت الصحُت 4الىػىُت الزي ًشجىض غلى 

خػلم ألامش بخإهُل الػشض الصحي وسكمىت اإلاىظىمت الصحُت ببالدها، في  ببالدها، ٍو

ل الذغاماث ألاخشي بصذاس اللىاهحن الخاصت بها  .خحن ًخؼلب ججًز

 مً اللاهىن ؤلاػاس اإلازوىس، فةن جفػُل 23واظدىادا بلى ملخظُاث اإلاادة 

ت ظِخم غبر كاهىن الظماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت  دغامت جثمحن اإلاىاسد البؽٍش

له ػبلا  ت بالىظُفت الصحُت، ؤما فُما ًخػلم بالحيامت فعِخم ججًز للمىاسد البؽٍش

خػلم 4 مً هفغ اللاهىن ؤلاػاس غبر 32للمادة   كىاهحن حؽيل الحجش ألاظاط، ٍو

ألامش  بلاهىن بخذار الهُئت الػلُا للصحت وكاهىن بخذار اإلاجمىغاث الصحُت 

ت واإلاىخجاث الصحُت وكاهىن بخذار  الترابُت وكاهىن بخذار الىوالت اإلاغشبُت لألدٍو

الىوالت اإلاغشبُت للذم ومؽخلاجه، مظُفا بإهه جمذ بخالت هزًً اإلاؽشوغحن 

ؼ  ً، في خحن ظِخم جلذًم زالزت مؽاَس اللاهىهحن باألظبلُت غلى مجلغ اإلاعدؽاٍس

 .كىاهحن ؤخشي باألظبلُت ؤمام مجلغ الىىاب، ورلً بىُفُت مخىاصهت

وهؽف العُذ الىصٍش غً مظامحن مؽشوعي اللاهىهحن، ول غلى خذة، 

 :هىسدها جباغا فُما ًلي 

 اإلاخػلم بالظماهاث 09.22فباليعبت إلاظامحن مؽشوع اللاهىن سكم 

ت بالىظُفت الصحُت، فلذ ؤوضح بإنها بىىد  ألاظاظُت اإلامىىخت للمىاسد البؽٍش

ا وجدعحن  كاهىهُت جشوم النهىض باألػش الصحُت وجإهُلها وجدفحزها مادًا ومػىٍى

ؤوطاغها اإلاهىُت بما ًظمً معاهمتها الفػالت والىاحػت في بهجاح هزا الىسػ 

 :الحُىي، ًمىً ؤلاؼاسة بليها في الىلؽ الخالُت 
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اإلاخػللت بىؼاق جؼبُم اللاهىن العالف رهشه، فهي   : الىقطة ألاولى- 

ت الػاملت باإلاجمىغاث الصحُت الترابُت باغخباسها  جخمدىس خٌى اإلاىاسد البؽٍش

 .اإلاخذخلت في اإلاُذان لخلذًم الخذماث الصحُت

ت طماهاث الحماًت اللاهىهُت لألػش :الىقطة الثاهية -   اإلاخمثلت بخلٍى

الصحُت في مىاحهت الاغخذاءاث ؤو التهذًذاث التي كذ ًخػشض لها ؤزىاء مضاولتهم 

إلاهامهم وخماًتهم مً ألامشاض وألاخؼاس اإلاهىُت وكُام ؤلاداسة بالحلٌى مدل مهىيي 

ظاث اإلاذهُت اإلاديىم بها طذهم في خالت اإلاخابػت مً ػشف  الصحت في ؤداء الخػٍى

 .الغحر مً ؤحل خؼإ مشفلي

 اإلاخػللت بترظُخ بلضامُت اإلاؽاسهت في دوساث وبشامج :الىقطة الثالثة - 

 ً ً اإلاعخمش، فهي جىصب غلى بلضام اإلاجمىغاث الصحُت الترابُت بخىفحر جيٍى الخيٍى

معخمش إلاهىيي الصحت ػىاٌ معاسهم اإلانهي لُيىن مالثما لحاحُاث وخصىصُاث 

ش مهاساتهم وماهالتهم  اإلاجمىغت ولؼبُػت اإلاهام اإلاىىػت باإلاهىُحن ورلً بغُت جؼٍى

ومىاهبت الخؼىساث التي ٌػشفها اإلاُذان الصحي بما ًظمً الشفؼ مً ؤدائهم 

 .ومشدودًتهم وجإهُلهم وجدعحن حىدة الخذماث الصحُت بؽيل معخمش

 فخخمثل في الخإظِغ لىظام ٌعمذ لبػع فئاث :الىقطة الرابعة  -

مهىيي الصحت في بػاس الؽشاهت مؼ اللؼاغحن الػام والخاص بةمياهُت مماسظت 

ت الزي  بػع اإلاهام في اللؼاع الخاص لعذ الخصاص الىبحر في اإلاىاسد البؽٍش

ًدخم الخيامل بحن اللؼاغحن الػام والخاص في بػاس الؽشاهت بُنهما، مؼ ؤلاخالت 

 .غلى هص جىظُمي لخدذًذ هُفُاث وبحشاءاث هزا الىىع مً الؽشاهت

 اإلاخجلُت في بكشاس هظام حذًذ للخىظُف بمىحب :الىقطة الخامسة  -

غلىد ًادي بلى جشظُم اإلاخػاكذ بىاء غلى ػلبه، مما ظُمىً اللؼاع الػام مً 
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اث الخىظُف الىظامي التي ًخم بحشائها  اظخػماٌ اإلاىاصب اإلاالُت اإلاخبلُت مً مباٍس

 .وفم الىصىص الجاسي بها الػمل

اإلاخمدىسة خٌى هظام ألاحشة لفاثذة مهىيي : الىقطة السادسة  -

ظاث اإلاخىلت لهم بمىحب  الصحت ًلىم غلى حضء زابذ ٌؽمل غلى اإلاشجب والخػٍى

ألاهظمت ألاظاظُت الخاصت اإلاؼبلت غليهم وحضء مخغحر ًخٌى غلى ؤظاط ألاغماٌ 

اإلاهىُت اإلاىجضة مؼ ؤلاخالت غلى هص جىظُمي لخدذًذ جلً اإلابالغ والؽشوغ 

والىُفُاث بما ًظمً مشاغاة ؤماهً الػمل وخصىصُاث ول مجمىغت صحُت 

 .جشابُت فُما ًخػلم بخدذًذ اليعب اإلاخصصت للجضء اإلاخغحر

 اإلاشجبؼت بإوكاث وؤهظمت الػمل مً خالٌ اغخماد :الىقطة السابعة  -

ؤوكاث الػمل الشظمُت بلى حاهب اغخماد مىاكُذ غمل خاصت بمهىيي الصحت 

هىظام الحشاظت والخذمت ؤلالضامُت واإلاذاومت الجاسي بها الػمل خالُا في اججاه 

ظاث مالثم مؼ خصىصُت بهجاص بػع ألاغماٌ  بكشاس همؽ حذًذ مؼ هظام حػٍى

 .اإلاهىُت مً خُث خحزها الضمني

 اإلاخػللت بخدذًذ ؤلالتزاماث اإلافشوطت غلى مهىيي :الىقطة الثامىة  -

الصحت ورلً بةلضامهم باخترام اإلابادت الػامت في مماسظت مهامهم اإلاخمثلت في 

اخترام اللاهىن والحُاد والفػالُت والؽفافُت والجزاهت واإلاصلحت الػامت واإلادافظت 

غلى العش اإلانهي وجشؼُذ غللىت اظخػماٌ وظاثل الػمل اإلاىطىغت سهً بؼاستهم 

دون اظخغاللها ألغشاض شخصُت ؤو جفادي الىكىع في وطػُت جظاسب اإلاصالح، 

 .وهى ما مً ؼإهه جخلُم اإلاشفم الصحي الػمىمي

 اإلاخػللت 08.22ؤما بخصىص ؤهم مظامحن مؽشوع اللاهىن سكم 

بةخذار اإلاجمىغاث الصحُت الترابُت، فلذ اخخصشها العُذ الىصٍش في الىلؽ 

 :ألاظاظُت الخالُت 
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 اإلاخػللت باإلاهام اإلاىىػت باإلاجمىغاث الصحُت الترابُت :الىقطة ألاولى -

ً والبدث والخبرة  اإلادذدة في مجاالث غشض الػالحاث والصحت الػامت والخيٍى

 .والابخياس واإلاجاٌ ؤلاداسي 

 اإلاخمدىسة خٌى مبذؤ بخذار مجمىغت صحُت جشابُت :الىقطة الثاهية - 

ت  بيل حهت مً حهاث اإلاملىت جظم حمُؼ اإلااظعاث الاظدؽفاثُت الػعىٍش

واإلاياجب الجماغُت لحفظ الصحت واإلااظعاث الصحُت الخاطػت لىصىص 

ػُت ؤو جىظُمُت خاصت، مؼ ؤلاخالت غلى هص جىظُمي لخدذًذ ملش ول  حؽَش

 .مجمىغت واإلااظعاث الصحُت اإلايىهت لها

 اإلاخػللت بخدذًذ ؤحهضة ؤلاداسة والدعُحر واإلاخمثلت في :الىقطة الثالثة - 

مجلغ ؤلاداسة واإلاذًش الػام للمجمىغت، بدُث ًخإلف مجلغ ؤلاداسة مً ممثلي 

ؤلاداسة وسثِغ مجلغ الجهت ؤو مً ًمثله ووالي الجهت ؤو مً ًمثله وكُذومى ولُاث 

الؼب والصُذلت وػب ألاظىان الخابػت للخػلُم الػالي الػمىمي اإلاخىاحذة داخل 

الجهت، ؤو مً ًمثلهم وممثل واخذ غً ول هُئت مً الهُئاث اإلايلفت بخذبحر هظام 

الخامحن ؤلاحباسي غً اإلاشض وممثلي ألاظاجزة الباخثحن في الؼب والصُذلت، وػب 

ألاظىان الػاملحن داخل اإلااظعاث الصحُت اإلايىهت للمجمىغت وممثلى باقي فئاث 

اإلاعخخذمحن، غالوة غلى زالزت ؤغظاء معخللحن روي الخبرة في مجاالث الصحت، 

وظِخم جدذًذ جشهُبت اإلاجلغ بىص جىظُمي، ؤما اإلاذًش الػام للمجمىغت الزي 

ػُت والخىظُمُت الجاسي بها الػمل في مجاٌ الخػُحن في  ٌػحن وفلا لألخيام الدؽَش

اإلاىاصب الػلُا فهى ًخمخؼ بجمُؼ العلؽ والاخخصاصاث الالصمت لدعُحر اإلاجمىغت 

وجذبحرها وجىفُز كشاساث اإلاجلغ ؤلاداسي وجمثُلها ؤمام الذولت وؤلاداساث الػمىمُت 

 .ؤو الخاصت ؤو ألاغُاس ؤو ؤمام اللظاء
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 جخػلم بمشجىضاث الهُيل الخىظُمي للمجمىغت بما في :الىقطة الرابعة - 

رلً البيُت الصحُت التي ظدخىلى ؤلاؼشاف غلى الػالحاث وجلذًم الخذماث 

ت واإلاالُت للمجمىغت ت واإلاالُت التي ًىاغ بها اإلاعاثل ؤلاداٍس  .الصحُت والبيُت ؤلاداٍس

 جخمدىس خٌى الخىظُم اإلاالي للمجمىغاث الصحُت :الىقطة الخامسة - 

ت والتي جشجىض ؤوال غلى اإلاذاخُل اإلاخإجُت مً ؤوؽؼتها  الترابُت ومىاسدها البؽٍش

ت وبغاهاث الذولت والجماغاث الترابُت وول هُئت  ومذاخُل ألامىاٌ اإلاىلىلت والػلاٍس

خاطػت لللاهىن الػام ؤو الخاص والهباث والىصاًا، واإلاىاسد ألاخشي التي ًمىً ؤن 

ػُت وجىظُمُت، وزاهُا معخخذمى  جخصص لها الخلا بمىحب هصىص حؽَش

اإلاجمىغت الزًً ًخإلفىن مً مىظفىن معخخذمىن ًخم هللهم بلى اإلاجمىغت ػبلا 

للىظام ألاظاس ي إلاعخخذميها ومىظفىن ملحلىن لذي اإلاجمىغت مؼ بمياهُت 

 .الاظخػاهت بخبراء مخػاكذًً مػهم إلاذة مدذدة

هزا، وكذ حذد مؽشوع هزا اللاهىن غذة طماهاث للمىظفحن الزًً 

ظِىللىن بلى اإلاجمىغت الصحُت بالخىصُص غلى اخخفاظهم بيافت الحلىق 

اإلاخػللت بىطػُتهم الىظامُت وألاكذمُت والخذماث اإلاىجضة وصىادًم الاهخشاغ في 

 .ؤهظمت اإلاػاؼاث اإلاذهُت

 اإلاخجلُت في هُفُت خلٌى اإلاجمىغاث الصحُت :الىقطة السادسة  -

الترابُت مدل الذولت واإلاشاهض الاظدؽفاثُت الجامػُت في حمُؼ خلىكها والتزاماتها 

خ الؽشوع الفػلي في مماسظت  ت بليها وجاٍس والىلل اإلاجاوي لألمىاٌ اإلاىلىلت والػلاٍس

 .الاخخصاصاث اإلاخىلت لها

وفي خخام غشض العُذ الىصٍش، ؤغلً بإن اإلاصادكت غلى هزًً 

ل البيُاث ألاظاظُت لىسػ بصالح  اإلاؽشوغحن اللاهىهحن ظِعاهم فػلُا في ججًز

اإلاىظىمت الصحُت، غلى ؤن ًخم الؽشوع بصفت فىسٍت في بغذاد الىصىص 



9 
 

ؼ هزه اللىاهحن وفم مىهجُت حؽاسهُت، بما  الخىظُمُت الالصمت لخؼبُم مؽاَس

ذة الشظمُت بما ٌعاهم في بىاء  ًظمً الخىفُز اليامل لها بػذ وؽشها بالجٍش

ت وميسجمت حعخجُب للخدذًاث الصحُت اإلاؼشوخت  مىظىمت صحُت وػىُت كٍى

 .غلى العاخت الىػىُت

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الىزراء املحترمىن،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمىن،

خ   واإلاخصصت 2023ًىاًش 18خالٌ الجلعت الثاهُت اإلاىػلذة بخاٍس

ػُحن العالف رهشهما، فلذ جمذ بشثاظت العُذ  إلاىاكؽت مظامحن الىصحن الدؽَش

س ي سثِغ اللجىت وبدظىس العُذ وصٍش الصحت  اإلاعدؽاس غبذ الشخمان الذَس

ً بغُت  والحماًت الاحخماغُت، بر ؤغؼُذ اليلمت للعُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

جلذًم مذاخالتهم خٌى هزًً اإلاؽشوعي اللاهىهحن، بدُث جم اغخباسهما ًإجُان في 

بػاس ظعي بالدها لىعب سهان وسػ الحماًت الاحخماغُت في ؼلها اإلاخػلم بالخإمحن 

الصحي ؤلاحباسي ألاظاس ي غً اإلاشض والتي جدظى بشغاًت ملىُت خاصت، مىىهحن 

في هزا الصذد بالخىحيهاث اإلالىُت الذاغُت بلى حػبئت ول الىظاثل اإلاخاخت لدعُحر 

ؤظباب اظخفادة اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن غلى كذم اإلاعاواة مً الحم في الػالج 

، مثمىحن مدخىي هزًً (31الفصل )والػىاًت الصحُت باغخباسه خلا دظخىسٍا 

اإلاؽشوغحن اللزان ٌػضصان هزه الشئٍت الاظدؽشافُت التي ظدعاهم ال مدالت في 

اظخجابت لخؼلػاث واهخظاساث اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن، بػذما ؤصبذ ؤلاصالح الػمُم 

اث  ت وػىُت طمً ؤولٍى للمىظىمت الصحُت الىػىُت طشوسة ملحت وؤولٍى

العُاظاث الػامت للحيىمت والشامُت بلى جثمحن الشؤظماٌ البؽشي والاغخىاء بصحت 

اإلاىاػىحن هؽشغ ؤظاس ي وحىهشي لىجاح ؤلاصالح اإلايؽىد، مؽُذًً في هزا ؤلاػاس 

باألداء اإلاخمحز للعُذ الىصٍش وغمله الذئوب مً ؤحل بلىسة هزا الخصىس الىاضح 
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إلصالح اإلاىظىمت الصحُت الىػىُت في ؤفم بغادة هُيلتها وفم ملاسبت حؽاسهُت 

كىامها اغخماد ظُاظت صحُت وكاثُت هاحػت وغشض مىصف ومخيافئ للػالحاث 

ؼت الصحُت الىػىُت  بمخخلف حهاث اإلاملىت بىاء غلى مػؼُاث وجىحهاث الخٍش

ت اإلاػخمذة مؼ جفػُل دوس ماظعاث الشغاًت الصحُت  للمملىت والخشاغ الجهٍى

ألاولُت، وبكشاس ظُاظت دواثُت مػللىت مىاهبت مً خالٌ جفػُل اللاهىن ؤلاػاس سكم 

ل ؤخيام اإلاادجحن 06.22  32 و23 اإلاخػلم باإلاىظىمت الصحُت الىػىُت والظُما ججًز

مىه واإلاخمثلت في بخذار اإلاجمىغاث الصحُت الترابُت هماظعاث غمىمُت جخىلى 

ت الػاملت  ا جىفُز ظُاظت الذولت في مجاٌ الصحت، وهزا جثمحن اإلاىاسد البؽٍش حهٍى

باللؼاع الػام الصحي وجإهُلها مً خالٌ جدذًذ الظماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت لها 

 .وخلىكها وواحباتها وهظام ؤحىسها

وحاء في بخذي اإلاذاخالث بإن هزًً اإلاؽشوغحن اللاهىهحن ظِؽىالن 

هللت هىغُت لإلحابت غلى الخدذًاث والشهاهاث اإلاؼشوخت في اإلاُذان الصحي وخاصت 

 وما ًخؼلبه الىاكؼ الصحي مً الخخلُم و ألاوعىت  والحيامت 19بػذ حاثدت وىفُذ 

ت  .والػذالت اإلاجالُت والجهٍى

هما جم الخإهُذ غلى ؤن جفػُل هزًً الىصحن اللاهىهحن غلى ؤسض 

ؼ وزحرة بصالح اإلاعدؽفُاث الصحُت في مخخلف مىاػم اإلاملىت  الىاكؼ، سهحن بدعَش

الظُما جلً التي هي في ػىس ؤلاهجاص والخىصَؼ اإلاخىاصن والػادٌ لالظدثماساث في 

اإلاجاٌ الصحي غلى مخخلف الجهاث وفم مػاًحر ؼفافت ومدذدة وجىحيهها هدى 

الجهاث وألاكالُم التي حػشف خصاصا وال ظُما في الػالم اللشوي، بطافت بلى 

ت وغللىت جذبحرها، ورلً إلاىاحهت  ؤهمُت الاظخغالٌ ألامثل للمىاسد اإلاالُت والبؽٍش

ت، بر ًبلغ هزا الىلص خىالي   ؤلف 32الىلع الىبحر غلى معخىي اإلاىاسد البؽٍش

 ؤلف وعمت، وهزا جفػُل 10 ؤػباء ليل 7 ؤلف ممشض بمػذٌ 65ػبِب و

ؼ للىظُفت الصحُت الػمىمُت هةػاس مدفض للػمل في اللؼاع وآلُت لخدعحن  الدؽَش
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ت وجدعحن  حاربُت الىفاءاث الؼبُت بلى اللؼاع الصحي والػىاًت باإلاىاسد البؽٍش

 .وطػُتها اإلاهىُت واإلاادًت والاحخماغُت

واغخبرث بخذي اإلاذاخالث ؤن بصالح كؼاع الصحت بداحت بلى جظافش 

حهىد وافت الفاغلحن واإلاهىُحن واغخماد اظتراجُجُت واضحت اإلاػالم  جظؼ اإلاىاسد 

ت في صلب ؤلاصالح اإلايؽىد مً خالٌ ظً ؤهظمت ؤظاظُت إلاهىيي الصحت  البؽٍش

مبيُت غلى اإلالاسبت الدؽاسهُت مؼ ممثلي الىلاباث ومإظعت الحىاس الاحخماعي غلى 

ا إلًجاد الحلٌى للمؽاول الػاللت لجمُؼ  اث مدلُا وبكلُمُا وحهٍى حمُؼ اإلاعخٍى

ضهم بألُاث كاهىهُت لحماًت  مىدعباتهم غبر هظام ؤهثر جدفحزا،  الفئاث اإلاهىُت وحػٍض

ورلً للحُلىلت دون هجشة ألادمغت الؼبُت مً اللؼاع الػمىمي بلى اللؼاع 

 وبغادة ةالخصىص ي وهزا لخفادي اظخلؼابهم مً الذٌو ألاحىبُت بؽشوغ جفظُلي

الىظش في الىمؽ الجذًذ للدؽغُل اإلابني غلى هظام الخػاكذ بلى حاهب الخىظُف 

ت الؽغُلت الصحُت غلى اغخباس ؤن الخىظُف بالػلذة  طماها لذًمىمت واظخلشاٍس

ًىشط الهؽاؼت والاظخغالٌ إلاهىيي الصحت وؤغىانها، وهزا بظهام الجماغاث 

الترابُت واللؼاع الخاص ومخخلف الهُأث اإلاهىُت ول في مجاٌ جخصصه في جدلُم 

هزه ألاهذاف اإلاػلً غنها طمً هزًً اإلاؽشوغحن البالغي ألاهمُت وجلذًم ول 

 . ؤؼياٌ الذغم بهزا اإلاجاٌ

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الىزراء املحترمىن،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمىن،

هىه العُذ الىصٍش في معتهل حىابه باإلاذاخالث اللُمت وما خملتها مً 

حعائالث ومالخظاث ؤزحرث ؤزىاء هلاػ مؽشوعي هزًً اللاهىهحن، مؽحرا بلى 

الخفاغل ؤلاًجابي الزي خظي به مً ػشف ألاػش الؼبُت والخمٍشظُت، وهزا حمُؼ 

ميىهاث الؽػب اإلاغشبي مؼ هزا اإلاؽشوع اإلاليي الهام، والزي ظِعاهم في خذور 
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حغُحر حزسي هبحر في اإلاىظىمت الصحُت ببالدها، وبالخالي ًجب ؤن وعاهم حمُػا في 

ش مىظىمت الصحت مً خالٌ الػمل غلى جمىحن  ذ هصىصه اللاهىهُت وجؼٍى ججٍى

ت الػاملت في اللؼاع الصحي بظماهاث كاهىهُت حؽػشهم باسجُاح هبحر  اإلاىاسد البؽٍش

ؤزىاء مضاولت مهامهم، مظُفا بإن كاهىن ؤلاػاس حاء بإسبؼ دغاماث ؤظاظُت، 

ت والاغخىاء  معخمذة مً الخؼاب اإلاليي وكاثمت غلى ؤظاط جدفحز اإلاىاسد البؽٍش

 .بىطػُتها، مؼ جإهُذه بإن هىان هلصا مهىال في ألاػش الصحُت

وبحن ؤن اإلاجمىغت الصحُت الترابُت غباسة غً ماظعت غمىمُت هباقي 

ت والاظخلالٌ اإلاالي ًترؤظها سثِغ  اإلااظعاث الػمىمُت جخمخؼ بالصخصُت الاغخباٍس

ت ماهذا ؤن  ظخيىن لهم مشدودًت مهمت " GTS"الحيىمت وجخىفش غلى جمثُلُت بداٍس

ل هزه اإلاجمىغاث الصحُت التي ظخخظؼ لىصاسة الاكخصاد  وظدعاهم في جمٍى

واإلاالُت مً الىاخُت الخلىُت ومشاكبت الذولت وظخخظؼ إلاشاكبت مالُت بؽيل ظىىي، 

ت التي حعهش ؤًظا غلى مىذ  وؤؼاس بلى ؤن هُيلت وصاسة الصحت مً خالٌ هزه اإلاذًٍش

 .التراخُص

وؤهذ غلى ؤن حمُؼ ألاشخاص الػاملحن باإلاجمىغاث الصحُت الترابُت 

 اإلاخػلم 09.22ظِخم حعمُتهم بمهىيي الصحت وظُخظػىن لللاهىن سكم 

ت بالىظُفت الصحُت وجدخاج لجمُؼ  بالظماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت للمىاسد البؽٍش

ميىهاتها، هما جم خلم جدفحزاث للمجمىغاث الصحُت الترابُت والخمُحز بحن ألاحش 

 .الثابذ وألاحش اإلاخدٌى وظِخم جدذًذ ول الخفاصُل في بػاس هص جىظُمي

فت الصحُت التي ظخيىن مىاظبت  وؤبشص ؤن هىان مصىف حذًذ بالخػٍش

فت ختى ًخم جدلُم جيامل  للجمُؼ وظِؽغل اللؼاغحن الػام والخاص بهزه الخػٍش

بُنهما، وألاحش ظِخم جدذًذه خعب الخذمت اإلالذمت، وبزلً فةن غملُت الخدبؼ 
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ت وظخيىن هىان صىسة مىذمجت ختى ال ًخم جإخحر الخذماث  والشكمىت جبلى طشوٍس

ظاث  الصحُت اإلالذمت، وظخيىن هىان ؤًظا مىاهبت لُخم الاظخفادة مً حػٍى

 .الصىذوق الىػني للظمان الاحخماعي

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الىزراء املحترمىن،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمىن،

مً مخخلف الفشق واإلاجمىغاث البرإلااهُت خٌى كذ وسدث حػذًالث ٌ

 حػذًال، مىصغت ما بحن مؽشوع 139مؽشوعي اللاهىهحن العالف رهشهما، بر بلغذ 

 68) ، و( حػذًال71):  اإلاخػلم باإلاجمىغاث الصحُت الترابُت 08.22كاهىن سكم 

 اإلاخػلم بالظماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت 09.22خٌى مؽشوع اللاهىن سكم  (حػذًال

ت بالىظُفت الصحُت  .للمىاسد البؽٍش

  :08.22الخػذًالث اإلالذمت خٌى اإلاؽشوع اللاهىن سكم - 1-

م ألاصالت واإلاػاصشة،  )ألاغلبُت  فشق  - م الخجمؼ الىػني لألخشاس، فٍش فٍش

م الاظخلاللي للىخذة والخػادلُت   جعديال24 : (الفٍش

  جعديالت8: الحشوي  الفٍشم -

  جعديالت3: باإلاغشب  للؽغالحن الػام الاجداد فٍشم -

  جعديال14: للؽغل  اإلاغشبي الاجداد فٍشم -

  جعديالت7:للؽغل  الذًملشاػُت اليىهفذسالُت مجمىغت -

  جعديالت10: اإلاعخذامت  والخىمُت الاحخماغُت الػذالت مجمىغت -

  جعديالت5: باإلاغشب  للؽغل الىػني الاجداد -
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  :09.22وباليعبت للخػذًالث اإلالذمت خٌى مؽشوع اللاهىن سكم 

م ألاصالت واإلاػاصشة،  )ألاغلبُت  فشق  - م الخجمؼ الىػني لألخشاس، فٍش فٍش

م الاظخلاللي للىخذة والخػادلُت   جعديال15:  (الفٍش

  جعديالت6: الحشوي  الفٍشم -

  جعديالت11: باإلاغشب  للؽغالحن الػام الاجداد فٍشم -

  جعديال14: للؽغل  اإلاغشبي الاجداد فٍشم -

  جعديالت13: للؽغل  الذًملشاػُت اليىهفذسالُت مجمىغت -

  جعديالت3: اإلاعخذامت  والخىمُت الاحخماغُت الػذالت مجمىغت -

  جعديالت6: باإلاغشب  للؽغل الىػني الاجداد -

وكذ غشطذ هزه الخػذًالث حمُػها غلى اإلاعؼشة اللاهىهُت ألحل 

اإلاصادكت غليها، مادة مادة بدُث وافلذ اللجىت غلى ؤغلبها بصُغت جىافلُت، في 

خحن جم سحب باقي الخػذًالث ألاخشي مؼ جىصُت بةغادة جشجِب بػع اإلاىاد، 

، (مادة بطافُت) 26واإلاادة  (مادة بطافُت) 25 مىشس واإلاادة 24وخاصت اإلاادة 

 .واإلالذمت مً ػشف مجمىغت اليىهفذسالُت للؽغل

 اإلاخػلم 08.22وفي الخخام صادكذ اللجىت غلى مؽشوعي كاهىهحن سكم 

 اإلاخػلم بالظماهاث 09.22باإلاجمىغاث الصحُت الترابُت و مؽشوع اللاهىن سكم 

ت بالىظُفت الصحُت   .باإلجماع كما ثم جعديلهماألاظاظُت اإلامىىخت للمىاسد البؽٍش
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  عــرض السيــد وزيـــر الصحة والحماية االجتماعيةعــرض السيــد وزيـــر الصحة والحماية االجتماعية

  



والحماية االجتماعية وزير الصحة
طالبيت األستاذ خالد ا

 املتعلق بالضمانات األساسية 09.22مشروع القانون رقم
الصحية؛املمنوحة للموارد البشرية بالوظيفة 

 املتعلق بإحداث املجموعات 08.22القانون رقم مشروع
.الصحية الترابية

ارينلجنة التعليم و الشؤون الثقافية و االجتماعية بمجلس املستش
2023يناير 10الثالثاء 

1



محاور العرض

.I ؛املرجعي ملشروعي القانونيناإلطار

.IIمضامين مشروعي القانونين.

2



نعتبر أن الوقت قد حان، إلطالق عملية حازمة، ... »
لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغاربة، خالل

.الخمس سنوات املقبلة
، 2021وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 

صحية وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية ال
...اإلجبارية

التي تم مطالبة أيضا، باستكمال املشاريع الكبرى،وهي ... 
تي إطالقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية االجتماعية، ال

.تحظى برعايتنا
تأهيل وفي هذا اإلطار، يبقى التحدي الرئيس ي، هو القيام ب
، وفي حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا ألفضل املعايير

.والخاصتكامل بين القطاعين العام 

ؤكد ى يكون األثر مباشرا وملموسا، فإني أتوح"... 
ملجاالت على التركيز على املبادرات املستعجلة في ا

ها تنفيذ تصحيح االختالالت التي يعرف:  .... التالية 
بموازاة مع ،"RAMED"برنامج التغطية الصحية 

ية إعادة النظر، بشكل جذري، في املنظومة الوطن
ا في صارخة، وضعفتفاوتات تعرفللصحة، التي 

".التدبير

الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجاللة 

2021أكتوبر 8بتاريخ

بةنصره هللا الذي وجه إلى األمة بمناسخطاب جاللة الملك

2020يوليو 29، عيد العرش المجيدل20الذكرى 

بة خطاب جاللة الملك محمد السادس نصره هللا بمناس

2018يوليوز 29، المجيدلعيد العرش19الذكرى 

اإلطار املرجعي ملشروعي القانونين

ية من عميق للمنظومة الصحاللصالح اتنزيل بسراعال ضرورة

أجل مواكبة الورش امللكي الخاص بالحماية االجتماعية  3



4

ُل القانون  ِّ
 
ك
َ
ا و مراجعة املتعلق بالحماية االجتماعية األساس القانوني الذي نص  على إصالح املنظومة الصحية وتأهيله09.21الطار رقم -ُيش

.لهااملؤطرةوالتنظيمية النصوص التشريعية 

تعميم التأمين اإلجباري األساس ي عن 

املرض

، 2022في أجل أقصاه نهاية وذلك •

،مليون مستفيد إضافي22لصالح 

يب سواء ما يتعلق بمصاريف التطب

والدواء، أو االستشفاء والعالج

مراجعة النصوص التشريعية 

والتنظيمية املتعلقة باملنظومة 

الصحية الوطنية

: اإلطار–من القانون 18املادة •

تعمل السلطات العمومية على "

مراجعة النصوص التشريعية 

ة والتنظيمية املتعلقة بالحماي

وباملنظومة الصحيةاالجتماعية 

ة مع مراعاة الجدولة الزمنيالوطنية 

17املنصوص عليها في املادة 

الصحية وتأهيلهاإصالح املنظومة

: "...  اإلطار–من القانون 5املادة •

ولبلوغ هدف تعميم التأمين 

تزم اإلجباري األساس ي عن املرض، تل

بإصالح السلطات العمومية 

يلهااملنظومة الصحية الوطنية وتأه

ي

اإلطار املرجعي ملشروعي القانونين

4



بثق مشاريع القوانين التي ستن
06.22إطار رقم -عن القانون 

املتعلق باملنظومة الصحية
الوطنية 

ملوارد البشرية اتثمين 

العليا للصحة؛الهيئة قانون 
؛املجموعات الصحية الترابيةقانون 

جات قانون الوكالة املغربية لألدوية واملنت
الصحية؛

ه للدم ومشتقاتالوكالة املغربية قانون 

هيئات التدبير والحكامة 

ارد قانون الضمانات األساسية املمنوحة للمو 

البشرية بالوظيفة الصحية 

اإلطار املرجعي ملشروعي القانونين

5



اإلطار املرجعي ملشروع القانون 

مضامين مشروع القانون 

انون املبادئ التي ينبني عليهاالق

1

4

2

3

5

؛القانون تطبيقمجال

قوية ضمانات الحماية 
َ
القانونية؛ت

رسيخ إلزامية املشاركة في دورات وبرامج التكوين 
َ
؛املستمرت

عض ممارسة ببإمكانية التأسيس لنظام يسمح 
؛الخاصاملهام في القطاع 

د إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقو 
؛ترسيماليؤدي إلى 

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

6



اإلطار املرجعي ملشروع القانون 

مضامين مشروع القانون 

انون املبادئ التي ينبني عليهاالق

8

6

7

جور جديد 
ُ
الصحة ؛ملهنيياعتماد نظام أ

؛الصحةبمهنييتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة 

؛صحةالمهنييتحديد االلتزامات املفروضة على 

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

7



يسري على املوارد البشرية العاملة 
.باملجموعات الصحية الترابية

تحديد نطاق التطبيق

1

نقطة األولىال

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

8



 هديدا الصحة ُيعتبر تمهنييعلى كل تهديد أو اعتداء
؛بهواعتداء على املرفق الصحي وإضرارا مباشرا 

ن حلول الدارة محل منهي الصحة في حالة املتابعة م
مرفقي؛طرف الغير من أجل خطأ 

 املهنية خالل مزاولة من األمراض واألخطار الحماية
.مزاولتهاأو بمناسبة املهام 

ماية تَقوية ضمانات الح
القانونية 

2

نقطة الثانيةال

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

9



إلزامية توفير تكوين مستمر مالئم طوال
:املنهيمسارهم 

الصحة وتحسين جودة مهنييمهارات تطوير 
.الصحيةالخدمات 

تَرسيخ إلزامية 

المشاركة في دورات 

وبرامج التكوين 

المستمر

2

الثالثةالنقطة 

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

10



 تكامل املوارد البشرية للقطاع العام
.اوالقطاع الخاص في إطار الشراكة بينهم

 هذا كيفيات وإجراءاتنص تنظيمي لتحديد
الشراكةالنوع من 

التأسيس لنظام يسمح لبعض فئات 

الصحة في إطار الشراكة بين مهنيي

القطاعين العام والخاص بإمكانية 

ممارسة بعض المهام في القطاع 

الخاص

4

نقطة الرابعةال

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

11



تجديد تشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة لل

؛ ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد

 ؛الترشيحتشغيل عن طريق فتح باب

رقي المدة المقضية كمتعاقد ألجل التاحتساب

.الترسيموالتقاعد، في حالة 

إقرار نظام جديد 

للتشغيل بموجب 

عقود يؤدي إلى 
ترسيم المتعاقد

5

نقطة الخامسةال

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

12



خولة جزء ثابت يتكون من األجور والتعويضات امل
التشريع الحالي؛بموجب 

هنية جزء متغير يتضمن التعويض عن األعمال امل
.املنجزة

اعتماد نظام أُجور 

لمهنييجديد 
الصحة

6

النقطة السادسة

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

13



ية إعادة النظر في نظام الحراسة والخدمة اللزام
واملداومة املعمول بها؛

 خصوصية إنجاز بعض إحداث نظام يستوعب
.األعمال املهنية من حيث حيزها الزمني

تحديد أوقات وأنظمة 

بمهنييعمل خاصة 
الصحة

7

السابعةالنقطة 

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

14



 املهنية ؛اللتزاماتاحترام الواجبات و

ية احترام القانون و الحياد و الفعالية و الشفاف
و النزاهة و املصلحة العامة؛

واجب التحفظ و حفض السر املنهي؛

 الحفاظ على ممتلكات؛

استعمال وسائل العمل بعقالنية  ...

االلتزامات تحديد 

المفروضة على 
الصحة مهنيي

8

الثامنةالنقطة 

ة الصحيةمضامين مشروع القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيف

15



اإلطار املرجعي ملشروع القانون 

مضامين مشروع القانون 

انون املبادئ التي ينبني عليهاالق

1

4

2

3

5

؛تحديد املهام املنوطة باملجموعة
مبدأ إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من 

اململكة؛جهات 
؛أجهزة الدارة والتسييرتحديد 

؛ةمرتكزات الهيكل التنظيمي للمجموع

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

الترابية التنظيم املالي للمجموعات الصحيةتحديد 
؛ومواردها البشرية

.وانتقاليةمقتضيات ختامية 6
16



 العالجات؛مجال عرض

 العامة؛الصحة مجال

؛مجال التكوين

؛مجال العالجات

 ؛واالبتكارمجال البحث والخبرة

 املجال الداري.

.

المنوطة المهام 

بالمجموعات 

الصحية الترابية

1

نقطة األولىال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

17



 اعتماد الجهوية في إحداث املجموعات
الصحية الترابية؛

 تحديد املؤسسات الصحية املكونة
.لمجموعة الصحية الترابيةل

مبدأ إحداث مجموعة 

صحية ترابية بكل 

جهة من جهات 

المملكة

2

الثانيةنقطة ال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

18



 الدارةمجلس:

 للمجموعةالعام املدير:

أجهزة اإلدارة تحديد 

والتسيير

3

الثالثةنقطة ال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

 التأليف

االختصاصات

 كيفية التعيين

االختصاصات

19



 صحية؛ بنية

 وماليةإدارية بنية.

تحديد مرتكزات 

الهيكل التنظيمي 

للمجموعة

4

الرابعةنقطة ال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

20



 وجود ميزانية خاصة بكل مجموعة؛

مستخدمو املجموعة.

التنظيم المالي 

للمجموعات الصحية 

الترابية ومواردها 

البشرية

5

الخامسةنقطة ال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

21



 الدولة واملراكز حلول املجموعات املحدثة محل
اماتها؛ والتز االستشفائية الجامعية في جميع حقوقها 

 والعقارية؛املجاني لألموال املنقولة النقل

 الفعلي لكلالشروع تحديد بموجب مرسوم تاريخ
.املسندة إليهافي ممارسة االختصاصات مجموعة  

مقتضيات ختامية 

وانتقالية

6

السادسةنقطة ال

بإحداث املجموعات الصحية الترابيةمضامين مشروع القانون املتعلق 

22
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 املناقشـــــة العامــــــةملخص 
 

جمحز ول مؽشوع كاهىن على خذة بمىاكؽاث مخباًىت وخىاساث 

معخفُظت مً لذن وافت املخذخلحن، بدُث صشخذ العذًذ مً الاظخفعاساث 

ذ مظامحن هزًً الىصحن  واملالخظاث وؤبذًذ  مجمىعت مً امللترخاث بغُت ججٍى

عحن املهمحن هىسدها على الؽيل الخالي  :الدؽَش

  املتعلق بإحداث املجموعات 08.22مناقشة مشروع قاهون رقم 

 :الصحية الترابية

بن مىاكؽت مؽشوع اللاهىن املخعلم بةخذار املجمىعاث الصحُت 

 ٌؽيل خعب ؤخذ 2022الترابُت هما صادق علُه املجلغ الحيىمي فاجذ دحىبر 

املخذخلحن زىسة خلُلُت ٌععى ال مدالت بلى ججاوص مخخلف إلاهشاهاث واملعُلاث 

ل دعاماث بصالح املىظىمت  التي حؽىب خالُا عشض العالحاث وظُعمل على ججًز

الصحُت الىػىُت في ؼلها املخعلم بالحيامت، وهزا معالجت ول ؤوحه اللصىس 

والاخخالالث في العشض الصحي على املعخىي الترابي ومىاحهت طعف الخذماث 

الصحُت امللذمت وهلص الخإػحر في مهىُيي الصحت بعبب اوعذام الخعاطذ في 

ت بحن املاظعاث الصحُت، وفي هزا إلاػاس جم الخإهُذ على ؤن هزا  املىاسد البؽٍش

املؽشوع كذ خذد املهام املىىػت باملجمىعاث الصحُت الترابُت داخل مجالها الترابي 

ورلً بغاًت جىفُز ظُاظت الذولت في ظخت مجاالث صحُت ؤظاظُت خعب ول 

مجمىعت والتي جخجلى في مجاٌ عشض العالحاث، مجاٌ الصحت العامت، مجاٌ 

ً، مجاٌ البدث والخبرة والابخياس واملجاٌ إلاداسي، بدُث ؤن هزه  الخيٍى

املجمىعاث ظُيىن لها دوسا في الخيعُم والخعاون بحن املاظعاث الاظدؽفائُت 

ل الفعلي للىمىرج الخىمىي  واملاظعاث الصحُت ألاخشي في بػاس خيامت الخجًز

ت املخلذمت، مما  الجذًذ، ومً جم جدلُم العذالت املجالُت الصحُت في بػاس الجهٍى

ع بةصذاس الىصىص الخىظُمُت املشافلت لهاجه اللىاهحن،  ًخؼلب طشوسة الدعَش
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ض جمثُلُت املجلغ إلاداسي بممثلحن عً املجالغ إلاكلُمُت هظشا الخخالف  وحعٍض

خصىصُت ول بكلُم عً ألاكالُم ألاخشي دون ؼإن العالم اللشوي طمً 

ت، بطافت بلى ؤهمُت ؤن جيىن هزه  ؼت املخصصت الجهٍى مخصصاث الخٍش

ت جشاعي خصىصُاث  املجمىعاث فظاءاث لبلىسة ظُاظاث وبشامج صحُت حهٍى

الجهاث وفظاءاث للخذاٌو في الؽإن الصحي في بػاس مً الؽشاهت مع املهىُحن وول 

الفاعلحن واملجخمع املذوي، هما جمذ الذعىة في هفغ العُاق بلى جمثُلُت مىظمت 

الهالٌ ألاخمش املغشبي في املجلغ إلاداسي في خالت وحىدها ملا لها مً ؤدواس ػالئعُت 

في املجاٌ الصحي والاظخعاهت بخبراتهم في هزا املظماس، وهزا ممثلحن عً ووالت 

ت وطماها للىجاعت والفعالُت  .الذم وووالت ألادٍو

هما دعذ بخذي املذاخالث بلى طشوسة بخذار مىظىمت معلىماجُت   

ت صحُت لخدذًذ اخخصاصاث ول مجمىعت صحُت جشابُت على خذة وطمان  حهٍى

عذم جذاخل جلً الاخخصاصاث فُما هى بداسي وجذبحري ؤو ما هى اظتراجُجي بطافت 

ؼت الصحُت في اللؼاع الصحي الخصىص ي هما هى الؽإن في  بلى طبؽ الخٍش

اللؼاع الصحي العمىمي، وفي ظُاق مخصل سجل ؤخذ الخذخلحن  غُاب جمثُلُت 

اللؼاع الصحي الخصىص ي في املجلغ إلاداسي، وحذوي جىطُذ عالكت الؽشاهت 

بحن اللؼاعحن الخاص والعام في املُذان الصحي وجدذًذ مضاولت املهام بهما في بػاس 

ت، هما جمذ بزاسة بؼيالُت جذبحر املعدؽفُاث الجامعُت في ظل  ؼت صحُت حهٍى خٍش

 .هزا املؽشوع اللاهىن 

بطافت بلى رلً ػشخذ عذة حعائالث خٌى املجمىعاث الصحُت الترابُت 

هل هي بداسة مخخصصت بخدلُم ألاهذاف املعؼشة الجدل مدل إلاداسة اللائمت ؤم 

ت املىحىدة خالُا املخمثلت في  ؤنها ماظعت عمىمُت ظخدل مدل الىخذاث إلاداٍس

ت  ت، وهزا مذي ؤهمُت املشاكبت املالُت وإلاداٍس اث الصحُت الجهٍى املىذوبُاث واملذًٍش

ت  لهاجه املاظعاث الصحُت في الؽم إلاداسي، وهل ظِخم اجخار العلىباث إلاداٍس

ش املىجضة للعلؼت الىصُت  .للمخالفحن ؤم ظخىخفي بشفع املداطش والخلاٍس
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وخلصذ عذة مذاخالث بإن جفعُل هزا الىص اللاهىوي على ؤسض 

ع وزحرة بصالح املعدؽفُاث الصحُت في مخخلف مىاػم اململىت  الىاكع سهحن بدعَش

الظُما جلً التي هي في ػىس إلاهجاص والخىصَع املخىاصن والعادٌ لإلظدثماساث في 

املجاٌ الصحي على مخخلف الجهاث وفم معاًحر ؼفافت ومدذدة وجىحيهها هدى 

الجهاث وألاكالُم التي حعشف خصاصا، بطافت بلى ؤهمُت الاظخغالٌ ألامثل للمىاسد 

ع للىظُفت الصحُت العمىمُت  ت وعللىت جذبحرها وهزا جفعُل الدؽَش املالُت والبؽٍش

هةػاس مدفض للعمل في اللؼاع وآلُت لخدعً حاربُت الىفاءاث الؼبُت بلى اللؼاع 

ت وجدعحن وطعُتها املهىُت واملادًت والاحخماعُت  .الصحي والعىاًت باملىاسد البؽٍش

هما جم الخإهُذ على ؤهمُت املصادكت على الترظاهت اللاهىهُت املخعللت 

بىسػ بصالح املىظىمت الصحُت واملت والظُما جلً التي هي كُذ الذسط داخل هزا 

ع اللىاهحن املشجبؼت بالىوالت  املجلغ املىكش والهُئت العلُا للصحت وبخالت مؽاَس

ت واملىخجاث الصحُت والىوالت الىػىُت للذم والهُإة العلُا للصحت  الىػىُت لألدٍو

املدالحن باألظبلُت على مجلغ الىىاب والتي وان املجلغ الحيىمي كذ صادق عليها 

 . املاض ي2022 دحىبر 21ًىم 

 

  املتعلق بالضماهات ألاساسية 09.22مناقشة مشروع قاهون رقم 

 .املمنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

عي ًىذسج في بػاس جفعُل  ؤهذ ؤخذ املخذخلحن بإن هزا الىص الدؽَش

 املخعلم باملىظىمت الصحُت 06.22 مً اللاهىن إلاػاس سكم 23ملخض ى املادة 

ؽيل كفضة هىعُت في مجاٌ الىظُفت الصحُت بؽيل ًضاوج بحن  الىػىُت، َو

ت وجدلُم الىجاعت والفاعلُت في ألاداء املؼلىبحن في  الاهخمام باملىاسد البؽٍش

الىظُفت الصحُت، خُث ؤكش هظاما حذًذا للدؽغُل بمىحب علىد ًادي الى 

جشظُم املخعاكذ، ورلً عالوة على الخىظُف الىظامي بىاء على الحاحُاث الحلُلُت 

ت، هما ًخٌى اللجىء بلى الدؽغُل  للمجمىعاث الصحُت الترابُت مً املىاسد البؽٍش
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بمىحب علىد مدذدة املذة كابلت للخجذًذ ًمىً ؤن جادي بلى الترظُم مع جىفحر 

طماهاث كاهىهُت لحماًت مهىيي الصحت طذ ؤي تهذًذ ؤو اعخذاء عليهم ؤزىاء مضاولت 

ً املعخمش ػُلت معاس هم  مهامهم وهزا جشظُخ بلضامُت جىظُم دوساث وبشامج الخيٍى

املنهي وبلضامُت املؽاسهت فيها باإلطافت بلى وطع هظام ٌعمذ لبعع فئاث مهىيي 

الصحت في بػاس الؽشاهت بحن اللؼاعحن العام والخاص بةمياهُت مماسظت بعع 

هزه إلاحشاءاث . املهام في اللؼاع الخاص مع اعخماد هظام فعاٌ لألحىس ومدفض

 ً دت املهىُت التي ظلذ حعاوي ألامٍش التي حؽيل هىعا مً الاسجُاح لذي هزه الؽٍش

، هما ظخمىً مً اظخذسان  الخصاص املضمً الزي ةواؼخغالها في ظشوف ال منهي

ت  .ٌعشفه اللؼاع الصحي مً خُث املىاسد البؽٍش

حاء به هىا املؽشوع اللاهىن مً ؤظالُب  وزمىذ بخذي املذاخالث ما

ش ألاداء الجُذ ملىظفي كؼاع الصحت، خُث جدُذ اظخفادة  ت حعاهم في جؼٍى جدفحًز

ظاث  مهىيي الصحت مً ؤحشة جخيىن مً حضء زابذ ٌؽخمل على املشجب والخعٍى

املخىلت لهم بمىحب ألاهظمت ألاظاظُت الخاصت بهم وحضء مخغحر ًدذد وفم املبالغ 

والؽشوغ والىُفُاث املدذدة بىص جىظُمي على ؤظاط ألاعماٌ املهىُت املىجضة  

ت الخعبحر ، وفي ملابل  هما ًظمً لهم الخمخع بعذة خلىق ؤخشي، بما فيها خٍش

رلً، اعخبرث بخذي املخذخالث امللخض ى اللاهىوي املعخجذ في بػاس هزا املؽشوع 

ذ مً الىلاػ خىله مع حمُع " باألحش الثابذ واملخغحر"اللاهىن املخعلم  ٌعخذعي املٍض

ت وىصاسة الاكخصاد واملالُت بغشض جدذًذ جفاصُله في الىص  اللؼاعاث الىصاٍس

 .الخىظُمي

واعخبرث بخذي املذاخالث ؤن بصالح كؼاع الصحت بداحت بلى جظافش 

حهىد وافت الفاعلحن واملهىُحن واعخماد اظتراجُجُت واضحت املعالم  جظع املىاسد 

ت في صلب إلاصالح امليؽىد  مً خالٌ ظً ؤهظمت ؤظاظُت ملهىُيي الصفت  البؽٍش

مبيُت على امللاسبت الدؽاسهُت مع ممثلي الىلاباث ومإظعت الحىاس الاحخماعي على 

ا إلًجاد الحلٌى للمؽاول العاللت لجمُع  اث مدلُا وبكلُمُا وحهٍى حمُع املعخٍى
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ضهم بألُاث كاهىهُت لحماًت مىدعباتهم عبر هظام ؤهثر جدفحزا،  الفئاث املهىُت وحعٍض

ورلً للحُلىلت دون هجشة ألادمغت الؼبُت مً اللؼاع العمىمي بلى اللؼاع 

 وبعادة ةالخصىص ي وهزا لخفادي اظخلؼابهم مً الذٌو ألاحىبُت بؽشوغ جفظُلي

الىظش في الىمؽ الجذًذ للدؽغُل املبني على هظام الخعاكذ بلى حاهب الخىظُف 

ت الؽغُلت الصحُت على اعخباس ؤن الخىظُف بالعلذة  طماها لذًمىمت واظخلشاٍس

 .ًىشط الهؽاؼت والاظخغالٌ ملهىيي الصحت وؤعىانها

ً لفائذة مهىيي الصحت  هما جمذ الذعىة بلى طشوسة  جدذًذ مذة الخيٍى

ومالئمخه مع خاحُاث املشفم الصحي ولؼبُعت املهام املىولت بليهم ومىاهبت 

الخؼىساث العلمُت التي ٌعشفها املُذان الصحي ؤوادًمُا وجلىُا ورلً لخدعحن 

 .حىدة الخذماث الصحُت بؽيل معخمش

ل هزا إلاصالح املجخمعي على ؤسض الىاكع  وخلصذ املذاخالث بلى ؤن ججًز

ع باملصادكت على اللاهىن  عُت عبر الدعَش سهحن باالهخشاغ اللىي للماظعت الدؽَش

عُت املخعللت بالحماًت الاحخماعُت وباملىظىمت  إلاػاس ومشاحعت الىصىص الدؽَش

الصحُت، وهزا بظهام الجماعاث الترابُت واللؼاع الخاص ومخخلف الهُأث املهىُت 

ول في مجاٌ جخصصه في جدلُم هزه ألاهذاف املعلً عنها طمً هزًً 

 . املؽشوعحن البالغحن ألاهمُت وجلذًم ول ؤؼياٌ الذعم بهزا املجاٌ
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 أجوبة السيد الوزير
 

هىه الظيد الىشٍس في مظتهل حىابه بالدظاؤالث واملداخالث الليمت 

التي أزيرث أزىاء هلاغ هرًً املؼسوعين كاهىهين، مؼيرا ئلى وحىد جفاعل 

ئًجابي مع ألاطس الطبيت والصحيت والخمٍسضيت، ومع حميع ميىهاث الؼعب 

املغسبي مع هرا املؼسوع املليي الهام، والري طيخلم حغيير حرزي هبير في 

د  املىغىمت الصحيت ببالدها، وبالخالي ًجب أن وظاهم حميعا في ججٍى

ت حؼعس  هصىصه اللاهىهيت وأن ًخىفس اللطاع الصحي على مىازد بؼٍس

س مىغىمت الصحت، وأفاد أن كاهىن إلاطاز حاء بأزبع  بازجياح هبير كصد جطٍى

دعاماث أطاطيت، هما أهد الخطاب املليي أخد هره الدعاماث اللاجمت على 

ت والاعخىاء بىضعيتها، علما أن هىان هلصا  أطاض جدفيز املىازد البؼٍس

. مهىال في ألاطس الصحيت

وأوضح أن هىان دعاماث جددزذ عً الحيامت في اللطاع 

الصحي، هما أن الظياطاث املخعاكبت على الىشازة لعبذ دوزا هاما، خيث 

جم الىصٌى ئلى دزحت الدؼبع في اللطاع الصحي، هما ًيبغي اللطع مع 

. مخلفاث املاض ي الصحي

ودعا ئلى ضسوزة وحىد هيئت جىغس وحظعى ئلى وضع اطتراجيجيت 

على املدي املخىطط والبعيد، وحظهس على عمليت الخلييم والخدبع والخيظيم 

ضمً الخغطيت الصحيت، هما جلىم بدوز الىطاطت مً خالٌ اعخماداث 

. اللطاعين العام والخاص وأن جخىفس على خمىلت طياطيت

وصسح بأن الصحت أصبدذ جدغى بخمسهص في اجخاذ اللسازاث 

وحظاهم في أمً البالد وطيادة الدٌو هيل، وبرلً ًجب أن جيىن هييلت 

ل اطتراجيجيت مىاطبت لرلً . مالئمت مع اللطاعين العام والخاص وجنًز

وبين أن املجمىعت الصحيت الترابيت عبازة عً مإطظت عمىميت 

ت والاطخلالٌ املالي  هباقي املإطظاث العمىميت جخمخع بالشخصيت الاعخباٍز
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ت مإهدا أن  طخيىن " GTS"ًترأطها زئيع الحيىمت وجخىفس على جمثيليت ئداٍز

ل هره املجمىعاث الصحيت التي  لهم مسدودًت مهمت وطدظاهم في جمٍى

طخخضع لىشازة الاكخصاد واملاليت مً الىاخيت الخلىيت ومساكبت الدولت 

ً وطخخضع ملساكبت ماليت بؼيل طىىي  . وخٍص

وأبسش أن هىان خصىصياث للصحت العمىميت والصحت 

الاطخثىائيت، هما أن حميع املإطظاث الصحيت جابعت للمإطظت العمىميت 

ولً ًيىن هىان أي فىازق بين الجهاث، خيث طيخم الاػخغاٌ على بسامج 

الطب الجهىي، ئما بالصحت الثابخت أو املخىللت، ئذ أن اللىافل الطبيت ًجب 

أن حؼخغل في هطاق الخغطيت الصحيت لدعم طياطت اللسب، علما أن هىان 

 املخعلم بالضماهاث ألاطاطيت 09.22جدفيزاث بملخض ى اللاهىن زكم 

ت بالىعيفت الصحيت والري ًضم عدة ئًجاباث  املمىىخت للمىازد البؼٍس

. خٌى ول الدظاؤالث املطسوخت في هرا إلاطاز

وأضاف أن املجمىعاث الصحيت الترابيت عبازة عً مإطظت 

عمىميت جضم حميع املإطظاث الصحيت بما فيها املظدؼفياث الجامعيت 

"CHU" ٌجخم مً خالله أًضا فخذ مجا ً ، مىضحا أن فخذ باب الخيٍى

ب على املظخىي الترابي، وطيىفخذ الطب الجامعي أًضا على  " GST"الخدٍز

وعلى الجهت، هما طيخم ئًجاد خلٌى ملظألت إلاهخغاظ وطيخم جىطيع 

. ميادًً الخدٍزب

وأهد على أن هىان ػساهت بين املجمىعاث الصحيت الترابيت 

هي " GTS"واللطاع الخاص في ئطاز صالخياث الترطاهت اللاهىهيت، هما أن 

ت وول ما ًخص املىازد والاطخمازاث  طت الصحيت الجهٍى املظإولت عً الخٍس

. والخجهيزاث

ت خاصت  وأػاز ئلى أن هييلت وشازة الصحت طدخضمً مدًٍس

باللطاع الخاص وػساواث بين اللطاع الخاص والعام، وبالخالي طدخم 
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ت التي  جمثيليت اللطاع الخاص داخل وشازة الصحت مً خالٌ هره املدًٍس

. حظهس أًضا على مىذ التراخيص

وأهد على أن حميع ألاشخاص العاملين باملجمىعاث الصحيت 

 09.22الترابيت طيخم حظميتهم بمهىيي الصحت وطيخضعىن لللاهىن زكم 

ت بالىعيفت الصحيت  املخعلم بالضماهاث ألاطاطيت املمىىخت للمىازد البؼٍس

وجدخاج لجميع ميىهاتها، هما جم خلم جدفيزاث للمجمىعاث الصحيت 

الترابيت والخمييز بين ألاحس الثابذ وألاحس املخدٌى وطيخم جددًد ول 

. الخفاصيل في ئطاز هص جىغيمي

ت هي التي طخلسز جدفيز املجمىعاث  وأعلً أن املجالع إلاداٍز

ً خظب الخاضعين له ووفم  الصحيت الترابيت، هما ًخم ئكساز الخيٍى

طت الصحيت للمىطلت املعىيت وخظب خاحياث املىاطىين، هما ًخم  الخٍس

الخعاكد لجلب ألاطس الصحيت للمىاطم التي جدخىي على خصاص مهٌى 

. وطيخم مىدهم جدفيزاث مللئ الخصاص وئبسام الخعاكد

وذهس أن الهيئت طخمثل اللطاع الخاص داخل املجلع إلادازي، 

هما طيخم اخخياز زالر ممثلين لها طيخىفلىن باًصاٌ خاحياث وهمىم 

. اللطاع الخاص

س ألاطالن 09.22وبين أن اللاهىن زكم   ٌعمل على جدفيز وجطٍى

ت، وجددًد ألاحس الثابذ واملخغير  هما طخيىن هىان جدفيزاث حد  إلاداٍز

مهمت، مما طيخلم هىعا مً الحسهيت والاهخعاػت داخل اللطاع الصحي، 

. وذلً في ئطاز ضىابط الىصىص الخىغيميت وجىصياث املجلع إلادازي 

فت الصحيت التي طخيىن  وأبسش أن هىان مصىف حدًد بالخعٍس

فت ختى ًخم  مىاطبت للجميع وطيؼغل اللطاعين العام والخاص بهره الخعٍس

جدليم جيامل بينهما، وألاحس طيخم جددًده خظب الخدمت امللدمت، وبرلً 

ت وطخيىن هىان صىزة مىدمجت  فان عمليت الخدبع والسكمىت جبلى ضسوٍز
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ختى ال ًخم جأخير الخدماث الصحيت امللدمت، وطخيىن هىان أًضا مىاهبت 

ضاث الصىدوق الىطني للضمان الاحخماعي . ليخم الاطخفادة مً حعٍى

وأػاز بخصىص أهغمت الخعاكد، أن املجمىعاث الصحيت الترابيت 

حاءث للمدافغت على املىدظباث املىحىدة في ئطاز أهغمت الخعاكد، علما 

أهه طيخم جىخيد صىادًم الخلاعد مظخلبال، وفخذ ئمياهيت املسوز للصىدوق 

الىطني للخلاعد وطخيىن هىان حظهيالث الخخياز هغام الخلاعد املالئم 

. للمجمىعاث الصحيت الترابيت

هما طيخم الحفاظ أًضا على مىدظباث مهىيي الصحت في ئطاز 

الخىلالث بين هره املجمىعاث، مفيدا بىحىد هغام داخلي لها طيددد 

. مفاهيم العمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ملخص المناقشة التفصيلية لبعض بنودملخص المناقشة التفصيلية لبعض بنود

   المشروعي القانونين المشروعي القانونين

  



ملخص املناقشة التفصيلية لبعض بنود املشروعي 

 القاهوهين

 

 ً صهل هزا الاجخماع مىاسبت لزلو للسُذاث والسادة املسدضاٍس

لخعمُق الىقاش خىى بعع البىىد املخعلقت بهزًً املضشوعين القاهىهين، 

ذ مظامُنهما  وجم ئثاسة عذة مالخظاث وئبذاء مقترخاث بضأنهما بغُت ججٍى

 :وال سُما خىى املىاد الخالُت 

  08.22مشروع قاهون رقم:  

 طشخذ اسخفساساث خىى املصطلح الىاسد في  :3 و2املادتين - 

هزه املىاد واملخعلقت باملجمىعاث الصحُت الترابُت هل حعخبر بمثابت 

أمادًمُاث لما هى الضأن باليسبت ألمادًمُت الخعلُم، وفُما ئرا مان هزا 

عي ٌسشي لزلو على املإسساث الصحُت الخاصت  مالضُخ "الىص الدضَش

 ".صاًذ

 طشخذ حساؤالث خىى مذي ئمهاهُت جىفُز مقخظُاث  :4املادة - 

هزه املادة على أسض الىاقع فُما ًخعلق بمجاى عشض العالجاث في الىقذ 

الزي ٌعاوي فُه عذة مىاطق مً هقص خاد في الخجهيزاث الطبُت، أما فُما 

ًخص مجاى العالجاث، فقذ جم الخزلير بأهمُت الخنفل بعالج املشض ى 

والجشحى واليساء الحىامل وجدبع خاالتهم الصحُت باليسبت لزوي خاملي 

ً، فقذ جم اقتراح خزف الفقشة  بطاقت سامُذ، وباليسبت ملجاى الخهٍى

ظها " إلاسهام"الثاهُت في هزا املجاى واملخمثلت ب   ".بظمان"وحعٍى



 الاهخماء السُاس ي أو الىقابي مظمىهت دسخىس ال داعي  :5املادة - 

 .لإلصاسة ئليها في هزه املادة

 مً الباب الثاوي املخعلق بالخذبير والدسُير، فقذ جم : 6املادة - 

ض ي في ئدماجهم طمً مقخظُاث  الخزلير بأهمُت ودوس ممثلي معاهذ الخمٍش

هزه املادة مع طشوسة الخذقُق في ممثلي باقي فئاث املسخخذمين العاملين 

داخل املإسساث الصحُت، ئطافت ئلى طشوسة اسدبذاى مصطلح مً 

باليسبت لخمثُلُت سئِس مجلس ي الجهت والىسُط، بمً ًىىب عىه " ًمثله"

 .ئعطائه طابعا ئلضامُا

 املطالبت بخدذًذ دقُق لفئاث املسخخذمين التي  :15املادة - 

 .جخألف منها املجمىعت الصحُت الترابُت ولزا ئعادة صُاغت

  09.22مناقشة بعض بنود مشروع قاهون رقم:  

 طشوسة مإاصسة مهىيي الصحت بمدامي في مشاخل الذعاوي  :6املادة - 

التي ًمنً أن جشفع طذهم أو في خالت حعشطهم العخذاءاث وتهذًذاث مً طشف 

 .الغير

ظاث، وال  : 7املادة -  طشوسة ئصشاك الفاعلين الىقابُين في جدذًذ الخعٍى

سُما في الجضء املخغير مً ألاجشة بخصىص ألاعماى املىجضة مً طشف أعىان 

 .ومهىُين الصحت ورلو في الىص الخىظُمي

ً املسخمش في مجاى الخىاصل،  :8املادة -   مقترح ئطافت بشامج للخهٍى

هظشا لخصىصُت قطاع الصحت الزي ٌعذ خساسا واسخثىائُا ئلى جاهب مالئمت 

ً مع خاجُاث املجمىعاث الصحُت الترابُت وطبُعت املهام املىىطت بهم  .الخهٍى



بعع مىظفي " خزف الاسخثىاء الىاسد في مقخض ى هزه املادة  :9املادة - 

املهام باملإسساث الصحُت الخابعت " بعع"، فُما ًخعلق بمماسست "مهىيي الصحت

للقطاع الخاص في ئطاس الضشالت بين القطاعين الصحُين الخصىص ي والعمىمي 

 .وجعل هزه إلامهاهُت للجمُع بذون اسخثىاء

 ئعادة صُاغت هزه املادة وجدذًذ مهام وأوقاث عمل مهىيي  :13املادة - 

 .الصحت بضهل دقُق في الىص الخىظُمي

 املخعلقت بالخقُذ بأخالقُاث املهىت ومذي حعاسض رلو مع   :16املادة - 

ما وسد فيها مً مسألت الهذاًا أو الهباث أو الامخُاصاث التي قذ ًخلقاها مهىُى 

 .الصحت لمقابل عً أداء واجباتهم املهىُت

 ئعادة صُاغت هزه املادة املخمدىسة خىى جشسُم املخعاقذ  :19املادة - 

 .وفقا ملا هى مىصىص علُه في قاهىن الىظُفت العمىمُت

 املطالبت بخىطُذ أسالُب الترقي املدذدة في ألاهظمت  :21املادة - 

ألاساسُت الخاصت وعالقتها بمقشاث العمل الىاسدة في الىص ورلو في ئطاس الىص 

 .الخىظُمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  مشروعي القانونين كما أحيال على اللجنة من طرف الحكومةمشروعي القانونين كما أحيال على اللجنة من طرف الحكومة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

   بإحداث المجموعات الصحية الترابية بإحداث المجموعات الصحية الترابية08.2208.22مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 

   كما أحيل عل اللجنة من طرف الحكومة كما أحيل عل اللجنة من طرف الحكومة
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مشروع قانون رقم 08.22

بإحداث املجموعات الصحية الترابية



الباب األول 

اإلحداث واملهام 

املادة األولى

»املجموعة  تسمية  تحت  اململكة،  جهات  من  جهة  بكل  تحدث 

االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  الترابية«،  الصحية 

واالستقالل املالي، يشار إليها في ما بعد باسم »املجموعة«.

املادة 2 

تخضع املجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على 

احترام أجهزتها املختصة ألحكام هذا القانون، خاصة منها تلك املتعلقة 

النصوص  تطبيق  على  السهر  عامة،  وبصفة  إليها،  املسندة  باملهام 

التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.

املؤسسات  على  املطبقة  للدولة  املالية  للمراقبة  املجموعة  تخضع 

العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 

املادة 3

املتعلق   06.22 رقم  اإلطار  القانون  من   32 املادة  ألحكام  طبقا 

املؤسسات  جميع  املجموعة  تضم  الوطنية،  الصحية  باملنظومة 

الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء : 

تنظيمية  أو  تشريعية  لنصوص  الخاضعة  الصحية  املؤسسات   -

خاصة ؛

- املؤسسات االستشفائية العسكرية ؛

- املكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

املؤسسات  الئحة  وكذا  مجموعة،  كل  مقر  تنظيمي  بنص  يحدد 

الصحية املكونة لها.

املادة 4

تتولى املجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في 

مجال الصحة. 

املخولة  باملهام  اإلخالل  دون  املجموعة،  إلى  يعهد  الغاية،  ولهذه 

للسلطات أو الهيئات األخرى املختصة، باملهام التالية :

في مجال عرض العالجات :

- وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة 

املحددة في الخريطة الصحية الوطنية ؛

- إعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف، على الخصوص، إلى تعزيز 

عرض العالجات، وفق خصوصيات الجهة، والتعاضد في استعمال 

املوارد املتاحة، وضمان التدرج واستمرارية العالجات بين املسالك 

ومستويات العالجات ؛

- إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا للخريطة الصحية الجهوية ؛

داخل  املتناسق  العالجات  ومسار  العالجات  مسلك  تنظيم   -

املؤسسات الصحية التابعة لها ؛

للخريطة  طبقا  الجهوي،  املستوى  على  العالجات  عرض  ضمان   -

الصحية الجهوية وملسار العالجات املتناسق واستنادا إلى املنظومة 
املعلوماتية الصحية الوطنية املندمجة املنصوص عليها في القانون 

اإلطار رقم 06.22 السالف الذكر ؛

- إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع املعطيات 

مع  وذلك  واستغاللها،  ومعالجتها  الجهة  مستوى  على  الصحية 

التقيد بالتشريع املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة 

املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.

في مجال الصحة العامة :

والسالمة  والوقاية  بالصحة  للنهوض  الهادفة  باألعمال  القيام   -

الصحية، طبقا للبرامج الوطنية املتعلقة بالصحة العامة ؛

اليقظة الصحية،  العامة، وضمان  - اإلشراف على حماية الصحة 

وتنظيم رصد األوبئة ؛

- ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العالجية ؛

- القيام بالتنظيم والضبط الطبي للمستعجالت االستشفائية ؛

قبل  ما  للمستعجالت  الطبي  والضبط  التنظيم  في  املشاركة   -

االستشفائية.

في مجال العالجات :

- تقديم خدمات التشخيص والعالج وإعادة التأهيل، سواء باإليواء 

أو بدونه ؛

- تقديم خدمات تشخيص وعالج أمراض الفم واألسنان ؛
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- التكفل باملر�صى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية ؛

التكفل  وجودة  املر�صى  سالمة  ضمان  إلى  الرامية  التدابير  اتخاذ   -
بهم. 

في مجال التكوين :

- ضمان التكوين التطبيقي األسا�صي لطلبة الطب والصيدلة وطب 
األسنان في القطاع العام، وعند االقتضاء في القطاع الخاص ؛

والخصوصية،  العمومية  التكوين  مؤسسات  جانب  إلى  اإلسهام،   -
والقبالة،  التمريض،  مهن  لطلبة  األسا�صي  التطبيقي  التكوين  في 
تقنيي  مهن  وكذا  الوظيفي،  التأهيل  وإعادة  والتأهيل  والترويض 

الصحة ؛

- ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين املنهي في املهن الصحية ؛

في مجال  املهنية  والهيئات  املعنية  القطاعات  إلى جانب  اإلسهام،   -
ملهنيي  املستمر  التكوين  في  املعنية،  العاملة  والجمعيات  الصحة 

الصحة. 

في مجال البحث والخبرة واالبتكار :

إلى جانب مؤسسات  العلمي في مجال الصحة  في البحث  - اإلسهام 
شراكة  اتفاقيات  إطار  في  وذلك  الصحية،  املجاالت  في  البحث 

تصادق عليها السلطات الحكومية املختصة ؛

واالقتصاد  العامة  الصحة  مجال  في  البحث  أعمال  في  املشاركة   -
الصحي واإلدارة الصحية ؛

- إنجاز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية ؛

- اإلسهام في تقييم التكنولوجيا الطبية ؛

- إحداث أقطاب التميز ومراكز مرجعية داخل املؤسسات الصحية 
التابعة لها ؛

- استغالل كل براءة أو اختراع في مجال الصحة.

في املجال اإلداري :

- تسليم رخص مزاولة املهن أو األنشطة التالية في القطاع الخاص، 
طبقا للمساطر الجاري بها العمل :

• مهنة القابلة ؛

• مهن التمريض ؛

• مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ؛

• إحداث واستغالل املصحات واملؤسسات املماثلة ؛

- تنسيق أنشطة املؤسسات الصحية املكونة للمجموعة ؛

املؤسسات  داخل  الصحية  واملنتجات  األدوية  توافر  على  السهر   -

الصحية املكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها ؛

والطبي  واإلداري  املالي  والتفتيش  املراقبة  عمليات  في  اإلسهام   -

للمؤسسات الصحية املكونة لها ؛

- تقييم أداء املؤسسات الصحية املكونة لها ؛

- تشجيع عالقات التعاون مع جميع املتدخلين في مجال الصحة على 

الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  ال سيما  الجهة،  مستوى 

والقطاع الخاص واملجتمع املدني ؛

الصحية  املؤسسات  بين  شراكة،  اتفاقيات  إطار  في  التنسيق،   -

املكونة لها واملؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.

الباب الثاني

اإلدارة والتسيير

املادة 5

يدير املجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

املادة 6

يتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئيسه، من األعضاء اآلتي بيانهم :

- ممثلو اإلدارات املعنية املحددة بنص تنظيمي ؛

- رئيس مجلس الجهة أو من يمثله ؛

- والي الجهة أو من يمثله ؛

للتعليم  التابعة  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  قيدومو   -

العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم ؛

نظام  بتدبير  املكلفة  الهيئات  من  هيئة  كل  عن   )1( واحد  ممثل   -

التأمين اإلجباري عن املرض ؛

األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  في  الباحثين  األساتذة  ممثلو   -

العاملين داخل املؤسسات الصحية املكونة للمجموعة ؛

- ممثلو باقي فئات املستخدمين العاملين داخل املؤسسات الصحية 

املكونة للمجموعة ؛

- ثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجاالت الصحة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.

يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو الجتماعات املجلس، بصفة 

استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.



املادة 7  

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة 

املجموعة.

ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، االختصاصات التالية :

- املصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة ؛

العامة  للتوجهات  طبقا  الجهوية،  الصحية  الخريطة  اعتماد   -

املحددة في الخريطة الصحية الوطنية ؛

- اعتماد البرنامج الطبي الجهوي ؛

للمجموعة،  املكونة  الصحية  املؤسسات  تسيير  شأن  في  املداولة   -

واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه املؤسسات ؛

السنوات،  متعددة  التوقعية  وقوائمها  املجموعة  ميزانية  حصر   -

وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها ؛

في  للمجموعة واملصادقة عليها والبت  - حصر الحسابات السنوية 

تخصيص النتائج ؛

- اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات املجموعة واختصاصاتها، 

بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين ؛

للنظام  طبقا  املجموعة،  ملستخدمي  األسا�صي  النظام  اعتماد   -

األسا�صي النموذجي ملستخدمي املجموعات الصحية الترابية الذي 

يحدد بنص تنظيمي ؛

- اعتماد النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛

- اعتماد النظام الداخلي للمجموعة ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها ؛

املرتبطة  أو االختراعات  البراءات  باقتناء  املتعلقة  القرارات  اتخاذ   -

بأنشطة املجموعة أو باستغاللها أو تفويتها ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باملساهمة في رأسمال املقاوالت الخاصة، 

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة 

بمهام  عالقة  املذكورة  للمقاوالت  الرئي�صي  للغرض  يكون  أن 

املجموعة ؛

دورية  وتقييم  افتحاص  بعمليات  للقيام  التدابير  جميع  اتخاذ   -

ألنشطة املجموعة ؛

- املصادقة على التقرير السنوي ألنشطة املجموعة ؛

- املداولة بخصوص كل مسألة تدخل ضمن مهام املجموعة.

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح للمدير العام تفويضا من أجل تسوية 

قضايا معينة.

اجتماعاته  ويحضر  اإلدارة  مجلس  كتابة  مهام  العام  املدير  يتولى 

بصفة استشارية.

املادة 8

يمكن ملجلس اإلدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، 

ال سيما في مجال االفتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها. 

املادة 9

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

وعلى األقل مرتين في السنة من أجل : 

القوائم  تنفيذ قراراته وحصر  - حصر حصيلة اإلنجازات ومراقبة 

التركيبية للسنة املالية املختتمة ؛

- حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة املوالية.

املادة 10

عدد  نصف  بحضور  صحيحة  اإلدارة  مجلس  مداوالت  تكون 

أعضائه أو ممثليهم على األقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة 

من  ابتداء  األقل  على  أيام،   )8( ثمانية  أجل  داخل  ثان،  اجتماع  إلى 

بكيفية  الثاني  ينعقد االجتماع  الحالة،  تاريخ االجتماع األول. وفي هذه 

صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو املمثلين. 

يتخذ املجلس قراراته بأغلبية األصوات. وفي حالة تعادل األصوات، 

يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة 11

يعين املدير العام للمجموعة وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.

املادة 12

واالختصاصات  السلط  بجميع  للمجموعة  العام  املدير  يتمتع 

يمارس،  الغرض،  ولهذا  باسمها.  ويتصرف  املجموعة،  لتسيير  الالزمة 

على الخصوص، االختصاصات اآلتية : 

- تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وعند االقتضاء، قرارات اللجن التي 

يحدثها هذا األخير ؛

املصادقة  قصد  اإلدارة  مجلس  على  تعرض  التي  املشاريع  إعداد   -

عليها أو اعتمادها، خاصة :
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• مخطط العمل السنوي للمجموعة ؛

• الخريطة الصحية الجهوية ؛

• البرنامج الطبي الجهوي ؛

• امليزانية السنوية للمجموعة ؛

• الهيكل التنظيمي ؛

• النظام األسا�صي للمستخدمين ؛

• النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛ 

• النظام الداخلي للمجموعة ؛

• التقرير السنوي ألنشطة املجموعة ؛

لها  املكونة  الصحية  واملؤسسات  املجموعة  بنيات  جميع  تدبير   -
وتنسيق أنشطتها ؛

طبقا  املناصب  في  والتعيين  للمجموعة،  البشرية  املوارد  تدبير   -
للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام األسا�صي ملستخدميها ؛

- إنجاز كل تصرف أو عمل  يتعلق بمهام املجموعة أو اإلذن بالقيام 
به ؛

الخاصة  أو  العمومية  واإلدارات  الدولة،  أمام  املجموعة  تمثيل   -
وأمام األغيار والقيام بكل إجراء تحفظي ؛

- تمثيل املجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى 
الدفاع عن مصالح املجموعة مع إخبار رئيس مجلس اإلدارة فورا 

بذلك. 

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه 
واختصاصاته إلى املستخدمين التابعين لسلطته. 

الباب الثالث

التنظيم املالي

املادة 13

تشتمل ميزانية املجموعة على :

1 - في باب املوارد :

- املداخيل املتأتية من أنشطتها ؛

- مداخيل األموال املنقولة والعقارية ؛

للقانون  خاضعة  هيئة  وكل  الترابية  والجماعات  الدولة  إعانات   -
العام أو الخاص ؛

- الهبات والوصايا ؛

طبقا  الحقا  لها  تخصص  أن  يمكن  التي  األخرى  املوارد  جميع   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2 - في باب النفقات :

- نفقات االستثمار ؛

- نفقات التسيير ؛

- إرجاع التسبيقات واالقتراضات ؛

- جميع النفقات األخرى املرتبطة بمهام املجموعة.

املادة 14

يتم تحصيل ديون املجموعة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها 

العمل املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.  

الباب الرابع

املستخدمون

املادة 15

يتألف مستخدمو املجموعة من :

ملستخدمي  األسا�صي  للنظام  طبقا  توظيفهم،  يتم  مستخدمين   -

املجموعة ؛

للنظام  طبقا  املجموعة،  إلى  نقلهم  يتم  ومستخدمين  موظفين   -

األسا�صي ملستخدميها ؛

التشريعية  للنصوص  طبقا  املجموعة،  لدى  ملحقين  موظفين   -

والتنظيمية الجاري بها العمل. 

يمكن للمجموعة، من أجل القيام بمهامها، أن تستعين بخبراء يتم 

التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خالل مدة محددة.

املادة 16

املحدد  التاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املجموعة  لدى  تلقائيا  ينقل 
املرسمون  املوظفون  أدناه،   23 املادة  في  إليه  املشار  املرسوم  بموجب 

املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة  باملصالح  العاملون  واملتدربون 

بالصحة املتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.

املحدد  التاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املجموعة  لدى  تلقائيا  ينقل 
بموجب املرسوم املشار إليه في املادة 23 أدناه، املستخدمون املتعاقدون 

العاملون باملراكز االستشفائية الجامعية وباملصالح الالممركزة التابعة 

للوزارة املكلفة بالصحة املتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
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باملراكز  العاملون  واملتدربون  املرسمون  املستخدمون  تلقائيا  ينقل 
املرسوم  بموجب  املحدد  التاريخ  من  ابتداء  الجامعية،  االستشفائية 
الترابي  لنفوذها  التابع  املجموعة  لدى  أدناه،   23 املادة  في  إليه  املشار 

املركز االستشفائي املذكور. 

هذه  بموجب  املجموعة  لدى  نقلهم  تم  الذين  املستخدمون  يدمج 
املادة في أطر املجموعة، طبقا للنظام األسا�صي الخاص بمستخدميها.

املادة 17

النظامية  الوضعية  تكون  أن  األحوال،  من  حال  بأي  يمكن،  ال 
لألشخاص  املجموعة،  ملستخدمي  األسا�صي  النظام  بموجب  املخولة 
الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16 أعاله، أقل من تلك التي كان يستفيد 

منها املعنيون باألمر في إطارهم األصلي في تاريخ نقلهم.

املجموعة  بمستخدمي  الخاص  األسا�صي  النظام  دخول  انتظار  في 
حيز التنفيذ، يظل املوظفون واملستخدمون املزاولون مهامهم باملصالح 
االستشفائية  وباملراكز  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
الجامعية، في التاريخ املحدد بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 
23 أدناه، خاضعين لألنظمة األساسية الخاصة بهم. ويحتفظون بجميع 

الحقوق واالمتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم األصلي.

تعتبر الخدمات التي أنجزها هؤالء املوظفون واملستخدمون باملصالح 
االستشفائية  واملراكز  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
في  عليه  املنصوص  املرسوم  بموجب  املحدد  التاريخ  في  الجامعية، 

املادة 23 أدناه، كما لو أنها أنجزت داخل املجموعة املعنية.

املادة 18

بالرغم من جميع األحكام املخالفة، يظل املوظفون واملستخدمون 
املشار إليهم في املادة 16 أعاله، منخرطين، برسم أنظمة املعاشات، في 

الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

الباب الخامس

مقتضيات ختامية وانتقالية

املادة 19

تحل املجموعات املحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما 
يخصها، محل الدولة واملراكز االستشفائية الجامعية في جميع حقوقها 
والتزاماتها املتعلقة بجميع صفقات الدراسات، واألشغال، والتوريدات، 
املصالح  لحساب  املبرمة  واالتفاقيات  العقود  جميع  وكذا  والخدمات، 
الصحية  واملؤسسات  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
التابعة مباشرة للدولة أو املراكز االستشفائية الجامعية، قبل التاريخ 
املحدد بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 23 أدناه والتي لم يتم 

تسويتها بصفة نهائية في التاريخ املذكور.

واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تسوية  مجموعة  كل  وتتولى 

املذكورة، وفق األشكال والشروط الواردة فيها.

املادة 20

والعقارية  املنقولة  األمواُل  املعنية  املجموعِة  إلى  مجانا،  تنقل، 

للملك  التابعة  وتلك  الجامعية  االستشفائية  للمؤسسات  التابعة 

الخاص للدولة واملخصصة للمصالح الالممركزة التابعة للوزارة املكلفة 

للمراكز  أو  للدولة  مباشرة  التابعة  الصحية  وللمؤسسات  بالصحة 

املنصوص  املرسوم  بموجب  املحدد  التاريخ  في  الجامعية  االستشفائية 

عليه في املادة 23 أدناه.

تنقل إلى كل مجموعة األرشيف وامللفات املمسوكة في التاريخ املحدد 

23 أدناه، من لدن املصالح  بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 

الالممركزة التابعة للوزارة املكلفة بالصحة واملركز االستشفائي الجامعي 

للمراكز االستشفائية  أو  للدولة  التابعة مباشرة  الصحية  واملؤسسات 

الجامعية.

املادة 21

عبارتي  محل  املعنية«  الترابية  الصحية  »املجموعة  عبارة  تحل 

»اإلدارة« أو »السلطة الحكومية املختصة« الواردتين حسب الحالة، في 

ما يلي :

 131.13 رقم  القانون  من  و71  و69  و66  و64  و63   62 املواد   -

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الطب،  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( ؛

القانون  من  و37  و35  و25  و24  و23  و22  و20  و19   18 املواد   -

بتنفيذه  الصادر  التمريض،  مهن  بمزاولة  املتعلق  رقم 43.13 

 1437 رمضان  من   16 بتاريخ   1.16.82 رقم  الشريف  الظهير 

)22 يونيو 2016( ؛ 

و26 و25  و24  و20   19 و  و17  و16  و14  و13  و10  و9   8 املواد   - 

القبالة،  املتعلق بمزاولة مهنة   44.13 القانون رقم  و31 و33 من 

من   16 بتاريخ   1.16.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1437 )22 يونيو 2016( ؛

- املواد 18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و28 و29 و30 و35 و37 من 

القانون رقم 45.13 املتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة 

التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.119  

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس 2019 (.
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املادة 22

مع مراعاة أحكام املادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الجامعية  االستشفائية  باملراكز  املتعلق 

 ،)2016 1437 )24 ماي  17 من شعبان  1.16.62 بتاريخ  الشريف رقم 

نفس  لها  التي  أو  القانون  هذا  ألحكام  املخالفة  األحكام  جميع  وكذا 

املوضوع.

املادة 23

في  نشره  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

الجريدة الرسمية، مع مراعاة األحكام اآلتية :

- تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص املذكورة في الجريدة 

الرسمية؛

- يحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي 

في ممارسة االختصاصات املخولة لها بموجب هذا القانون، والذي 

ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي.

أعاله،  املذكور  املرسوم  صدور  حين  وإلى  انتقالية  بصفة  تمارس، 

االختصاصات املذكورة، كل فيما يخصه، من قبل اإلدارة املختصة أو 

املعنية،  للمجموعة  الترابي  للنفوذ  التابع  الجامعي  االستشفائي  املركز 

االستشفائية  باملراكز  املتعلق   70.13 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 

الجامعية.
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 يتعلق بالضمانات األساسية الممنوحة  يتعلق بالضمانات األساسية الممنوحة 09.2209.22مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 

  للموارد البشرية بالوظيفة الصحيةللموارد البشرية بالوظيفة الصحية

   كما أحيل على اللجنة من طرف الحكومة كما أحيل على اللجنة من طرف الحكومة

  



رئــــيـــــــــــــــس الحــــكـــــــومــــــة

األمانة العامة للحكومة )املطبعة الرسمية( - الرباط

الــمــمـلـــــكــــــة الــمـغــربيـــــة

2022 - 1444

مشروع قانون رقم 09.22

يتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة

للموارد البشرية بالوظيفة الصحية



الباب األول

أحكام عامة

املادة األولى

املتعلق   06.22 اإلطار رقم   - القانون  من   23 املادة  ألحكام  تطبيقا 

باملنظومة الصحية الوطنية، يحدد هذا القانون الضمانات األساسية 

الترابية  الصحية  باملجموعات  العاملة  البشرية  للموارد  املمنوحة 

املنصوص عليها في املادة 32 من القانون - اإلطار املذكور.

يشار إلى هذه املوارد البشرية في ما يلي من هذا القانون بمهنيي الصحة.

املادة 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، تسري 

املطبقة  الخاصة  األساسية  األنظمة  مقتضيات  الصحة  مهنيي  على 

عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

الحــقـــوق والواجــبـــات 

املادة 3

ُيمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات األساسية التي يكفلها 

الدستور وفق الشروط املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

املادة 4

يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود 

املنهي  السر  واجب  احترام  يفرضه  وما  الدستور  يكفلها  التي  واملجاالت 

وأخالقيات املهنة.

املادة 5

ُيمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية 

الحـالة  أو  العرقي  األصل  أو  اللون  أو  الجنس  أساس  على  أو  والنقابية 

الصحيــة أو أي وضع شخ�صي.

إلى حزب سيا�صي  وال يمكن أن يترتب عن االنتماء أو عدم االنتماء 

أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم املنهي.

املادة 6

يتمتع مهنيو الصحة بحماية اإلدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما 

بمناسبة  أو  لوظيفتهم  ممارستهم  أثناء  له  يتعرضون  قد  شكله،  كان 

ممارستها.

تهديدا واعتداء  في هذا الصدد،  أو اعتداء عليهم  تهديد  ويعتبر كل 

على املرفق الصحي وإضرارا مباشرا به. 

بها  الجاري  للنصوص  طبقا  الحال،  اقت�صى  إذا  اإلدارة،  وتعوض 

التي تقوم مقام  إن اإلدارة، هي  الناتج عن ذلك، حيث  العمل، الضرر 

املصاب في الحقوق والدعاوى ضد املتسبب في الضرر.

إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن 

اإلدارة تحل محله في أداء التعويضات املدنية املحكوم بها ضده، طبقا 

للتشريع الجاري به العمل.

كما يتمتع مهنيو الصحة، وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية 

من األمراض واألخطار املهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خالل مزاولتهم 

ملهامهم أو بمناسبة مزاولتها. 

املادة 7

يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على 

الخاصة  األساسية  األنظمة  بموجب  لهم  املخولة  والتعويضات  املرتب 

والكيفيات  والشروط  املبالغ  متغير يخول، وفق  عليهم، وجزء  املطبقة 

املحددة بنص تنظيمي، على أساس األعمال املهنية املنجزة.

املادة 8

توفر املجموعات الصحية الترابية لزوما ملهنيي الصحة طوال مسارهم 

املنهي تكوينا مستمرا مالئما لحاجياتها ولطبيعة املهام املنوطة بهم.

يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم 

امليدان  يعرفها  التي  التطورات  ملواكبة  ومؤهالتهم  كفاءاتهم  وتنمية 

الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة 

الخدمات الصحية بشكل مستمر.

مشروع قانون رقم 09.22

يتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة

للموارد البشرية بالوظيفة الصحية
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املادة 9

يمكن لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص املنصوص عليها في املادة 21 من القانون - اإلطار السالف 

التابعة  الصحية  باملؤسسات  املهام  06.22، ممارسة بعض  رقم  الذكر 

للقطاع الخاص.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 10

طبقا ألحكام الفصلين 154 و155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة 

مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة 

واملصلحة العامة، ووفق معايير الجودة وربط املسؤولية باملحاسبة.

املادة 11

كل إخالل باحترام الواجبات وااللتزامات املهنية وأخالقيات املهنة، 

من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.

املادة 12

يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ فيما يتعلق بالتصريحات التي 

قد يدلون بها في إطار املهام التي يضطلعون بها.

كما يلزمون بحفظ السر املنهي، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة 

أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، 

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

املادة 13

العمل  أوقات  باحترام  مهامهم،  ممارسة  في  الصحة،  مهنيو  يلزم 

العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة اإلدارة، كلما اقتضت ضرورة املصلحة 

ذلك.

ويمكن دعوتهم ملمارسة مهامهم خارج أوقات العمل املذكورة، سواء 

بالليل أو بالنهار وخالل أيام العطل واألعياد، بما يضمن استمرارية سير 

املؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العالج والخدمات 

الصحية واالستجابة للحاالت الصحية الطارئة واملستعجلة.

كما يمكن دعوتهم، بصفة استثنائية إذا استدعت ضرورة املصلحة 

ذلك، إلنجاز مهام محددة وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة 

الذكر باملؤسسات الصحية املذكورة بصرف النظر عن مقرات تعيينهم.

املهنية،  األعمال  بعض  لخصوصية  اعتبارا  الصحة،  مهنيو  يستمر 

ال سيما من حيث طبيعتها ونوعيتها والحيز الزمني الذي تتطلبه، في إنجاز 

هذه األعمال بصرف النظر عن أوقات العمل السالفة الذكر. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 14

معارفهم.  تطوير  على  بانتظام  يعملوا  أن  الصحة  مهنيي  على  يتعين 

ويجب عليهم لهذه الغاية، املشاركة في التكوين املستمر املنظم لفائدتهم من 

قبل املجموعات الصحية الترابية، أو بشراكة مع الهيئات املهنية أو القطاع 

الخاص.

املادة 15

الصحية  املجموعات  ممتلكات  على  بالحفاظ  الصحة  مهنيو  يلزم 

الترابية، ال سيما التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقالنية وترشيد. 

ويمنع عليهم استغاللها ألغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات املصلحة.

املادة 16

التي  املهنة،  أخالقيات  بمدونة  التقيد  الصحة  مهنيي  على  يتعين 

يطلبوا  أن  عليهم  ويمنع  العمل.  به  الجاري  التشريع  وفق  إعدادها  يتم 

هدايا  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  يتلقوا،  أو  يقبلوا  أو  أو يشترطوا 

أداء  عن  كمقابل  قيمتها،  أو  نوعها  كان  كيفما  امتيازات  أو  أو هبات 

واجباتهم املهنية أو االمتناع عن القيام بها.

املادة 17

يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب املصالح.

أنه  أو  الوضعية  هذه  في  يوجد  أنه  منهم  ألي  تبين  إذا  ما  حالة  وفي 

التاريخ، رئيسه  ثابتة  سيقع فيها، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة 

التسلسلي املباشر أو، عند االقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيها.

الباب الثالث

مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية ونظام املسار املنهي

املادة 18

يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات 

الصحية الترابية من املوارد البشرية، وفق مساطر تضمن املساواة وتكافؤ 

االستحقاق  مبدأي  ووفق  واملترشحين  املترشحات  جميع  بين  الفرص 

والشفافية، ال سيما حسب مسطرة املباراة.



تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية 

أو متعددة السنوات، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة 

لتدبير املوارد البشرية، ترتكز، بالخصوص، على دالئل مرجعية للوظائف 

والكفاءات وخرائطية املناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير 

التوقعي لألعداد والوظائف والكفاءات.

املادة 19

التشغيل  إلى  اللجوء  ذلك،  املصلحة  ضرورة  اقتضت  كلما  يمكن، 

بموجب عقود، ملدة محددة قابلة للتجديد.

يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى 

ترسيم املتعاقد.

تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص 

تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة املعنية.

حالة  في  والتقاعد،  الترقي  ألجل  كمتعاقد  املقضية  املدة  تحتسب 

الترسيم.

املادة 20

طبقا ألحكام املادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق 

مبادئ  وفق  لألداء  دوري  لتقييم  الصحة  مهنيو  يخضع  العمومية، 

الشفافية واملوضوعية والحياد وعدم التمييز. تعتمد نتائج هذا التقييم 

في التحفيز والتكوين. 

بناء على نتائج التقييم، تمنح ملنهي الصحة نقطة عددية سنوية من 

طرف املسؤول عن املجموعة الصحية الترابية أو الشخص املفوض له 

من قبله لهذا الغرض.

تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم.

املادة 21

يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة.

تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد 

ونتائج  أعاله،   2 املادة  في  إليها  املشار  الخاصة  األساسية  األنظمة  في 

التقييم املشار إليها في املادة 20 أعاله واألقدمية حسب مقرات العمل.

املادة 22

في  في األجهزة االستشارية،  يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم 

تطوير وتحسين مردودية املرفق الصحي، والنظر، ضمن الحدود املقررة في 

األنظمة األساسية الخاصة املطبقة عليهم، في القرارات الفردية املتعلقة 

بمسارهم املنهي، كما يشاركون في وضع وتنفيذ برامج األعمــال االجتماعيــة 

الخاصة بهم.

املادة 23

يستفيد مهنيو الصحة من الضمانات التأديبية التي يكفلها القانون.

الباب الرابع

أحكام مختلفة وختامية 

املادة 24

بالجريدة  نشره  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

الرسمية.

وأوقات  والتعويضات  باألجرة  املتعلقة  التنظيمية  النصوص  تظل 

العمل والتقييم، املطبقة على مهنيي الصحة، في تاريخ نشر هذا القانون 

بالجريدة الرسمية سارية املفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية 

املشار إليها في املواد 7 و 13 و 20 من هذا القانون.
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التعديالت الواردة على المشروعي القانونين من طرف الفرق التعديالت الواردة على المشروعي القانونين من طرف الفرق 

  والمجموعات البرلمانيةوالمجموعات البرلمانية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 بإحداث المجموعات  بإحداث المجموعات 08.2208.22التعديالت الواردة على مشروع القانون رقم التعديالت الواردة على مشروع القانون رقم 

  الصحية الترابية من طرف الفرق والمجموعات البرلمانيةالصحية الترابية من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية –فريق األصالة واملعاصرة  –التجمع الوطني لألحرار فريق 

 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

GROUPES DE LA MAJORITE  
 



 .بإحداث اجملموعات الصحية الرتابية   08.22على مشروع قانون رقم  تعديالت فرق األغلبية

 
 

2 

  ريق التجمع الوطين لألحرارف                                                                                                                                                                                                                                                                              جملس املستشارين                                                                              -  الربملان

 

  01رقمتعديل ال

 01 املادة

 التعديل تربير التعديل املقرتح النص احلالي

 01املادة 
 .اململكة جهات من جهة بكل تحدث

  01املادة 
 .لك هجة من هجات اململكة بمركزحتدث 

الوحدات اإلدارية على المستوى تناسق مقرات 
 .الجهوي

تحديد دقيق للمقر في حالة تغيير التقسيم 
 الجهوي للمملكة.

 

 

 

 



 .بإحداث اجملموعات الصحية الرتابية   08.22على مشروع قانون رقم  تعديالت فرق األغلبية
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  ريق التجمع الوطين لألحرارف                                                                                                                                                                                                                                                                              جملس املستشارين                                                                              -  الربملان

 

  02رقمتعديل ال

 01 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

 01املادة 
............................................................................ 

تحت تسمية " املجموعة الصحية الترابية "، مؤسسة 

 عمومية....

 01املادة 
...................................................................... 

" املجموعة الصحية  مؤسسة عمومية تحت مسمى

 الترابية "، تتمتع بالشخصية االعتبارية....

 

 تدقيق الصياغة.
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  03رقمتعديل ال

 02 املادة

 التعديل تربير التعديل املقرتح النص احلالي

  2املادة 
تخضع املجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها 

 العمل على احترام ....

  2املادة 
الغرض ،  التي يكون تخضع املجموعة لوصاية الدولة 

 منها العمل على احترام ....

 

 ضبط الصياغة
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  40رقمتعديل ال

 02 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  2املادة 
تخضع املجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها 

اليها، .... باملهام املسندة  .....العمل على احترام ....

 باملؤسسات العمومية..........

....................................................... 

  2املادة 
تخضع املجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها 

 اليهاباملهام املسندة ....  .....العمل على احترام ....

 باملؤسسات العمومية..، ........بوظيفتها

....................................................... 

 

م المهام والبنية ضكون مفهوم الوظيفة اعم وي

 .واألدوار ودور المرفق
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  50رقمتعديل ال

 03 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  03املادة 
 06.22رقم  اإلطارمن القانون  32طبقا ألحكام املادة 

 املتعلق باملنظومة الصحية.............. باستثناء:

 املؤسسات الصحية ..........خاصة؛-

 ؛االستشفائية العسكريةاملؤسسات -

................................................................... 

 

  03املادة 
 06.22من القانون اإلطار رقم  32طبقا ألحكام املادة 

 املتعلق باملنظومة الصحية.............. باستثناء:

 املؤسسات الصحية ..........خاصة؛-

ومستشفياتها  العسكريةاملؤسسات االستشفائية -

 ؛امليدانية

................................................................... 

 

 

مأل الفراغ إضافة المستشفيات الميدانية ل

 التشريعي.
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  60رقمتعديل ال

 30 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  03املادة 
 06.22من القانون اإلطار رقم  32طبقا ألحكام املادة 

 املتعلق باملنظومة الصحية.............. باستثناء:

 املؤسسات الصحية ..........خاصة؛-

 ؛املؤسسات االستشفائية العسكرية-

................................................................... 

وكذا الئحة  مقر كل مجموعة، تنظيمي يحدد بنص

 املؤسسات الصحية املكونة لها.

  03املادة 
 06.22من القانون اإلطار رقم  32طبقا ألحكام املادة 

 املتعلق باملنظومة الصحية.............. باستثناء:

 املؤسسات الصحية ..........خاصة؛-

 ؛املؤسسات االستشفائية العسكرية-

................................................................... 

الئحة  وكذا مقر كل مجموعة، تنظيمي حدد بنصت

 لكل مجموعة.املؤسسات الصحية املكونة 

 

 1المالئمة مع التعديل رقم 
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  70رقمتعديل ال

 04 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  04املادة 
 ................................. مجال الصحة.تتولى املجموعة، 

 باملهام التالية:.......................ولهذه الغاية، ..............

 :في مجال عرض العالجات 

- ................................................................... 

 في مجال الصحة العامة

-.................................................................. 

 في مجال العالجات

-................................................................. 

 في مجال التكوين

-............................................................ 

 في مجال البحث والخبرة واالبتكار

-.............................................................. 

  04املادة 
 تتولى املجموعة، ................................. مجال الصحة.

 باملهام التالية:..........................ولهذه الغاية، 

 :في مجال عرض العالجاتأ. 

- ................................................................................... 

 في مجال الصحة العامة.ب

-.................................................................................... 

 في مجال العالجات.ج

-.................................................................................... 

 في مجال التكوين.د

-................................................................................ 

 في مجال البحث والخبرة واالبتكار.ه

-............................................................................. 

 في املجال اإلداري و.

 

 تيسير االستدالل القانوني  

 تناسق األسلوب التشريعي  
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 في املجال اإلداري 

-............................................................. 

-...................................................................... 
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  08رقمتعديل ال

 04 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  04املادة 
 تتولى املجموعة، ................................. مجال الصحة.

 باملهام التالية:.ولهذه الغاية، ....................................

 :في مجال عرض العالجات 

 وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها ، طبقا -

للتوجهات العامة املحددة في الخريطة الصحية 

 : الوطنية

ومستويات  إعداد ........ العالجات بين ا املسالك -

 :العالجات

دة، طبقا للخريطة إحداث مؤسسات صحية جدي -

 ؛الصحية الجهوية

تنظيم مسلك العالجات ومسار العالجات املتناسق  -

 ؛داخل املؤسسات الصحية التابعة لها

  04املادة 
تتولى املجموعة، ....................................................... مجال 

 الصحة.

باملهام .ولهذه الغاية، ...........................................................

 التالية:

 :في مجال عرض العالجات 

وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها ، طبقا للتوجهات  -

 : العامة املحددة في الخريطة الصحية الوطنية

 :العالجاتومستويات  إعداد ........ العالجات بين ا املسالك -

لخريطة الصحية داد اعا، إحداث مؤسسات صحية جديدة- 

 ؛الجهوية

تنظيم مسلك العالجات ومسار العالجات املتناسق داخل -

 ؛املؤسسات الصحية التابعة لها

 

الصحية من سلطة تمكين المجموعة   

احداث الخريطة الصحية وطبقا لها 

إحداث مؤسسات صحية يجعل منها 

المحتكر الوحيد إلحداث المؤسسات فإما 

ان تكتفي باإلحداث او بإعداد الخريطة 

 الصحية.
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 09رقمتعديل ال

 04 املادة

 18الفقرة 

 التعديلتربير  التعديل املقرتح النص احلالي

  4املادة 
 التكوين:يف جمال 

ضامن التكوين التطبيقي الأسايس لطلبة الطب  -

والصيدةل وطب الأس نان يف القطاع العام، وعند 

 الاقتضاء يف القطاع اخلاص.

  4املادة 
 يف جمال التكوين:

وكذا الأطباء  ضامن التكوين..............القطاع العام، -

 .......املقميني وادلاخليني

 

 والداخليينإضافة األطباء المقيمين 
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  01رقمتعديل ال

 04 املادة

 18الفقرة 

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  04املادة 
 تتولى املجموعة، ................................... مجال الصحة.

 باملهام التالية:.ولهذه الغاية، .....................................

................................................................... 

 في مجال التكوين

ضمان التكوين التطبيقي.................. وعند االقتضاء -

 في القطاع الخاص.

-.................................................................................. 
 

  04املادة 
 املجموعة، ................................... مجال الصحة. تتولى

 باملهام التالية:.ولهذه الغاية، .....................................

................................................................... 

 في مجال التكوين.د

التكوين التطبيقي لطلبة التكوين املنهي في املهن  ضمان  -

 .الصحية

-.................................................................................. 

 

 

 7المالئمة التعديل رقم 

حذفها حتى يصبح وجوبا، فالضمان يحيل على 

 إمكانية عدم الضمان أيضا بمسوغات عديدة.
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 11رقمتعديل ال

  06 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  6املادة 
............................ 

ثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجاالت  -

 الصحة

 

  6املادة 
............................ 

ثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجاالت 

 بالجهة قاطنينالصحة 

............................................... 

 

 .تعزيز إشراك النخب المحلية
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 21رقمتعديل ال

  60 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  6املادة 
يتألف مجلس اإلدارة عالوة على رئيسه، من األعضاء 

  بيانهم:اآلتي 

 تنظيمي؛املعنية املحددة بنص  تاإلداراممثلو  -

 يمثله؛رئيس مجلس الجهة أو من  -

 يمثله؛والي الجهة أو من  -

قيدومو كلية الطب والصيدلة وطب االسنان  -

التابعة للتعليم العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة 

 يمثلوهم؛أو من 

آت املكلفة ئممثل واحد عن كل هيئة من الهي -

 املرض؛بتدبير نظام التأمين االجباري عن 

ممثلو االساتذة الباحثين في الطب والصيدلة  -

وطب االسنان العاملين داخل املؤسسات الصحية 

  للمجموعة؛املكونة 

  6املادة 
يتألف مجلس اإلدارة عالوة على رئيسه، من األعضاء 

  :بيانهماآلتي 

 املعنية املحددة بنص تنظيمي ؛ تاإلداراممثلو  -

 رئيس مجلس الجهة أو من يمثله ؛ -

 من يمثله ؛ والي الجهة أو -

قيدومو كلية الطب والصيدلة وطب االسنان  -

التابعة للتعليم العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة 

 أو من يمثلوهم ؛

املكلفة  اتئالهيممثل واحد عن كل هيئة من  -

 بتدبير نظام التأمين االجباري عن املرض ؛

ممثلو االساتذة الباحثين في الطب والصيدلة  -

العاملين داخل املؤسسات الصحية  وطب االسنان

  املكونة للمجموعة ؛

ثيلية ميروم التعديل إلى دمقرطة الت
بالمجموعات الترابية، اعتبارا لكون االطر 
الطبية والشبه الطبية المزاولة تعتبر مكون 
فاعل في تقديم الخدمات الصحية وعلى اطالع 

 من جهة. الصحيةالعملية للمنظومة  باإلشكاالت
ومن جهة أخرى اعتبارا لكون القطاع الخاص 
في الميدان الصحي يقدم خدمات تصل إلى 

من مجموع العالجات المقدمة لفائدة  70%
المواطنين، وهو بمثابة مكون أساسي في 

 المنظومة الصحية .
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ثالث أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في  -

 الصحة.مجاالت 

 السابقة.تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة 

لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو الجتماعات يمكن 

املجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في 

 مشاركته.

 أطباء القطاع الخاص لهيئاتتمثيلية  -

 .بالجهة

  .تمثيلية لألطر الطبية املزاولة بالجهة -

ثالث أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في  -

 .الصحةمجاالت 

 .السابقةتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة 

أن يدعو الجتماعات  يمكن لرئيس مجلس اإلدارة

املجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في 

 مشاركته.
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 31رقمتعديل ال

 6 املادة

 التعديلتربير  التعديل املقرتح النص احلالي

  6املادة 
 يتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئيسه من األعضاء اآلتي بيانهم

: 

 : ممثلو اإلدارات املعنية املحددة بنص تنظيمي -

 : رئيس مجلس الجهة أو من يمثله -

  والي الجهة أو من يمثله ؛ -

كليات الطب والصيدلة وطب األسنان التابعة للتعليم  قيدومو -

 العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم ؛

 ( عن كل هيئة من الهيئات املكلفة1ممثل واحد ) -

 بتدبير نظام التأمين اإلجباري عن املرض ؛

ممثلو األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب ..... املؤسسات 

 : كونة للمجموعةالصحية امل

 ثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجاالت الصحة-

 ...........كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

  6املادة 
 :بيانهميتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئيسه من األعضاء اآلتي 

 : ممثلو اإلدارات املعنية املحددة بنص تنظيمي -

 : رئيس مجلس الجهة أو من يمثله -

  والي الجهة أو من يمثله ؛ -

قيدومو كليات الطب والصيدلة وطب األسنان التابعة للتعليم  -

 العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم ؛

( عن كل هيئة من الهيئات املكلفة بتدبير نظام 1ممثل واحد ) -

 التأمين اإلجباري عن املرض ؛

ممثلو األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب ..... 

 : املؤسسات الصحية املكونة للمجموعة

عن ذوي الخبرة في مجاالت الصحة  أعضاء مستقلين منثالثة  -

  القطاع الطبي الخاص،

 ...........كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

الهدف هو الى إشراك القطاع -

الخاص في مجلس االدارة مما 

يجعله مطلعا  على كافة 

من أجل  المتخذةالتدابير 

تجويد المنظومة الصحية 

الترابية وباعتبار مشاركة 

القطاع الخاص في الرعاية 

الصحية هو اتجاه عالمي 

 خالل الفترة الحالية.
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 14رقم تعديل ال

  06 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح احلاليالنص 

  6املادة 
يتأألف جملس الإدارة، عالوة عىل رئيسه، من الأعضاء الآيت 

 بياهنم:

  6املادة 
يتأألف جملس الإدارة، عالوة عىل رئيسه، من 

 الأعضاء الآيت بياهنم:

ممثلني عن طلبة الطب وطب الأس نان والصيدةل  -

جمال الطب وطب والأطباء ادلاخليني واملقميني يف 

 .الأس نان والصيادةل ادلاخليني واملقميني

ة للمالئمة مع التعديل السالف بإقرار تمثيلي

األطباء الداخليين والمقيمين في مجلس 

 اإلدارة.



 .بإحداث اجملموعات الصحية الرتابية   08.22على مشروع قانون رقم  تعديالت فرق األغلبية

 
 

18 

  ريق التجمع الوطين لألحرارف                                                                                                                                                                                                                                                                              جملس املستشارين                                                                              -  الربملان

 

 

 

 

 

 15رقمتعديل ال

 08 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  8املادة 
.. يتولى تحديد تأليفها ............................................

 وكيفيات اشتغالها.

  8املادة 
.. يتولى تحديد تأليفها ............................................

داخل اآلجال وكيفيات اشتغالها. وفق نص تنظيمي، 

 23املحددة ضمن الفقرة األولى من املادة 

 

القانوني بتوحيد النموذج  حماية األمن

 التنظيمي للجنة.
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 16رقمتعديل ال

 8 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  8املادة 
يمكن ملجلس االدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة 

يتولى تحديد  السيما في مجال االفتحاص، متخصصة،

 تأليفها وكيفيات اشتغالها.

  8املادة 
أن يقرر في شأن  لجان مجلس االدارة يمكن ليحدث 

في مجال  السيما متخصصة،إحداث كل لجنة 

 يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها. االفتحاص،

 

تطبيقا لمبدأ الحكامة التي ينص عليها 

من الدستور من اخضاع المرافق  154الفصل

العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و 

 المسؤولية.المحاسبة و 

 

 

 

 



 .بإحداث اجملموعات الصحية الرتابية   08.22على مشروع قانون رقم  تعديالت فرق األغلبية

 
 

20 

  ريق التجمع الوطين لألحرارف                                                                                                                                                                                                                                                                              جملس املستشارين                                                                              -  الربملان

 

 

 

 17رقمتعديل ال

 9 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

 9املادة 
... كلما دعت الحاجة إلى دلك وعلى األقل مرتين في 

 السنة من اجل:

............................................................................ 

 9املادة 
ثالث  مرتين... كلما دعت الحاجة إلى دلك وعلى األقل 

 في السنة من اجل:مرات 

............................................................................ 

 

ديمومة االشتغال، خصوصا أن المرحلة 

الحالية هي لتنزيل ورش الحماية االجتماعية 

خالل المرحلة  االستعجاليوبالتالي التدخل 

 .التأسيسية
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  18رقمتعديل ال

 9 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  9املادة 
........................................................... 

 حصر حصيلة اإلنجازات.... -

 9املادة 
 ارتباطا بالتعهداتحصر حصيلة اإلنجازات  -

العمومي الجديد يرتكز على األهداف ال التدبير 

 الوسائل
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 19رقمتعديل ال

 9 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  9املادة 
........................................................... 

 حصر حصيلة اإلنجازات.... -

  9املادة 
........................................................... 

 ارتباطا بالتعهداتحصر حصيلة اإلنجازات  -

 مراقبة تنفيذ ... السنة املالية املختتمة. -

 

السابقالمالئمة مع التعديل   

 فصل المهمتين ضمن عارضتين مستقلتين
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 20رقمتعديل ال

 10 املادة

 التعديلتربير  التعديل املقرتح النص احلالي

  10املادة 
. على األقل ابتداء من تاريخ االجتماع ...تكون مداوالت 

 .......................األول 

.............................................................. 

  10املادة 
ابتداء من تاريخ األكثر  األقل. على ...تكون مداوالت 

 .......................االجتماع األول 

.................................................... 

 السرعة في إنتاج القرار
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 12رقمتعديل ال

 12 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  12املادة 
......................................................................................... 

 .....................................تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -

........................................................................... 

  12املادة 
......................................................................................... 

 .....................................مجلس اإلدارة مقرراتتنفيذ  -

........................................................................... 

 

 تناسق أسلوب الهندسة التشريعية.
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 22رقمتعديل ال

 12 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  12املادة 
............................................................................... 

 ............ا األخيرذ... قرارات أللجن التي يحدثها ه -

......................................................... 

  12املادة 
............................................................................... 

 ............ا األخيرذالتي يحدثها ه ناللجاقرارات  ........ -

......................................................... 

 

 تصحيح خطأ مادي
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 32رقم تعديل ال

 16 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  61املادة 
واملتدربون العاملون  ينقل تلقائيا املس تخدمون املرمسون

د ابملراكز الاستشفائية اجلامعية، ابتداء من التارخي احملد

ليه يف املادة  موعة أأدانه، دلى اجمل 23مبوجب املرسوم املشار اإ

 التابع لنفوذها الرتايب املركز الاستشفايئ املذكور.

  61املادة 
دون املقميون املتعاقينقل تلقائيا.........واملتدربون  -

 .العاملون .......... وادلاخليون

 

 .للمالئمة مع التعديلين السابقين المقترحين
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  24رقمتعديل ال

 23 املادة

 تربير التعديل التعديل املقرتح النص احلالي

  23املادة 
 : مع مراعاة األحكام اآلتية ...........................................

 ... في الجريدة الرسمية..........................................-

............................................ 

  23املادة 
 اآلتيةمع مراعاة األحكام  ...........................................

 :التالية

 .تتجاوز سنة أال على  ..... في الجريدة الرسمية-

.  ............................................ 

 تنظيم اآلجال يساعد على تحقيق امن قانوني

يساعد على تقييد وضبط إنتاج النصوص 

 التنظيمية

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  08.22تعدٌالت الفرٌق الحركً حول مشروع قانون رقم 
 بإحداث المجموعات الصحٌة الترابٌة

رقم 
 التعدٌل

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح الصٌغة الواردة فً المشروع المادة

تخضع المجموعة لوصاٌة الدولة التً ٌكون الغرض  2 1
منها العمل على احترام أجهزتها المختصة ألحكام هذا 
القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة إلٌها، 
وبصفة عامة، السهر على تطبٌق النصوص التشرٌعٌة 

 .والتنظٌمٌة المتعلقة بالمؤسسات العمومٌة 

مما ٌستلزم من تخضع المجموعة لوصاٌة الدولة، 
،  خاصة أجهزتها العمل على احترام أحكام هذا القانون

منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة 
 .................................................إلٌها،

........................ 

تحسٌن الصٌاغة وتجوٌد 
 .النص

     

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 
 :فً مجال البحث والخٌرة واالبتكار

- ...................................... 
- ...................................... 
- ...................................... 
- ...................................... 
- ...................................... 
 فً مجال كل براءة أو اختراعاستغالل  -

 الصحة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فً مجال كل براءة اختراعاستغالل  -
 الصحة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براءة اختراع هو حق -

ٌمنح نظٌر اختراع، 
ٌمكن صاحبه من منع 

اآلخرٌن من صناعة أو 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 فً المجال اإلداري

  تسلٌم رخص مزاولة المهن أو األنشطة
التالٌة فً القطاع الخاص، طبقا للمساطر 

  بها العمليالجار
- ......................................... 
- ........................................ 
- ........................................ 
- ........................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فً المجال اإلداري

  تسلٌم رخص مزاولة المهن أو األنشطة
التالٌة فً القطاع الخاص، طبقا للمساطر 

  بها العمليالجار
- ......................................... 

- ........................................ 

- ........................................ 

- ........................................... 

إحداث المعاهد العلٌا للمهن التمرٌضٌة  -
 .وتقنٌات الصحة داخل تراب الجهة

 

استخدام أو بٌع أو 
عرض ذات االختراع 

دون موافقة صاحب 
االختراع، والبراءة حق 

مالزم ألي اختراع 
ومقترن به، لذا ال ٌنبغً 

 .فصل الكلمتٌن
الهدف ضمان تجوٌد -

 النص
 
 
 

المجموعة الصحٌة 
الترابٌة هً األدرى 
بالخصاص الموجود 

داخل تراب الجهة فً 
الموارد البشرٌة 

التمرٌضٌة ومن شأن 
إحداث هذه المعاهد 

معالجة هذه اإلشكالٌة 
فً أفق اعتماد التوظٌف 

الجهوي فً قطاع 
 . الصحة



3 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه من 
 :األعضاء اآلتً بٌانهم

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 العاملٌن داخل باقً فئات المستخدمٌنممثلو - 
 .المؤسسات الصحٌة المكونة للمجموعة

- 
 

 ...........................................ٌتألف 
................................................... 

- 
- 
- 

 عمال األقالٌم التابعة للجهة أو من ٌمثلهم- 
- 
- 
- 
 

العاملٌن داخل المؤسسات  المستخدمٌنممثلو - 
 .الصحٌة المكونة للمجموعة

- 

الستحضار البعد 
الترابً فً مهام 

المجموعة الصحٌة 
 .الترابٌة الجهوٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

تجوٌد النص، ألن 
الصٌاغة التً جاء بها 
النص فً الفقرة المراد 
تعدٌلها توحً باإلشارة 

إلى بعض فئات 
المستخدمٌن فً الفقرات 

التً تسبق الفقرة 
 . المقترح تعدٌلها

 
 
 
 



4 
 

 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من  6 6
 :األعضاء اآلتً بٌانهم

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .............................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تحدد بنص تنظٌمً 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من 
 :األعضاء اآلتً بٌانهم

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ممثلو المعاهد العلٌا للمهن التمرٌضٌة وتقنٌات - 
 .الصحة

 ...................... تحدد بنص تنظٌمً 

إضافة هذه الفقرة، 
لضمان تمثٌلٌة 

المؤسسات المكونة فً 
مهن التمرٌض وتقنٌات 
الصحة المتواجدة داخل 

تراب الجهة فً 
المجموعات الصحٌة 

 .الترابٌة



5 
 

ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط  7 7
واالختصاصات الالزمة إلدارة المجموعة ولهذا 

 ............................ :الغرض 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

باقتناء البراءات أو اتخاذ القرارات المتعلقة - 
 المرتبطة بأنشطة المجموعة أو االختراعات

 .باستغاللها أو تفوٌتها
- 
- 
- 
- 
 

 ......................ٌتمتع مجلس اإلدارة 
ولهذا ........................................... 

 ............................ :الغرض 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

باقتناء براءات اتخاذ القرارات المتعلقة - 
 المرتبطة بأنشطة المجموعة أو االختراعات

 .باستغاللها أو تفوٌتها
- 
- 
- 
- 
 

نفس تبرٌر التعدٌل رقم 
 المتعلق بالمادة رقم 3
4 

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه، كلما  9 8
دعت الحاجة إلى ذلك وعلى األقل مرتٌن فً 

 : السنة من أجل

أو بطلب ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه، 
، كلما دعت الحاجة إلى ذلك من ثلثً أعضاءه

 : وعلى األقل مرتٌن فً السنة من أجل

ٌهدف التعدٌل إلى تفادي 
انفراد الرئٌس باتخاذ 
القرارات، وضمان 



6 
 

 

- 
- 

- 
- 
 

مشاركة أغلبٌة 
 األعضاء فً اتخاذها



 

 
  **** 
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 ؤ

 

 

 

 

 على   باملغربجعديالت فريق الاثحاد العام للشغالين

  بإحداث املجموعات الصحية الترابية 08.22مشروع قاهون رقم 

 

 

 

 

رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 



 

 
  **** 
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2المادة

ثخضع املجموعة لوصاًة الذولة التي ًكون الغزض منها 

العمل على احترام أجهزتها املختصة ألحكام هذا القاهون، 

خاصة منها ثلك املتعلقة باملهام املسنذة إليها،وبصفة عامة، 

السهز على ثطبيق النصوص التشزيعية والتنظيمية املتعلقة 

 .باملؤسسات العمومية

ثخضع املجموعة للمزاقبة املالية للذولة املطبقة على 

املؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشزيعية الجاري بها 

 .العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

  2المادة 

ثخضع املجموعة لوصاًة الذولة التي ًكون الغزض منها 

العمل على احترام أجهزتها املختصة ألحكام هذا القاهون، 

خاصة منها ثلك املتعلقة باملهام املسنذة إليها،وبصفة 

عامة، السهز على ثطبيق النصوص التشزيعية والتنظيمية 

 .املتعلقة باملؤسسات العمومية

ثخضع املجموعة للمزاقبة املالية للذولة املطبقة على 

املؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشزيعية 

 . الجاري بها العملوالتنظيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوشالبت الذّلت لوبل٘ت الوؤسسبث الؼوْه٘ت 

هٌظوت بٌصْص تٌظ٘و٘ت الٔ جبًب 

الٌصْص التششٗؼ٘ت، ُّْ هب تتن اإلشبسة 

إلَ٘ دائوب فٖ الٌصْص الوحذثت للوؤسسبث 

الؼوْه٘ت ػٌذ التطشق لوشالبت هبل٘تِب هي 

 .طشف الذّلت

كوب ِٗذف أٗضب ُزا التؼذٗل الٔ تذل٘ك 

 .الص٘بغت المبًًْ٘ت للٌض
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 6المادة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 6المادة 

 

ٗتألف هجلس اإلداسة، ػالّة ػلٔ سئ٘سَ، هي 

 :األػضبء اٙتٖ ب٘بًِن 

 هوثلْ اإلداساث الوؼٌ٘ت الوحذدة بٌض تٌظ٘وٖ ؛- 

 سئ٘س هجلس الجِت أّ هي ٗوثلَ ؛- 

 ّالٖ الجِت أّ هي ٗوثلَ ؛- 

ل٘ذّهْ كل٘بث الطب ّالص٘ذلت ّطب األسٌبى - 

التببؼت للتؼل٘ن الؼبلٖ الؼوْهٖ الوتْاجذة داخل 

 الجِت أّ هي ٗوثلِن ؛

ػي كل ُ٘ئت هي الِ٘ئبث الوكلفت  (1)هوثل ّاحذ - 

 بتذب٘ش ًظبم التأه٘ي اإلجببسٕ ػي الوشض ؛

 

 

 

 

هوثلْ األسبتزة الببحث٘ي فٖ الطب ّالص٘ذلت ّطب - 

األسٌبى الؼبهل٘ي داخل الوؤسسبث الصح٘ت 

 الوكًْت للوجوْػت ؛

 6المادة 

 

ٗتألف هجلس اإلداسة، ػالّة ػلٔ سئ٘سَ، هي 

 :األػضبء اٙتٖ ب٘بًِن 

 هوثلْ اإلداساث الوؼٌ٘ت الوحذدة بٌض تٌظ٘وٖ ؛- 

 سئ٘س هجلس الجِت أّ هي ٗوثلَ ؛- 

 ّالٖ الجِت أّ هي ٗوثلَ ؛- 

ل٘ذّهْ كل٘بث الطب ّالص٘ذلت ّطب األسٌبى - 

التببؼت للتؼل٘ن الؼبلٖ الؼوْهٖ الوتْاجذة داخل 

 الجِت أّ هي ٗوثلِن ؛

ػي كل ُ٘ئت هي الِ٘ئبث  (1)هوثل ّاحذ - 

الوكلفت بتذب٘ش ًظبم التأه٘ي اإلجببسٕ ػي 

 الوشض ؛

ػي الوؼبُذ الؼل٘ب للوِي  (1)هوثل ّاحذ - 

 التوشٗض٘ت ّتمٌ٘بث الصحت ببلجِت ؛

ػي هؼبُذ التكْٗي الوٌِٖ فٖ  (1)هوثل ّاحذ - 

 هِي الصحت ببلجِت ؛

هوثلْ األسبتزة الببحث٘ي فٖ الطب ّالص٘ذلت - 

ّطب األسٌبى الؼبهل٘ي داخل الوؤسسبث 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًظشا للذّس الِبم الزٕ تمْم بَ ُزٍ الوؼبُذ 

ػلٔ هستْٓ تكْٗي ّتأُ٘ل الوْاسد البششٗت 

فٖ لطبع الصحت، ُّْهب ٗجؼل ّجْد هوثل٘ي 

ػٌِب ضوي هجلس إداسة الوجوْػبث 

 . الصح٘ت التشاب٘ت ل٘وت هضبفت

 

 

 



 

 
  **** 

  بإحداث املجموعات الصحية الترابية08.22 مشروع قاهون رقم  على باملغربجعديالت فريق الاثحاد العام للشغالين

 

رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوثلْ ببلٖ فئبث الوستخذه٘ي الؼبهل٘ي داخل - 

 الوؤسسبث الصح٘ت الوكًْت للوجوْػت ؛

ثالثت أػضبء هستمل٘ي هي رّٕ الخبشة فٖ - 

 .هجبالث الصحت

 .تحذد بٌض تٌظ٘وٖ ك٘ف٘بث تطب٘ك الفمشة السببمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصح٘ت الوكًْت للوجوْػت ؛

 

هوثلْ ببلٖ فئبث الوستخذه٘ي الؼبهل٘ي داخل - 

 الوؤسسبث الصح٘ت الوكًْت للوجوْػت ؛

ثالثت أػضبء هستمل٘ي هي رّٕ الخبشة فٖ - 

 .هجبالث الصحت

 .تحذد بٌض تٌظ٘وٖ ك٘ف٘بث تطب٘ك الفمشة السببمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  **** 

  بإحداث املجموعات الصحية الترابية08.22 مشروع قاهون رقم  على باملغربجعديالت فريق الاثحاد العام للشغالين

 

رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 

3 

  18ة الماد 18املادة

بالزغم من جميع ألاحكام املخالفة، ًظل املوظفون 

 أعاله، منخزطين، 16واملستخذمون املشار إليهم في املادة 

بزسم أهظمة املعاشات، في الصنادًق التي كاهوا ًؤدون إليها 

 .اشتراكاتهم في ثاريخ هقلهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 18ة الماد

ًنقل املوظفون  بالزغم من جميع ألاحكام املخالفة،

 أعاله املنخزطون 16واملستخذمون املشار إليهم في املادة 

بزسم أهظمة معاشات في صنادًق كاهوا ًؤدون إليها 

 .اشتراكاتهم ، الى الصنذوق املغزبي للتقاعذ

 ثحذد كيفيات ثطبيق هذه املادة بنص ثنظيمي 

 

 

 

ّرلك تفبدٗب لتؼذد األًظوت التٖ ٗخضغ لِب 

هستخذهٖ الوجوْػت الصح٘ت التشاب٘ت 

 .الْاحذة ّتحف٘زا أٗضب لوٌِٖ٘ الصحت 

 



 
 

 حعدًالث فزيق الاجحاد املغزبي للضغل

 حىل 

 ًخعلق 08.22 مضزوع قاهىن رقم

 بئحدار املجمىعاجالصحيتالترابيت

  

   

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان
 نــشاريتمجلـــــــس المس

 

 فزيق الاجحاد املغزبي للضغل
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

Groupe Union Marocaine du Travail 



 1: الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

ًزوم هذا الخعدًل الخأكيد على إلاقزار 

باملجهىداث املبذولت مىذ مدة للنهىض 

.بالصحت والعمل على حعزيزها  

 

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 في مجال الصحت العامت 

والىقاًت وحعزيزها  القُام باألعمال الهادفت للنهىض بالصحت-

 والعالمت الصحُت، طبقا للبرامج الىطىُت اإلاخعلقت بالصحت العامت؛ 

ؤلاششاف على حماًت الصحت العامت، وطمان الُقظت الصحُت، وجىظُم -

 سصذ ألاوبئت؛ 

................................................................................................................... 

 

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 :في مجال الصحت العامت

القُام باألعمال الهادفت للنهىض بالصحتوالىقاًت والعالمت الصحُت، 

 طبقا للبرامج الىطىُت اإلاخعلقت بالصحت العامت؛ 

ؤلاششاف على حماًت الصحت العامت، وطمان الُقظت الصحُت، -

وجىظُم سصذ ألاوبئت؛  

.................................................................................................................. 

 

 



 2: الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 

 

 

إطافت كلمت الىقائيت ألنها مقاربت 

هامت ًجب الخعىيل عليها للخخفيف 

من وسبت ألامزاض قبل الاططزار الى 

العالج، من أحل رفع الظغط على 

 .املسدضفياث

  

 

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 :في مجال الصحت العامت

 .............................................................القُام باألعمال الهادفت للنهىض 

ؤلاششاف على حماًت الصحت العامت، وطمان الُقظت الصحُت، وجىظُم -

سصذ ألاوبئت؛  

 .العالحُتالىقائيت وطمان التربُت الصحُت للمشجفقين وحشجُع التربُت -

.................................................................................................................. 

 

 

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 :في مجال الصحت العامت

 .............................................................القُام باألعمال الهادفت للنهىض 

ؤلاششاف على حماًت الصحت العامت، وطمان الُقظت الصحُت، -

وجىظُم سصذ ألاوبئت؛  

 .طمان التربُت الصحُت للمشجفقين وحشجُع التربُت العالحُت-

.................................................................................................................. 

 

 

 

 



 3:الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

لقد أباهذ حائحت كىروها على ألاهميت 

الكبري للقيام بزصد ألاوبئت املسخجدة، 

خاصت مع الخحىالث والخغيراث 

املىاخيت والبيئيت، وجماصيا مع 

جحذًزاث وجىصياث مىظماث الصحت 

 .العامليت، وعليه هقترح هذه إلاطافت

 .رصد ألاوبئت املسخجدةالقيام ب -

 

  

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 :في مجال الصحت العامت

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

اإلاشاسكت في الخىظُم والظبط الطبي للمعخعجالث ما قبل  -

 .الاظدشفائُت

 .رصد ألاوبئت املسخجدةالقيام ب -

 :في مجال العالحاث

 ............................................................................جقذًم خذماث 

 

 

 4املادة 

 ......................................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

 .........................................................ولهزه الغاًت، ٌعهذ إلى اإلاجمىعت 

 :في مجال عزض العالحاث

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 :في مجال الصحت العامت

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

اإلاشاسكت في الخىظُم والظبط الطبي للمعخعجالث ما قبل  -

 .الاظدشفائُت

 :في مجال العالحاث

 ............................................................................جقذًم خذماث  -

 

 

 

  



 4: الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 

 

 

حزصا من املضزع على طمان الخكىين 

الخطبيقي ألاساس ي بىفس الظماهاث 

املمىىحت لباقي الفئاث في الخخصصاث 

 .واملهن املضار إليها في املادة

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

جدربي مؤسساث الخكىين الخطبيقي ألاساس ي لمطمان -

 مهن الخمزيع، والقبالت، والترويع الخكىين العمىميت في

، والخأهيل وإعادة الخأهيل الىظيفي، وكذا مهن جقىيي الصحت

 .عىد الاقخظاء في القطاع الخاصو

ً الخطبُقي لطلبت -  ..............................................................طمان الخكٍى

.................................................................................................................- 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-................................................................................................................ 

 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

ً العمىمُت والخصىصُت، في - ؤلاظهام، إلى حاهب مؤظعاث الخكٍى

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت مهً الخمٍشع، والقبالت، والتروٍع  الخكٍى

والخأهُل وإعادة الخأهُل الىظُفي، وكزا مهً جقىيي الصحت؛ 

ً الخطبُقي لطلبت -  ..............................................................طمان الخكٍى

................................................................................................................... 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-........................................................................................................ 

 

 

  



 5: الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 

ًزوم هذا الخعدًل إلى الخدقيق في أن 

املقصىد هى مؤسست مكخب الخكىين 

املنهي وإوعاش الضغل كمؤسست 

 .عمىميت

مالءمت  (مخدربين)ب  (طلبت)واسدبدال 

مع الدسميت الجاري بها العمل بهذه 

 .املؤسست

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

-........................................................................................................... 

ً الخطبُقي - ً اإلانهيللمخدربين بمكخب لطلبتطمان الخكٍى   الخكٍى

 في اإلاهً الصحُت؛ وإوعاش الضغل

-................................................................................................................ 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-........................................................................................................ 

 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

-........................................................................................................... 

ً اإلانهي في اإلاهً الصحُت؛ - ً الخطبُقي لطلبت الخكٍى طمان الخكٍى

-................................................................................................................ 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-........................................................................................................ 

 

 

  



 6:الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 .ججىيد الىص من حهت

ب عبارة  (الاسهام)وحغيير عبارة 

من حهت أخزي، اعخبارا لكىن  (طمان)

املجمىعت الصحيت هي الجهت املعىيت 

 .ألاساسيت لظمان الخكىين املسخمز

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

-........................................................................................................... 

ً الخطبُقي لطلبت - ؛ .................................................طمان الخكٍى

، إلى حاهب  الخكىين املسخمز ملهىيي الصحتطمان  ؤلاظهام،-

القطاعاث اإلاعىُت والهُئاث اإلاهىُت في مجال الصحت والجمعُاث العاإلات 

ً اإلاعخمش إلاهىيي الصحتاإلاعىُت،   .في الخكٍى

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-................................................................................................................ 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 :الخكىينفي مجال 

ً الخطبُقي ألاظاس ي لطلبت الطب والصُذلت وطب - طمان الخكٍى

ألاظىان في القطاع العام، وعىذ الاقخظاء في القطاع الخاص؛ 

-........................................................................................................... 

ً الخطبُقي لطلبت - ؛ .................................................طمان الخكٍى

ؤلاظهام، إلى حاهب القطاعاث اإلاعىُت والهُئاث اإلاهىُت في مجال -

ً اإلاعخمش إلاهىيي الصحت  .الصحت والجمعُاث العاإلات اإلاعىُت، في الخكٍى

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

-........................................................................................................ 

 

 

 



 7:الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 

 

 

 

 

 .إصالح خطأ مادي

 

إطافت هذا الخعدًل من أحل جىظيم 

هذا الاسخقالل، وإخظاعه للىصىص 

 القاهىهيت الجاري بها العمل

 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

 ......................................................................ؤلاظهام في البحث العلمي -

اإلاشاسكت في أعمال البحث في مجال الصحت العامت والاقخصاد الصحي -

 وؤلاداسة الصحُت؛

 البُىطبُت والخقىُت؛  وإهجاص الخبراث الطبُت الششعُت -

 ؤلاظهام في جقُُم الخكىىلىحُا الطبُت؛ -

إحذاث أقطاب الخميز ومشاكض مشحعُت داخل اإلاؤظعاث الصحُت -

 الخابعت لها؛

 جطىيز الخكىىلىحيا الطبيت-

طبقا للىصىص  اظخغالل كل بشاءة أو اختراع في مجال الصحت -

 . العملالقاهىهيت الجاري بها

 في املجال إلاداري 

-........................................................................................................... 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 في مجال البحث والخبرة والابخكار 

 ...........................................................ؤلاظهام في البحث العلمي في -

اإلاشاسكت في أعمال البحث في مجال الصحت العامت والاقخصاد الصحي -

 وؤلاداسة الصحُت؛

 إهجاص الخبراث الطبُت الششعُت البُىطبُت والخقىُت؛ -

 ؤلاظهام في جقُُم الخكىىلىحُا الطبُت؛ -

إحذاث أقطاب الخميز ومشاكض مشحعُت داخل اإلاؤظعاث الصحُت -

 الخابعت لها؛

. اظخغالل كل بشاءة أو اختراع في مجال الصحت -

في املجال إلاداري 

-........................................................................................................... 

 



 8:الخعدًل رقم

 املادة ألاصليت الخعدًل املقترح الخعليل

 

 

 

طزورة إلاصارة على أهه سيخم إحدار 

هيئت مهىيت مسخقلت ًىكل إليها حسليم 

 .رخص مزاولت املهن الصحيت

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

 في املجال إلاداري 

في اهخظار إحدار هيئت مهىيت  ،حعلُم سخص مضاولت اإلاهً

أو ألاوشطت الخالُت في القطاع الخاص، طبقا للمعاطش ، مسخقلت

 :الجاسي بها العمل

مهىت القبالت؛ •

مهً الخمٍشع؛ •

مهً التروٍع والخأهُل وإعادة الخأهُل الىظُفي؛ •

إحذاث واظخغالل اإلاصحاث واإلاؤظعاث اإلاماثلت؛ •

جيعُق أوشطت اإلاؤظعاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛ -

ت واإلاىخجاث الصحُت داخل اإلاؤظعاث الصحُت - العهش على جىافش ألادٍو

اإلاكىهت للمجمىعت وجذبيرها وجِعير الىلىج إليها؛ 

........................................................................................................ 

 4املادة 

 ...............................................................................جخىلى اإلاجمىعت، 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

في املجال إلاداري 

حعلُم سخص مضاولت اإلاهً أو ألاوشطت الخالُت في القطاع الخاص، -

 : العملطبقا للمعاطش الجاسي بها 

مهىت القبالت؛ •

مهً الخمٍشع؛ •

مهً التروٍع والخأهُل وإعادة الخأهُل الىظُفي؛ •

إحذاث واظخغالل اإلاصحاث واإلاؤظعاث اإلاماثلت؛ •

جيعُق أوشطت اإلاؤظعاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛ -

ت واإلاىخجاث الصحُت داخل اإلاؤظعاث - العهش على جىافش ألادٍو

الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت وجذبيرها وجِعير الىلىج إليها؛ 

.................................................................................................................. 

 

 



 9: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 6املادة 

 :ًخألف مجلغ ؤلاداسة، عالوة على سئِعه، مً ألاعظاء آلاحي بُانهم

 ممثلى ؤلاداساث اإلاعىُت اإلاحذدة بىص جىظُمي؛ -

 سئِغ مجلغ الجهت أو مً ًمثله؛-

 والي الجهت أو مً ًمثله؛ -

قُذومى كلُاث الطب والصُذلت وطب ألاظىان الخابعت للخعلُم العالي -

 العمىمي اإلاخىاحذة داخل الجهت أو مً ًمثلهم؛

عً كل هُئت مً الهُئاث اإلاكلفت بخذبير هظام الخأمين  (1)ممثل واحذ -

 ؤلاحباسي عً اإلاشض؛

ممثلى ألاظاجزة الباحثين في الطب والصُذلت وطب ألاظىان العاملين -

 داخل اإلاؤظعاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛ 

ممثلى باقي فئاث اإلاعخخذمين العاملين داخل اإلاؤظعاث الصحُت -

 اإلاكىهت للمجمىعت؛

 ..........................................ثالثت أعظاء معخقلين مً روي الخبرة -

 6املادة 

 ًخألف مجلغ ؤلاداسة، عالوة على سئِعه، مً ألاعظاء آلاحي بُانهم  

 ممثلى ؤلاداساث اإلاعىُت اإلاحذدة بىص جىظُمي؛ -

 سئِغ مجلغ الجهت أو مً ًمثله؛-

 والي الجهت أو مً ًمثله؛ -

قُذومى كلُاث الطب والصُذلت وطب ألاظىان الخابعت للخعلُم العالي -

العمىمي اإلاخىاحذة داخل الجهت أو مً ًمثلهم؛ 

مدراء املعاهد العليا للمهن الخمزيظيت ومعاهد 

الخكىين املنهي في امليدان الصحياملخىاحدة 

 داخل الجهت أو من ًمثلهم؛
عً كل هُئت مً الهُئاث اإلاكلفت بخذبير هظام الخأمين  (1)ممثل واحذ -

ؤلاحباسي عً اإلاشض؛ 

ممثلى ألاظاجزة الباحثين في الطب والصُذلت وطب ألاظىان العاملين -

داخل اإلاؤظعاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛ 

العاملين داخل اإلاؤظعاث باقي فئاث مهىيي الصحت ممثلى -

 الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛

 ............................................ثالثت أعظاء معخقلين مً روي الخبرة -

 

 

إهصافا لفئت مذساء اإلاعاهذ العلُا 

للمهً الخمٍشظُت، ومً أحل 

الاظخفادة مً الخجشبت والتراكم 

الزي حققىه مً خالل معاسهم 

 .اإلانهي في اإلاجال الصحي

 

ب  (اإلاعخخذمين)حغُير عباسة 

العخباس أنها عباسة  (مهىيي الصحت)

 . شاملت وأحىد



10: الخعدًل رقم  

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 7املادة 

 ...................................ًخمخع مجلغ ؤلاداسة بجمُع 

 ............................................ولهزا الغشض، ًماسط 

................................................................................... 

................................................................................ - 

 ......................اعخماد الهُكل الخىظُمي الزي ًحذد - 

اعخماد الىظام ألاظاس ي إلاعخخذمي اإلاجمىعت، طبقا -

للىظام ألاظاس ي الىمىرجي إلاعخخذمي اإلاجمىعاث 

الصحُت الترابُت الزي ًحذد بىص جىظُمي؛ 

....................................................................................- 

 7املادة 

 ...................................ًخمخع مجلغ ؤلاداسة بجمُع 

 ............................................ولهزا الغشض، ًماسط 

................................................................................... 

................................................................................ - 

 ......................اعخماد الهُكل الخىظُمي الزي ًحذد - 

اإلاجمىعت، بملهىيي الصحت اعخماد الىظام ألاظاس ي-

ملهىيي الصحت  طبقا للىظام ألاظاس ي الىمىرجي

الصحُت الترابُت الزي ًحذد بىص  املجمىعاثب

 جىظُمي؛

.........................................................................- 

 

 

 

 

 9اإلاالءمت مع الخعذًل سقم 

 

  



 11: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 الباب الشابع

 اإلاعخخذمىن 

 15اإلاادة 

 :مًًخألف معخخذمى اإلاجمىعت 

معخخذمين ًخم جىظُفهم، طبقا للىظام ألاظاس ي إلاعخخذمي -

 اإلاجمىعت؛ 

مىظفين ومعخخذمين ًخم هقلهم إلى اإلاجمىعت، طبقا للىظام -

 ألاظاس ي إلاعخخذميها؛ 

عُت - مىظفين ملحقين لذي اإلاجمىعت، طبقا للىصىص الدشَش

 . والخىظُمُت الجاسي بها العمل

ًمكً للمجمىعت، مً أحل القُام بمهامها، أن حعخعين 

بخبراء ًخم الخعاقذ معهم مً أحل القُام بمهام معُىت خالل 

 . محذدةمذة 

 الباب الشابع

 مهىيى الصحت
 15اإلاادة 

 :مً املجمىعتمهىيى الصحت العاملىن ب ًخألف

ًخم جىظُفهم، طبقا للىظام مهىيي الصحت-

 إلاجمىعت؛ لملسخخدميألاظاس ي

ًخم هقلهم إلى ومهىيي الصحت  معخخذمينمىظفين و-

ملهىيي الصحت اإلاجمىعت، طبقا للىظام ألاظاس ي 

 ؛ باملجمىعت

عُت - مىظفين ملحقين لذي اإلاجمىعت، طبقا للىصىص الدشَش

 . والخىظُمُت الجاسي بها العمل

ًمكً للمجمىعت، مً أحل القُام بمهامها، أن حعخعين 

بخبراء ًخم الخعاقذ معهم مً أحل القُام بمهام معُىت خالل 

 . محذدةمذة 

 

 

 

 10 و 9اإلاالءمت مع الخعذًلين 

 





 12: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 16املادة 

خ  ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، 23اإلاحذد بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

اإلاىظفىن اإلاشظمىن واإلاخذسبىن العاملىن باإلاصالح الالممشكضة 

الخابعت للىصاسة اإلاكلفت بالصحت اإلاخىاحذة داخل الىفىر 

  .الترابي للمجمىعت

خ  ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، 23اإلاحذد بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

اإلاعخخذمىن اإلاخعاقذون العاملىن باإلاشاكض الاظدشفائُت 

الجامعُت وباإلاصالح الالممشكضة الخابعت للىصاسة اإلاكلفت 

  .بالصحت اإلاخىاحذة داخل الىفىر الترابي للمجمىعت

ًىقل جلقائُا اإلاعخخذمىن اإلاشظمىن واإلاخذسبىن العاملىن 

خ اإلاحذد  باإلاشاكض الاظدشفائُت الجامعُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، لذي 23بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

  .اإلاجمىعت الخابع لىفىرها الترابي اإلاشكض الاظدشفااي اإلازكىس 

 ..................................................................................ًذمج 

 16املادة 

خ  ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، 23اإلاحذد بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

اإلاىظفىن اإلاشظمىن واإلاخذسبىن العاملىن باإلاصالح الالممشكضة 

الخابعت للىصاسة اإلاكلفت بالصحت اإلاخىاحذة داخل الىفىر 

  .الترابي للمجمىعت

خ  ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، 23اإلاحذد بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

اإلاخعاقذون العاملىن باإلاشاكض الاظدشفائُت مهىيى الصحت 

الجامعُت وباإلاصالح الالممشكضة الخابعت للىصاسة اإلاكلفت 

  .بالصحت اإلاخىاحذة داخل الىفىر الترابي للمجمىعت

اإلاشظمىن واإلاخذسبىن مهىيى الصحت ًىقل جلقائُا 

خ  العاملىن باإلاشاكض الاظدشفائُت الجامعُت، ابخذاء مً الخاٍس

 أدهاه، لذي 23اإلاحذد بمىحب اإلاشظىم اإلاشاس إلُه في اإلاادة 

  .اإلاجمىعت الخابع لىفىرها الترابي اإلاشكض الاظدشفااي اإلازكىس 

 ..................................................................................ًذمج 

 

 

 

 11 و 10 و 9اإلاالءمت مع الخعذًالث 



 13: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 16املادة 

 ......................................ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، 

.................................................................................................... 

.................................................................................................. 

لىفىر..............................................................................................

  .ها الترابي اإلاشكض الاظدشفااي اإلازكىس 

ًذمج اإلاعخخذمىن الزًً جم هقلهم لذي اإلاجمىعت بمىحب 

هزه اإلاادة في أطش اإلاجمىعت، طبقا للىظام ألاظاس ي الخاص 

 . بمعخخذميها

 16املادة 

 ......................................ًىقل جلقائُا لذي اإلاجمىعت اإلاعىُت، 

.................................................................................................... 

.................................................................................................. 

لىفىره.............................................................................................

  .ا الترابي اإلاشكض الاظدشفااي اإلازكىس 

الزًً جم هقلهم لذي اإلاجمىعت بمىحب مهىيى الصحت  ًذمج

طبقا  ،املجمىعتطمن مهىيي الصحت ب هزه اإلاادة

 .بمهىيي الصحت باملجمىعت للىظام ألاظاس ي الخاص

 

 و 10 و 9اإلاالءمت مع الخعذًالث 

 12 و 11

 

  



 14: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 17اإلاادة 

ال يمكن، بأي حال من ألاحىال، أن جكىن الىضعيت النظاميت املخىلت 

بمىجب النظام ألاساس ي ملستخذمي املجمىعت، لألشخاص الذين جم 

 أعاله، أقل من جلك التي كان يستفيذ منها 16هقلهم جطبيقا للمادة 

  .املعنيىن باألمز في إطارهم ألاصلي في جاريخ هقلهم

في اهتظار دخىل النظام ألاساس ي الخاص بمستخذمي املجمىعت حيز 

التنفيذ، يظل املىظفىن واملستخذمىن املشاولىن مهامهم باملصالح 

الالممزكشة التابعت للىسارة املكلفت بالصحت وباملزاكش الاستشفائيت 

الجامعيت، في التاريخ املحذد بمىجب املزسىم املنصىص عليه في املادة 

ويحتفظىن .  أدهاه، خاضعين لألهظمت ألاساسيت الخاصت بهم23

. بجميع الحقىق والامتياساث التي كاهىا يتمتعىن بها في إطارهم ألاصلي

................................................................................................ 

 17اإلاادة 

ال يمكن، بأي حال من ألاحىال، أن جكىن الىضعيت النظاميت املخىلت 

لألشخاص  ملجموعة،ملهىيي الصحت بابمىجب النظام ألاساس ي 

 أعاله، أقل من جلك التي كان 16الذين جم هقلهم جطبيقا للمادة 

  .يستفيذ منها املعنيىن باألمز في إطارهم ألاصلي في جاريخ هقلهم

ملهىيي الصحت في اهتظار دخىل النظام ألاساس ي الخاص 

 املشاولىن ومهىيى الصحتحيز التنفيذ، يظل املىظفىن  ملجموعةبا

مهامهم باملصالح الالممزكشة التابعت للىسارة املكلفت بالصحت وباملزاكش 

الاستشفائيت الجامعيت، في التاريخ املحذد بمىجب املزسىم املنصىص 

.  أدهاه، خاضعين لألهظمت ألاساسيت الخاصت بهم23عليه في املادة 

ويحتفظىن بجميع الحقىق والامتياساث التي كاهىا يتمتعىن بها في 

. إطارهم ألاصلي

........................................................ 

 

 

 11 و 10 و 9اإلاالءمت مع الخعذًالث 

 13 و 12و 
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 08.22مشروع قانون رقم  ت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوصتعديال

 .يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية

 

رقم 
التعدٌل 

التعلٌل المادة المعدلة المادة االصلٌة 
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 04المادة 
تتولى المجموعة، فً حدود مجالها الترابً، تنفٌذ 

. سٌاسة الدولة فً مجال الصحة
 ................................................

 :فً مجال عرض العالجات
 ................................................
 ...............................................

: فً مجال الصحة العامة

القٌام باألعمال الهادفة للنهوض بالصحة  -
 ................... والوقاٌة

- ........................................ 

- ....................................... 

المشاركة فً التنظٌم والضبط  -
 ................................الطبً

 
 

 04المادة 
تتولى المجموعة، فً حدود مجالها الترابً، تنفٌذ 

. سٌاسة الدولة فً مجال الصحة
 .................................................

: فً مجال عرض العالجات
 ................................................
 ...............................................

: فً مجال الصحة العامة

القٌام باألعمال الهادفة للنهوض بالصحة  -
 ....... والوقاٌةوتعزٌزها 

- ........................................ 

- ....................................... 

المشاركة فً التنظٌم والضبط  -
 .................................الطبً

. القٌام برصد األوبئة المستجدة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التعزٌز هو تأكٌد لتلك األعمال -
 

 
 
 
 

إضافة القٌام رصد األوبئة المستجدة  -
 فً مجال الصحة العامة
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: فً مجال العالجات
 ...........................................
 ..........................................

:     فً مجال التكوٌن

ضمان التكوٌن التطبٌقً األساسً لطلبة  -

الطب والصٌدلة وطب االسنان 

 ؛............................

لى جانب مؤسسات إاالسهام،  -

 ؛...............................التكوٌن

 
 
 
 
 

ضمان التكوٌن التطبٌقً لطلبة التكوٌن  -
 المهنً فً المهن الصحٌة؛

االسهام، الى جانب القطاعات  -
 ..............................المعنٌة

 
 

: فً مجال البحث والخبرة واالبتكار

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

: فً مجال العالجات
 ...........................................
 ..........................................

: فً مجال التكوٌن

ضمان التكوٌن التطبٌقً األساسً لطلبة  -

الطب والصٌدلة وطب االسنان 

 ؛............................

التكوٌن التطبٌقً األساسً لطلبة  ضمان -

مؤسسات التكوٌن العمومٌة فً مهن 

التمرٌض، والقبالة، والتروٌض والتأهٌل 

وإعادة التأهٌل الوظٌفً، وكذا مهن تقنًٌ 

الصحة؛ وعند االقتضاء؛ فً القطاع 

 الخاص؛

ضمان التكوٌن التطبٌقً لطلبة التكوٌن  -
 المهنً فً المهن الصحٌة؛

 ضمان التكوٌن المستمر لمهنًٌ الصحة، -
إلى جانب القطاعات المعنٌة والهٌئات 
المهنٌة فً مجال الصحة والجمعٌات 

 .العالمة المعنٌة
 

: فً مجال البحث والخبرة واالبتكار

 ؛........................................ -

 ؛........................................ -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

التأكٌد على ضمان التكوٌن التطبٌقً  -
األساسً والتكوٌن المستمر ولكل 

فئات مهنًٌ الصحة عوض اإلسهام 
 أو المساهمة فقط
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 ؛...................................... -

 ؛...................................... -
 
 
 
 
 

: فً المجال اإلداري

 .......تسلٌم رخص مزاولة المهن -
........................................................

 ........................................
 ...............................................

 

 ........................................ 

 ....................................... 

 ........................................ 

 ........................................ 

- ....................................... 

- ........................................ 

- ........................................ 

- ........................................ 

 ؛........................................ -

 ؛........................................ -

 تطوٌر التكنولوجٌا الطبٌة؛ -

استغالل كل براءة أو اختراع فً مجال  -
الصحة، طبقا للنصوص القانونٌة الجاري 

 .بها العمل
 

: فً المجال اإلداري
فً انتظار إحداث هٌئة مهنٌة، ٌتم تسلٌم رخص 

مزاولة المهن أو األنشطة التالٌة فً القطاع 

: طبقا للمساطر الجاري بها العمل الخاص،

 

 ........................................ 

 ....................................... 

 ........................................ 

 ........................................ 

- ....................................... 

- ........................................ 

- ........................................ 

- ........................................ 
 
 

 

م فً مجال البحث اإضافة مه -
 واالبتكار

 
 
 
 
 

التأكٌد على أن تسلٌم رخص مزاولة  -
المهن الصحٌة بالقطاع الخاص من 
طرف المجموعات الترابٌة، سٌتم 

بشكل مؤقت فً انتظار إحداث 
الهٌئات المهنٌة الفئوٌة باعتبارها 

هً المختصة والمؤهلة قانونٌا 
... بتسلٌم تلك الرخص
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 06المادة 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من 
: األعضاء اآلتً بٌانهم

 ؛..................ممثلوا اإلدارات -

 ؛..............رئٌس مجلس الجهة -

والً الجهة أو من ٌمثله؛  -

 ؛.......قٌدومو كلٌات الطب والصٌدلة -

-  
-  

 
 
 

 

 ؛... عن كل هٌئة (1)ممثل واحد  -

 ؛..........ممثلوا األساتذة الباحثٌن -

ممثلوا باقً فئات المستخدمٌن العاملٌن  -
 ؛............................

 ؛............ثالثة أعضاء مستقلٌن -
 ...........................................

 
 
 

 
 06المادة 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من 
: األعضاء اآلتً بٌانهم

 ؛..................ممثلوا اإلدارات -

 ؛..............رئٌس مجلس الجهة -

والً الجهة أو من ٌمثله؛  -

 ؛........قٌدومو كلٌات الطب والصٌدلة -

مدراء المعاهد العلٌا للمهن التمرٌضٌة  -
ومعاهد التكوٌن المهنً فً المٌدان 

الصحً المتواجدة داخل الجهة أو من 
 ٌمثلهم؛

 ؛.......عن كل هٌئة (1)ممثل واحد  -

 ؛..........ممثلوا األساتذة الباحثٌن -

العاملٌن  مهنًٌ الصحةممثلو  -
 ؛......................................

 ؛............ثالثة أعضاء مستقلٌن -
 ...............................................
 ...............................................

 
 

 
 
 
 
 
 

إضافة مدراء المعاهد العلٌا للمهن  -
التمرٌضٌة إلى الئحة أعضاء 

المجلس اإلداري للمجموعات، على 
 ......غرار قٌدومً كلٌات الطب و

 

مهنًٌ "اقتراح صٌغة ممثلو  -
عوض ممثلً المستخدمٌن " الصحة

، وتعمٌمها على كل مقتضٌات هذا 
القانون، وذلك فً إطار االنسجام 

... والمالئمة مع باقً القوانٌن
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 07المادة 
ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط واالختصاصات 

. الالزمة إلدارة المجموعة
ولهذا الغرض، ٌمارس، على الخصوص، 

: االختصاصات التالٌة

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

اعتماد النظام األساسً لمستخدمً  -
المجموعة، طبقا للنظام األساسً النموذجً 

لمستخدمً المجموعات الصحٌة الترابٌة 
 الذي ٌحدد بنص تنظٌمً؛

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 07المادة 
ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط 

. واالختصاصات الالزمة إلدارة المجموعة
ولهذا الغرض، ٌمارس، على الخصوص، 

: االختصاصات التالٌة

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

اعتماد النظام األساسً لمهنًٌ الصحة  -
بالمجموعة، طبقا للنظام األساسً 

النموذجً لمهنًٌ الصحٌة بالمجموعات 
الصحٌة الترابٌة الذي ٌحدد بنص 

 تنظٌمً؛
 

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 ؛...................................... -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، المجموعةو الصحة عوض مستخدمومهنً
 فً إطار المالئمة
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؛ ...................................... -
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 15المادة 
الباب الرابع 

المستخدمون 
: ٌتألف مستخدمو المجموعة من

 ؛.........................مستخدمٌن -
 

؛ -  ...........................................

؛ - ............................................
........................... ٌمكن للمجموعة

 15المادة 
الباب الرابع 

مهنٌو الصحة 
: ٌتألف مهنٌو الصحة العاملون بالمجموعة من

مهنًٌ الصحة ٌتم توظٌفهم، طبقا للنظام  -

 األساسً للمجموعة؛

 ؛........................................ -

 ؛........................................ -
............................. ٌمكن للمجموعة

 

 
 

 ، المجموعةو الصحة عوض مستخدمومهنً
 فً إطار المالئمة

 
 ، المجموعةو الصحة عوض مستخدمومهنً

 فً إطار المالئمة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 

 16المادة 
..... ٌنقل تلقائٌا لدى المجموعة المعنٌة،

 ...............................................
..... ٌنقل تلقائٌا لدى المجموعة المعنٌة،

 ...............................................
................. ٌنقل تلقائٌا المستخدمون

. المركز االستشفائً المذكور.......
.......... ٌدمج المستخدمون المرسمون

 ..............................................
  

 16المادة 
..... ٌنقل تلقائٌا لدى المجموعة المعنٌة،

 ...............................................
..... ٌنقل تلقائٌا لدى المجموعة المعنٌة،

 ...............................................
................. ٌنقل تلقائٌا المستخدمون

. المركز االستشفائً المذكور.......
ٌدمج مهنٌو الصحة الذٌن تم نقلهم لدى 

المجموعة بموجب هذه المادة فً ضمن مهنًٌ 
الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام األساسً 

. الخاص بالمجموعة
 

 
 
 
 
 

مهنًٌ الصحة عوض مستخدمً المجموعة 
 فً إطار المالئمة
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 17المادة 
ال ٌمكن، بأي حال من األحوال، أن تكوم الوضعٌة 

النظامٌة المخولة بموجب النظام األساسً 
. لمستخدمً المجموعة،

 ...............................................
فً انتظار دخول النظام األساسً الخاص 

لمستخدمً المجموعة حٌز 
....................................... التنفٌذ،

 ...............................................

 17المادة 
ال ٌمكن، بأي حال من األحوال، أن تكون 
الوضعٌة النظامٌة المخولة بموجب النظام 

... ،لمهنًٌ الصحة بالمجموعةاألساسً 
 ...............................................
لمهنًٌ فً انتظار دخول النظام األساسً الخاص 

المجموعة حٌز  الصحة
........................................ التنفٌذ،

 ................................................

 
 

 ، المجموعةو الصحة عوض مستخدمومهنً
 فً إطار المالئمة
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 18المادة 
بالرغم من جمٌع االحكام المخالفة، ٌظل الموظفون 

 أعاله، 16والمستخدمون المشار إلٌهم فً المادة 

منخرطٌن، برسم أنظمة المعاشات، فً الصنادٌق 

. التً كانوا ٌؤدون إلٌها اشتراكاتهم فً تارٌخ نقلهم

 18المادة 
ٌتم إخضاع كل مهنًٌ الصحة العاملٌن 

بالمجموعة الصحٌة الترابٌة المشار إلٌهم أعاله 

 من هذا القانون لنظام المعاشات 16فً المادة 

المدنٌة، الذي ٌدبره الصندوق المغربً للتقاعد، 

مع ضمان كل حقوقهم المكتسبة فً الصنادٌق 

التً كانوا ٌؤدون إلٌها اشتراكاتهم فً تارٌخ 

 .نقلهم

 
نقترح أن ٌتم إدماج كل مهنًٌ الصحة 
العاملٌن فً الصندوق المغربً للتقاعد 

CMR عوض النظام الجماعً لمنح 
 ، وذلك كما هو RCARرواتب التقاعد 

الشأن بالنسبة للعاملٌن بالمركز االستشفائً 
الجامعً ابن سٌنا وعلى غرار ما تم 

التعامل به مع أطر األكادٌمٌات بقطاع 
... التعلٌم

 

 



 

 

 

ترقمتحتعديثت مجموتت اتع اتت الاخجموعتتوعلت مشروت المامو 

 تبإحع ثت ملمجمومثت اصحعتت اتر بعت08.22

 

 تحتعديث10: وعدت اختعديث

  

 ملجلكتت ملغشبعتت

 ابرملموت

 ملست ملسدممرينت

 *********

  مجموتت اتع اتت الاخجموعتت
 

 
Groupement Justice Sociale  

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
 

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ 
 

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ  ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ 
 

 *********
 

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ 

 

http://www.parlement.ma/
http://www.chambredesconseillers.ma/
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 اشقمت

  اترجعبي

  اختعدل  انصتألاصعي  ملمدة

 4اإلاادة   .1

 (حعدًالن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: فيت مملتوشضت اتيالامث

..............................................................................................

.....  

: فيت مملت اصحتت اتم ت

..............................................................................................

..... 

:  فيت مملت اخكمين

..............................................................................................

..... 

:  فيت مملت ابحثتر لخبرةتر بخكمر

..............................................................................................

.... 

 :فيت ملمملتإلاد ريت

حظلُم زخص مصاولت اإلاهً أو ألاوشعت الخالُت في القعاع الخاص  -

: فيت مملتوشضت اتيالامث

...................................................................................................  

: فيت مملت اصحتت اتم ت

................................................................................................... 

:  فيت مملت اخكمين

................................................................................................... 

:  فيت مملت ابحثتر لخبرةتر بخكمر

.................................................................................................. 

 :فيت ملمملتإلاد ريت

حظلُم زخص مصاولت اإلاهً أو ألاوشعت الخالُت في القعاع الخاص ،ظبقا  -

:  للمظاظس الجازي بها العمل

مهىت القابلت ؛  •

مهً الخمٍسض ؛  •

مهً التروٍض والخأهُل وإعادة الخأهُل الىظُفي  •
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:  ،ظبقا للمظاظس الجازي بها العمل

مهىت القابلت ؛  •

مهً الخمٍسض ؛  •

مهً التروٍض والخأهُل وإعادة الخأهُل الىظُفي  •

؛ ......................................................................................

الخيظُق،  في إظاز اجفاقُاث شساكت،  بين اإلاؤطظاث الصحُت  -

 .اإلاكىهت لها واإلاؤطظاث الصحُت الخابعت للقعاع الخاص

 

 

؛ ......................................................................................

الخيظُق،  في إظاز اجفاقُاث شساكت،  بين اإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت لها  -

 .واإلاؤطظاث الصحُت الخابعت للقعاع الخاص

 . بش ات جتمقعمثتالمشرتتر اختمروت مت ملمجمومثت اصحعتتألاألاشر  -

 اخنسعقت مت لجهمثت ملخخصتتفيتجشألاعصتر ش قبتت لحجيثت اطبعتت -

 . ملنظجتت نتقبلتالاجتعمثت ملمخجمت ملعنيتبملجهت

 6اإلاادة   .2

 (حعدًالن)

ًخألف مجلع ؤلادازة، عالوة على زئِظه، مً ألاعضاء آلاحي 

:  بُاجهم

ممثلى ؤلادازاث اإلاعىُت اإلاحددة بىص جىظُمي؛  -

زئِع مجلع الجهت أو مً ًمثله ؛  -

والي الجهت أو مً ًمثله ؛  -

قُدومى كلُاث العب والصُدلت وظب ألاطىان الخابعت  -

للخعلُم العالي العمىمي اإلاخىاجدة داخل الجهت أو مً 

ًمثلهم ؛ 

  عً كل هُئت مً الهُئاث اإلاكلفت بخدبير )1(ممثل واحد -

:  ًخألف مجلع ؤلادازة، عالوة على زئِظه، مً ألاعضاء آلاحي بُاجهم

ممثلى ؤلادازاث اإلاعىُت اإلاحددة بىص جىظُمي؛  -

زئِع مجلع الجهت أو مً ًمثله ؛  -

والي الجهت أو مً ًمثله ؛  -

قُدومى كلُاث العب والصُدلت وظب ألاطىان الخابعت للخعلُم العالي  -

العمىمي اإلاخىاجدة داخل الجهت أو مً ًمثلهم ؛ 

  عً كل هُئت مً الهُئاث اإلاكلفت بخدبير هظام الخأمين )1(ممثل واحد -

 ؤلاجبازي عً اإلاسض ؛

  جثلتونت نظجتت اهيلتألاحجشت ملغشبي -
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هظام الخأمين ؤلاجبازي عً اإلاسض ؛ 

ممثلى ألاطاجرة الباحثين في العب والصُدلت وظب ألاطىان  -

العاملين داخل اإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت ؛ 

ممثلى باقي فئاث اإلاظخخدمين العاملين داخل اإلاؤطظاث  -

 الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت؛

. زالزت أعضاء مظخقلين مً ذوي الخبرة في مجاالث الصحت -

جحدد بىص جىظُمي كُفُاث جعبُق الفقسة 

. الظابقت

ًمكً لسئِع مجلع ؤلادازة أن ًدعى الجخماعاث اإلاجلع، 

ت، كل شخص ًسي فائدة في مشازكخه بصفت  .اطدشاٍز

ممثلى ألاطاجرة الباحثين في العب والصُدلت وظب ألاطىان العاملين  -

داخل اإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت ؛ 

ممثلى باقي فئاث اإلاظخخدمين العاملين داخل اإلاؤطظاث الصحُت  -

 اإلاكىهت للمجمىعت؛

. زالزت أعضاء مظخقلين مً ذوي الخبرة في مجاالث الصحت -

حتعيوت جطبعقت اتلشةت اسمبلتجحدد بىص جىظُمي كُفُاث 

 .  جثلمت ملستإلاد رةتر عةت اخع بهم

 ًمكً لسئِع مجلع ؤلادازة أن ًدعى الجخماعاث اإلاجلع، بصفت

ت، كل شخص ًسي فائدة في مشازكخه  .اطدشاٍز

   7اإلاادة   .3

(3 

 (حعدًالث

 

ًخمخع مجلع ؤلادازة بجمُع الظلغ والاخخصاصاث الالشمت 

. إلدازة اإلاجمىعت

:  ولهرا الغسض، ًمازض، على الخصىص، الاخخصاصاث الخالُت

اإلاصادقت على بسهامج العمل الظىىي للمجمىعت ؛  -

ت،  ظبقا للخىجهاث  - عت الصحُت الجهٍى اعخماد الخٍس

عت الصحُت الىظىُت ؛  العامت اإلاحددة في الخٍس

اعخماد البرهامج العبي الجهىي ؛  -

. ًخمخع مجلع ؤلادازة بجمُع الظلغ والاخخصاصاث الالشمت إلدازة اإلاجمىعت

:  ولهرا الغسض، ًمازض، على الخصىص، الاخخصاصاث الخالُت 

اإلاصادقت على بسهامج العمل الظىىي للمجمىعت؛  -

ت - عت الصحُت الجهٍى  واإلاصادقت على بسامج إحدار اعخماد الخٍس

عت مؤطظاث صحُت جدًدة ، ظبقا للخىجهاث العامت اإلاحددة في الخٍس

الصحُت الىظىُت؛ 

 ملصمدقتتوعلت خططمثت اخمظعفت اسنميتتر ختعدةت اسنم ثت -

رسمطشت اخمظعفتبنمءتوعلت لحمالاعمثت لحلعلعتت نت ملم ردت ابمشيتت
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- ..................................................................................................

... 

- ..................................................................................................

. 

اعخماد الىظام الري جحدد وفقه شسوط وأشكال إبسام  -

الصفقاث ؛ 

اعخماد الىظام الداخلي للمجمىعت؛  -

تها أو  - اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باقخىاء العقازاث أو جفٍى

كسائها ؛ 

اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باقخىاء البراءاث أو الاختراعاث  -

تها ؛  اإلاسجبعت بأوشعت اإلاجمىعت أو باطخغاللها أو جفٍى

اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باإلاظاهمت في زأطمال اإلاقاوالث  -

عُت والخىظُمُت الجازي بها  الخاصت ،ظبقا للىصىص الدشَس

عت أن ًكىن للغسض السئُص ي للمقاوالث اإلاركىزة  العمل، شٍس

عالقت بمهام اإلاجمىعت ؛ 

اجخاذ جمُع الخدابير للقُام بعملُاث افخحاص وجقُُم  -

دوزٍت ألوشعت اإلاجمىعت ؛ 

 الجمجموت؛ت

البرهامج العبي الجهىي؛  رجلععماعخماد  -

واجخاذ  اإلاداولت في شأن حظُير اإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت للمجمىعت، -

  كل الخدابير التي مً شأجها جحظين خدماث هره اإلاؤطظاث؛

وكرا  حصس ميزاهُت اإلاجمىعت وقىائمها الخىقعُت مخعددة الظىىاث، -

ل بسامج أوشعتها؛  كُفُاث جمٍى

ت للمجمىعت واإلاصادقت عليها والبذ في  - حصس الحظاباث الظىٍى

جخصُص الىخائج؛ 

اعخماد الهُكل الخىظُمي الري ًحدد بيُاث اإلاجمىعت واخخصاصاتها ،بما  -

ت ومالُت مظخقلخين ؛  فيها بيُت صحُت وبيُت إداٍز

اعخماد الىظام ألاطاص ي إلاظخخدمي اإلاجمىعت،  ظبقا للىظام ألاطاص ي  -

الىمىذجي إلاظخخدمي اإلاجمىعاث الصحُت الترابُت الري ًحدد بىص جىظُمي؛ 

اعخماد الىظام الري جحدد وفقه شسوط وأشكال إبسام الصفقاث ؛  -

اعخماد الىظام الداخلي للمجمىعت؛  -

تها أو كسائها ؛  - اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باقخىاء العقازاث أو جفٍى

اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باقخىاء البراءاث أو الاختراعاث اإلاسجبعت بأوشعت  -

تها ؛  اإلاجمىعت أو باطخغاللها أو جفٍى
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اجخاذ القسازاث اإلاخعلقت باإلاظاهمت في زأطمال اإلاقاوالث الخاصت ،ظبقا  -

عت أن ًكىن للغسض  عُت والخىظُمُت الجازي بها العمل، شٍس للىصىص الدشَس

السئُص ي للمقاوالث اإلاركىزة عالقت بمهام اإلاجمىعت ؛ 

اجخاذ جمُع الخدابير للقُام بعملُاث افخحاص وجقُُم دوزٍت ألوشعت  -

اإلاجمىعت ؛ 

 ملصمدقتتوعلت جتمقعمثتر امش كمثت ملبر تت مت ملؤسسمثتر اهعئمثت -

 . اتم لتتفيت ملمملت اصحيتوعلت ملسخمرت اصحي

 11 اإلاادة  .4

 1حعدًل 

عُت  ٌعين اإلادًس العام للمجمىعت وفقا لألحكام الدشَس

. والخىظُمُت الجازي بها العمل

عُت والخىظُمُت الجازي بها  ٌعين اإلادًس العام للمجمىعت وفقا لألحكام الدشَس

. العمل

،تأوتدلعاتجصشيحمترخمبعمتبمملجخلكمثترألاصملت اتيتفيت ملعدشت اتماتتتدمبتوعلت

حعمزجه،تبصتتت بمششةتأرتغيرت بمششة،تبجمشدتحسلجهتملهم ه،ترألايلت جمرستهمت

 .ت نت اعسخمر 158طبلمتألحكمات اتصلترونعت اتهمئهم

 12اإلاادة   .5

 حعدًالن

ًخمخع اإلادًس العام للمجمىعت بجمُع الظلغ والاخخصاصاث الالشمت 

خصسف باطمها ولهرا الغسض،  ًمازض ،على .  لدظُير اإلاجمىعت،  ٍو

:  الخصىص، الاخخصاصاث آلاجُت 

جىفُر قسازاث مجلع ؤلادازة، وعىد الاقخضاء، قسازاث  -

اللجً التي ًحدثها هرا ألاخير ؛ 

ع التي حعسض على مجلع ؤلادازة قصد  - إعداد اإلاشاَز

ًخمخع اإلادًس العام للمجمىعت بجمُع الظلغ والاخخصاصاث الالشمت لدظُير 

خصسف باطمها ولهرا الغسض،  ًمازض ،على الخصىص، .  اإلاجمىعت،  ٍو

:  الاخخصاصاث آلاجُت 

جىفُر قسازاث مجلع ؤلادازة، وعىد الاقخضاء، قسازاث اللجً التي  -

ًحدثها هرا ألاخير؛ 

ع التي حعسض على مجلع ؤلادازة قصد اإلاصادقت - عليها أو  إعداد اإلاشاَز
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:  اإلاصادقتعليها أو اعخمادها، خاصت

مخعغ العمل الظىىي للمجمىعت ؛  •

ت ؛  • عت الصحُت الجهٍى الخٍس

البرهامج العبي الجهىي ؛  •

ت للمجمىعت؛  • اإلايزاهُت الظىٍى

الهُكل الخىظُمي؛  •

ي للمظخخدمين؛ ضالىظام ألاطا •

الىظام الري جحدد وفقه شسوط وأشكال إبسام  •

الصفقاث؛  

الىظام الداخلي للمجمىعت؛  •

س الظىىي ألوشعت اإلاجمىعت؛  • الخقٍس

جدبير جمُع بيُاث اإلاجمىعت واإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت  -

لها وجيظُق أوشعتها؛ 

-  

 ( ابمقيتالتحغعيرتفعه)

:  اعخمادها، خاصت

مخعغ العمل الظىىي للمجمىعت؛  •

ت؛  • عت الصحُت الجهٍى الخٍس

البرهامج العبي الجهىي؛  •

ت للمجمىعت؛  • اإلايزاهُت الظىٍى

الهُكل الخىظُمي؛  •

ي للمظخخدمين؛ س يالىظام ألاطا •

الىظام الري جحدد وفقه شسوط وأشكال إبسام الصفقاث؛   •

الىظام الداخلي للمجمىعت؛  •

س الظىىي ألوشعت اإلاجمىعت؛  • الخقٍس

 خططمثت اخمظعفت اسنميتتر ختعدةت اسنم ثتر سمطشتجمظعفت •

  ملم ردت ابمشيتتالجمجموت؛ت

جدبير جمُع بيُاث اإلاجمىعت واإلاؤطظاث الصحُت اإلاكىهت لها وجيظُق  -

أوشعتها؛ 

 .ألا شتبصشفت انتلمثترجحصعلت ملم رد -

 ( ابمقيتالتحغعيرتفعه)
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 1التؼذيل رقن 
 الباب األول

 اإلحذاث والوهام

 4الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

تتولى المجموعة، فً حدود مجالها الترابً، تنفٌذ 
. سٌاسة الدولة فً مجال الصحة 

ولهذه الغاٌة،  ٌعهد إلى المجموعة،  دون 
اإلخالل بالمهام المخولة للسلطات أو الهٌئات 

:  األخرى المختصة، بالمهام التالٌة
 : في مجال عرض العالجات

وضع الخرٌطة الصحٌة الجهوٌة وتحٌٌنها، طبقا  -
للتوجهات العامة المحددة فً الخرٌطة الصحٌة 

الوطنٌة ؛ 

إعداد وتنفٌذ برنامج طبً جهوي ٌهدف، على  -
الخصوص، إلى تعزٌز عرض العالجات، وفق 

خصوصٌات الجهة، والتعاضد فً استعمال الموارد 
المتاحة، وضمان التدرج واستمرارٌة العالجات 

بٌن المسالك ومستوٌات العالجات ؛ 

إحداث مؤسسات صحٌة جدٌدة، طبقا للخرٌطة  -
الصحٌة الجهوٌة ؛ 

تنظٌم مسلك العالجات ومسار العالجات المتناسق  -
داخل المؤسسات الصحٌة التابعة لها ؛ 

ضمان عرض العالجات على المستوى الجهوي،   -

تتولى المجموعة، فً حدود مجالها الترابً، 
. تنفٌذ سٌاسة الدولة فً مجال الصحة 

ولهذه الغاٌة،  ٌعهد إلى المجموعة،  دون 
اإلخالل بالمهام المخولة للسلطات أو الهٌئات 

:  األخرى المختصة، بالمهام التالٌة
 : في مجال عرض العالجات

وضع الخرٌطة الصحٌة الجهوٌة وتحٌٌنها، طبقا  -
للتوجهات العامة المحددة فً الخرٌطة الصحٌة 

الوطنٌة ؛ 

إعداد وتنفٌذ برنامج طبً جهوي ٌهدف، على  -
الخصوص، إلى تعزٌز عرض العالجات، وفق 

خصوصٌات الجهة، والتعاضد فً استعمال 
الموارد المتاحة، وضمان التدرج واستمرارٌة 
العالجات بٌن المسالك ومستوٌات العالجات ؛ 

إحداث مؤسسات صحٌة جدٌدة، طبقا للخرٌطة  -
الصحٌة الجهوٌة ؛ 

تنظٌم مسلك العالجات ومسار العالجات المتناسق  -
داخل المؤسسات الصحٌة التابعة لها ؛ 

ضمان عرض العالجات على المستوى الجهوي،   -
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طبقا للخرٌطة الصحٌة الجهوٌة ولمسار العالجات 
المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتٌة 

الصحٌة الوطنٌة المندمجة المنصوص علٌها فً 
 السالف الذكر ؛ 06.22القانون اإلطار رقم 

إحداث منظومة معلوماتٌة صحٌة جهوٌة من أجل  -
جمع المعطٌات الصحٌة على مستوى الجهة 

ومعالجتها واستغاللها،  وذلك مع التقٌد بالتشرٌع 
المتعلق بحماٌة األشخاص الذاتٌٌن تجاه معالجة 

 .المعطٌات ذات الطابع الشخصً

طبقا للخرٌطة الصحٌة الجهوٌة ولمسار العالجات 
المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتٌة 

الصحٌة الوطنٌة المندمجة المنصوص علٌها فً 
 السالف الذكر؛ 06.22 رقم القانون اإلطار

إحداث منظومة معلوماتٌة صحٌة جهوٌة من أجل 
جمع المعطٌات الصحٌة على مستوى الجهة 

ومعالجتها واستغاللها،  وذلك مع التقٌد بالتشرٌع 
المتعلق بحماٌة األشخاص الذاتٌٌن تجاه معالجة 

. المعطٌات ذات الطابع الشخصً
 (الباقي دون تعديل)

 
 

 تجويد الصياغة -
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 2التؼذيل رقن 
 الباب الثاًي

 اإلدارة والتسيير

 6الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من 
:  األعضاء اآلتً بٌانهم

ممثلو اإلدارات المعنٌة المحددة بنص تنظٌمً ؛  -

رئٌس مجلس الجهة أو من ٌمثله ؛  -

والً الجهة أو من ٌمثله ؛  -

قٌدومو كلٌات الطب والصٌدلة وطب األسنان  -
التابعة للتعلٌم العالً العمومً المتواجدة داخل 

الجهة أو من ٌمثلهم ؛ 

 عن كل هٌئة من الهٌئات المكلفة (1 )ممثل واحد -
 المرض؛بتدبٌر نظام التأمٌن اإلجباري عن 

ممثلو األساتذة الباحثٌن فً الطب والصٌدلة  -
وطب األسنان العاملٌن داخل المؤسسات الصحٌة 

 للمجموعة؛المكونة 

ممثلو باقً فئات المستخدمٌن العاملٌن داخل  -
 للمجموعة؛المؤسسات الصحٌة المكونة 

ثالثة أعضاء مستقلٌن من ذوي الخبرة فً  -
. مجاالت الصحة

تحدد بنص تنظٌمً كٌفٌات تطبٌق 

ٌتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئٌسه، من     
:  األعضاء اآلتً بٌانهم

ممثلو اإلدارات المعنٌة المحددة بنص تنظٌمً ؛  -

 من  أو من ينوب عنهأورئٌس مجلس الجهة  -

ٌمثله؛ 

والً الجهة أو من ٌمثله ؛  -

قٌدومو كلٌات الطب والصٌدلة وطب األسنان  -
التابعة للتعلٌم العالً العمومً المتواجدة داخل 

الجهة أو من ٌمثلهم ؛ 

 عن كل هٌئة من الهٌئات (1 )ممثل واحد -
المكلفة بتدبٌر نظام التأمٌن اإلجباري عن 

 المرض؛

ممثلو األساتذة الباحثٌن فً الطب والصٌدلة  -
وطب األسنان العاملٌن داخل المؤسسات 

 للمجموعة؛الصحٌة المكونة 

ممثلو باقً فئات المستخدمٌن العاملٌن داخل  -
 للمجموعة؛المؤسسات الصحٌة المكونة 

ثالثة أعضاء مستقلٌن من ذوي الخبرة فً  -

 
في حال تعذر على رئيس مجلس الجهة حضور  -

أشغال مجلس اإلدارة ينوب عنه أحد نوابه حسب 
الترتيب،  غير أنه يمكن أن ينتدب عضوا آخر لتمثيله 

 .في حال تعذر حضور النواب
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. الفقرة السابقة

ٌمكن لرئٌس مجلس اإلدارة أن ٌدعو الجتماعات 

استشارٌة، كل شخص ٌرى فائدة  المجلس، بصفة

 .فً مشاركته

. مجاالت الصحة

تحدد بنص تنظٌمً كٌفٌات تطبٌق 
. الفقرة السابقة

ٌمكن لرئٌس مجلس اإلدارة أن ٌدعو الجتماعات 
استشارٌة، كل شخص ٌرى فائدة  المجلس، بصفة

 .فً مشاركته
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 3التؼذيل رقن 

 الباب الثاًي

 اإلدارة والتسيير

 10الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

تكون مداوالت مجلس اإلدارة صحٌحة    
. بحضور نصف عدد أعضائه أو ممثلٌهم على األقل
وإذا لم ٌتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع 

  أٌام،  على األقل ابتداء (8 )ثان،  داخل أجل ثمانٌة

وفً هذه الحالة، ٌنعقد . من تارٌخ االجتماع األول
االجتماع الثانً بكٌفٌة صحٌحة مهما كان عدد 

. األعضاء الحاضرٌن أو الممثلٌن 

وفً حالة . ٌتخذ المجلس قراراته بأغلبٌة األصوات
تعادل األصوات ،ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه 

 .الرئٌس

 

تكون مداوالت مجلس اإلدارة صحٌحة    
نصف عدد أعضائه أو ممثلٌهم  بمشاركة بحضور

وإذا لم ٌتوافر . إما حضوريا أو عن بعد على األقل
هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان،  داخل 

 أٌام،  على األقل ابتداء من تارٌخ (8 )أجل ثمانٌة

وفً هذه الحالة، ٌنعقد االجتماع . االجتماع األول
الثانً بكٌفٌة صحٌحة مهما كان عدد األعضاء 

. الحاضرٌن أو الممثلٌن 

وفً حالة . ٌتخذ المجلس قراراته بأغلبٌة األصوات
تعادل األصوات ،ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه 

 .الرئٌس

 

من أجل ضمان مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في  -
المداوالت والحرص على حسن سير عمل المجلس 

 .في الحاالت االستثنائية
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 4التؼذيل رقن 

 الباب الثالج 

 التٌظين الوالي

 13الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 تشتمل مٌزانٌة المجموعة

:  على

 : في باب الموارد - 1

المداخٌل المتأتٌة من أنشطتها ؛  -

مداخٌل األموال المنقولة والعقارٌة ؛  -

إعانات الدولة والجماعات الترابٌة وكل هٌئة  -
 خاضعة للقانون العام أو الخاص ؛

الهبات والوصاٌا ؛  -

جمٌع الموارد األخرى التً ٌمكن أن تخصص لها 
للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري  الحقا طبقا
. بها العمل

 : في باب النفقات - 2

نفقات االستثمار؛  -

نفقات التسٌٌر؛  -

إرجاع التسبٌقات واالقتراضات؛  -

جمٌع النفقات األخرى المرتبطة بمهام  -
 .المجموعة

  تشتمل مٌزانٌة المجموعة

:  على

 : في باب الموارد - 1

المداخٌل المتأتٌة من أنشطتها ؛  -

مداخٌل األموال المنقولة والعقارٌة ؛  -

 إعانات الدولة والجماعات الترابٌة -
وكل هٌئة خاضعة  والمؤسسات العمومية

 للقانون العام أو الخاص؛

الهبات والوصاٌا؛  -

جمٌع الموارد األخرى التً ٌمكن أن تخصص لها 
للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري  الحقا طبقا
. بها العمل

 : في باب النفقات - 2

نفقات االستثمار؛  -

نفقات التسٌٌر؛  -

إرجاع التسبٌقات واالقتراضات؛  -

 .جمٌع النفقات األخرى المرتبطة بمهام المجموعة

جعل المؤسسات العمومية شريكا في النهوض  -
 .بالمنظومة الصحية



  بإحداث المجموعات الصحية الترابية08.22تعديالت االتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 

 2023-2022                                     السنة التشريعية 2027-2021مجلس المستشارين                                          الوالية التشريعية 

 5التؼذيل رقن 

 الباب الرابغ

 الوستخذهىى

 15الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

:  ٌتألف مستخدمو المجموعة من

ي سمستخدمٌن ٌتم توظٌفهم،  طبقا للنظام األسا -
لمستخدمً المجموعة ؛ 

موظفٌن ومستخدمٌن ٌتم نقلهم إلى المجموعة،   -
ي لمستخدمٌها ؛ سطبقا للنظام األسا

موظفٌن ملحقٌن لدى المجموعة،  طبقا  -
للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها 

. العمل 

ٌمكن للمجموعة، من أجل القٌام بمهامها، أن 

تستعٌن بخبراء ٌتم التعاقد معهم من أجل القٌام 

 .بمهام معٌنة خالل مدة محددة

:  ٌتألف مستخدمو المجموعة من

ي سمستخدمٌن ٌتم توظٌفهم،  طبقا للنظام األسا -
لمستخدمً المجموعة؛ 

موظفٌن ومستخدمٌن ٌتم نقلهم إلى المجموعة،   -
ي لمستخدمٌها؛ سطبقا للنظام األسا

أو موضوعين  موظفٌن ملحقٌن لدى المجموعة -
،  طبقا للنصوص التشرٌعٌة رهن إشارتها

. والتنظٌمٌة الجاري بها العمل

ٌمكن للمجموعة، من أجل القٌام بمهامها، أن 

تستعٌن بخبراء ٌتم التعاقد معهم من أجل القٌام 

 .بمهام معٌنة خالل مدة محددة

تمكين المجموعات الصحية الترابية من االستفادة  -
 .من خدمات موظفين يوضعون رهن إشارتها

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  جدول نتائج التصويت على التعديالت المقدمة حول مشروع قانونجدول نتائج التصويت على التعديالت المقدمة حول مشروع قانون

   بإحداث المجموعات الصحية الترابية بإحداث المجموعات الصحية الترابية08.2208.22 رقم  رقم 

   وعلى مشروع قانون برمته وعلى مشروع قانون برمته
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نتائج التصويت على التعديالت المقدمة 
حول 

 بإحداث المجموعات الصحية الترابية  08.22مشروع قانون رقم 
وعلى مشروع القانون برمته 
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يىقف يقذو انتعذيم انًادة 
انحكىيت 

يىقف 
أصحاب 
انتعذيم 

نتيجت انتصىيج عهى انًادة نتيجت انتصىيج عهى انتعذيم 
انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ 

اإلحذاث وانًهاو : انباب األول 

انًادة األونى 
( 2)فرق األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

 2انًادة 

( 2)فرق األغهثية 

 

يقثول 

جزئيا 

تصيغة 

انهجنة 

 ---

إجًاع كًا عدنث  --- 
انفريك انحركي 

 
سحة رفض 

االجحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 
--- يقثول 

 3انًادة 
( 2)فرق األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض  

 4انًادة 

( 4)فريك األغهثية 

 
سحة --- 

إجًاع كًا عدنث تصيغة انهجنة يقثول تصيغة جوافقية 

( 2)انفريك انحركي 

 
سحة --- 

فريك االجحاد انًغرتي 

( 10)نهشغم 
سحة --- 

يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 

(7 )
سحة --- 

يجًوعة انعدانة 

( 2)االجحًاعية 
سحة --- 

االجحاد انوطني نهشغم 

تانًغرب 
سحة --- 

اإلدارة وانتسيير : انباب انثاني 

 5انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

جعديم 
اجًاع كًا جاءت --- --- --- --- --- 

 6انًادة 

( 4)فرق األغهثية 

 
سحة --- 

إجًاع كًا عدنث تصيغة انهجنة يقثول تصيغة جوافقية 

( 3)انفريك انحركي 

 
سحة --- 

االجحاد انعاو نهشغانين 

( 2)تانًغرب 
سحة --- 

فريك االجحاد انًغرتي 

( 2)نهشغم 
سحة --- 

يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 

(2 )
سحة --- 

يجًوعة انعدانة 

( 2)االجحًاعية 
سحة --- 
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االجحاد انوطني نهشغم 

تانًغرب 
اجًاع كًا عدنث يقثول تصيغة جوافقية سحة --- 

يىقف يقذو انتعذيم انًادة 
انحكىيت 

يىقف 
أصحاب 
انتعذيم 

نتيجت انتصىيج عهى انًادة نتيجت انتصىيج عهى انتعذيم 
انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ 

 7انًادة 

انفريك انحركي 

 

إجًاع كًا عدنث تصيغة انهجنة يقثول تصيغة جوافقية سحة --- 

فريك االجحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًوعة انكونفدرانية 

نهديًقراطية نهشغم 

يجًوعة انعدانة 

( 3)االجحًاعية 

 8انًادة 
( 2)فرق األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

 9انًادة 

( 3)فرق األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

انفريك انحركي 

 

 10انًادة 

فريك األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

االجحاد انوطني نهشغم 

تانًغرب 

 11انًادة 
يجًوعة انعدانة 

االجحًاعية 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

 12انًادة 

( 2)فرق األغهثية 

 

يقثول 

جزئيا 
 ---

إجًاع كًا عدنث --- 
يجًوعة انعدانة 

( 2)االجحًاعية 
سحة رفض 

انتنظيى انًاني : انباب انثانج 

 13انًادة 
االجحاد انوطني نهشغم 

تانًغرب 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

 14انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

جعديم 
إجًاع كًا جاءت --- --- --- 

انًستخذيىٌ : انباب انرابع 

انعنىاٌ 
فريك االجحاد انًغرتي 

نهشغم 
 --- --- --- ---

 15انًادة 

فريك االجحاد انًغرتي 

نهشغم 

يقثول 

جزئيا 
إجًاع كًا عدنث تصيغة انهجنة يقثول تصيغة جوافقية --- 

يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 

االجحاد انوطني نهشغم 

تانًغرب 

 16انًادة 

فرق األغهثية 

 

إجًاع كًا عدنث تانهجنة جعديم انهجنة --- --- 
فريك االجحاد انًغرتي 

( 2)نهشغم 

يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 

 17انًادة 

فريك االجحاد انًغرتي 

نهشغم  
إجًاع كًا عدنث تانهجنة جعديم انهجنة --- --- 

يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 
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يىقف يقذو انتعذيم انًادة 
انحكىيت 

يىقف 
أصحاب 
انتعذيم 

نتيجت انتصىيج عهى انًادة نتيجت انتصىيج عهى انتعذيم 
انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ انًًتنعىٌ انًعارضىٌ انًىافقىٌ 

 18انًادة 

االجحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 

إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض  
يجًوعة انكونفدرانية 

انديًقراطية نهشغم 

يقتضياث ختاييت وانتقانيت : انباب انخايس 

 19انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

جعديم 
إجًاع كًا جاءت --- --- --- 

 20انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

 جعديم
 --- --- ---

 إجًاع كًا جاءت

 21انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

 جعديم
 --- --- ---

 إجًاع كًا جاءت

 22انًادة 
نى يرد تشأنها أي 

 جعديم
 --- --- ---

 إجًاع كًا جاءت

 23انًادة 
( 2)فريك األغهثية 

 
إجًاع كًا جاءت --- سحة رفض 

 

 

 

 اإلجماع كما تم تعديله: على مشروع القانون برمته نتيجة التصويت 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

يتعلق بالضمانات .يتعلق بالضمانات .0909التعديالت الواردة على مشروع القانون رقم التعديالت الواردة على مشروع القانون رقم 

  األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحيةاألساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

   من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفسيق الاستقاللي للوحدة – فسيق ألاصالة واملعاصسة – فسيق التجمع الوطني لألحساز 

 والتعادلية

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

GROUPES DE LA MAJORITE 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 فرق األغلبية

 فرق األغلبية تعديالت 

 المتعلك بالضمانات األساسية 09.22القانون مشروع على 

 .الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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                                                                                                    مجلس المستشاريه                                                                                                                                              - البرلمان  
                                                                                                         فرق األغلبية                            

 

 

 

 

 01التعدٌل رقم 

 6 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 6المادة 
..... 

إذا جىبع مهنيى الصحت من طزف الغير من احل خطأ 

 .مزفلي

  6المادة 
..... 

أو النيابة إذا جىبع مهنيى الصحت من طزف الغير 

 . من احل خطأ مزفليالعامة

 

 
نها قد تكون طرفا فً أل النٌابة العامة ضافةإ

.  تتحرك تلقائٌاقدالدعوى العمومٌة وبالتالً 
 . تعزٌز حماٌة مهنًٌ الصحةوالهدف هو

 

 

 

 

 

 



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 02التعدٌل رقم 

 6 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 6المادة 
ممارضتهم لىظيفتهم أو ..... ًخمخع مهنيى الصحت 

 ...بمناضبت

وحعىض إلادارة، إذا اكخض ى الحال، طبلا للنصىص 

الجاري بها العمل، الظزر الناجج عن ذلك، حيث إن 

إلادارة، هي التي جلىم ملام املصاب في الحلىق 

 .واللعاوي طل املدطسب في الظزر 

إذا جىبع مهنيى الصحت من طزف الغير من أحل خطأ 

مزفلي، فئن إلادارة جحل محله في أداء الخعىيظاث 

امللهيت املحكىم بها طله، طبلا للدشزيع الجاري به 

. العمل

كما ًخمخع مهنيى الصحت، وفم الدشزيع الجاري به 

العمل بالحماًت من ألامزاض وألاخطار املهنيت، التي 

ًمكن أن ًخعزطىا لها خالل مشاولتهم ملهامهم أو 

. بمناضبت مشاولتها

  6المادة 
ممارضتهم لىظيفتهم أو ..... ًخمخع مهنيى الصحت 

 ...بمناضبت

وحعىض إلادارة، إذا اكخض ى الحال، طبلا للنصىص 

الجاري بها العمل، الظزر الناجج عن ذلك، حيث إن 

 الصحت في منهي  املصابإلادارة، هي التي جلىم ملام 

 .الحلىق واللعاوي طل املدطسب في الظزر 

إذا جىبع مهنيى الصحت من طزف الغير من أحل خطأ 

مزفلي، فئن إلادارة جحل محله في أداء الخعىيظاث 

امللهيت املحكىم بها طله، طبلا للدشزيع الجاري به 

. العمل

كما ًخمخع مهنيى الصحت، وفم الدشزيع الجاري به 

العمل بالحماًت من ألامزاض وألاخطار املهنيت، التي 

أو ًمكن أن ًخعزطىا لها خالل مشاولتهم ملهامهم 

بمناسبة مصاولتها أو بعد إحالتهم على التقاعد بستة 

 
ما مع الفقرة الموالٌة التً تتطرق الى اانسج

. متابعة مهنٌو الصحة
  ٌتمهناك مجموعة من األمراض التً ال

الكشف عنها اال بعد مضً مدة معٌنة مما 
 حماٌةٌتعٌن معه التأكٌد على هذا التعدٌل 

 وضمان لمهنً الصحة المحالٌن على التقاعد
 .حقوقهم



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 .أشهس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03التعدٌل رقم 

 7 المادة



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 7المادة 
. ، على أضاص ألاعمال املهنيت املنجشة...

  7المادة 
واملخاطس ، على أضاص ألاعمال املهنيت املنجشة، ...

 14املهنية والتكوين املستمس املسطس ضمن املادة 

 .بعدو

 

 
 .تحفٌز أكثر للعنصر البشريمن أجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04التعدٌل رقم 



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 8 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 8المادة 
جىفز املجمىعاث الصحيت الترابيت لشوما ملنهي الصحت 

طىال مطارهم املنهي جكىينا مطخمزا مالئما لحاحياتها 

. ولطبيعت املهام املنىطت بهم

 8المادة 
جىفز املجمىعاث الصحيت الترابيت لشوما ملنهي الصحت 

مسة واحدة على طىال مطارهم املنهي جكىينا مطخمزا 

 مالئما لحاحياتها ولطبيعت ألاألاق  ق سنة    كوو 

. املهام املنىطت بهم

 
ٌجب التنصٌص على عدد الدورات التدرٌبٌة 

فً حدها األدنى لٌكون ملزما للمجموعات 
 .الصحٌة الترابٌة

 

 

 

 

 

 

 

 05التعدٌل رقم 

 9 المادة



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 9المادة 
ممارضت بعع املهام باملؤضطاث الصحيت الخابعت .... 

. لللطاع الخاص

  9المادة 
ممارضت بعع املهام باملؤضطاث الصحيت الخابعت .... 

وش خمس حصة اعلى أو ال ثتجلللطاع الخاص، 

العمق بالقطاع العام أسبوعيا وداخق املجال 

 .الترابي للجماعة

 
تفرٌغ مرفق الصحة من العنصر حتى ال ٌتم 

  ومحاربة الغٌاب.البشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  06التعدٌل رقم 

 9 المادة



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 9المادة 
ًمكن لبعع فئاث منهي الصحت في إطار الشزاكت بين 

اللطاعين العام والخاص املنصىص عليها في املادة 

 ،06.22إلاطار الطالف الذكز ركم -  من اللاهىن 21

ممارضت بعع املهام باملؤضطاث الصحيت الخابعت 

 .لللطاع الخاص

. جحلد كيفياث جطبيم هذه املادة بنص جنظيمي

  9المادة 
ًمكن لبعع فئاث منهي الصحت في إطار الشزاكت بين 

اللطاعين العام والخاص املنصىص عليها في املادة 

 ،06.22إلاطار الطالف الذكز ركم -  من اللاهىن 21

ممارضت بعع املهام باملؤضطاث الصحيت الخابعت 

 .ولللطاع الخاص للقطاع العام

. جحلد كيفياث جطبيم هذه املادة بنص جنظيمي

 
ٌرمً هذا التعدٌل الى اشراك القطاع الخاص 
فً تنمٌة الوظٌفة الصحٌة وٌعزز مساهمته 

وفقا لالحتٌاجات الضرورٌة للمواطنات 
 .والمواطنٌن

 

 

 

 

 

 07التعدٌل رقم 

 12 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 13المادة 
ًلشم مهنيى الصحت في ممارضت مهامهم باحترام أوكاث 

 كلما إشارة، إلادارةالعمل العادًت، وبأن ًكىهىا رهن 

 .........اكخظذ طزورة املصلحت ذلك

.......................... 

كما ًمكن دعىتهم، بصفت اضخثنائيت إذا اضخلعذ 

طزورة املصلحت ذلك، إلهجاس مهام محلدة وبصفت 

مؤكخت، خارج أوكاث العمل الطالفت الذكز 

باملؤضطاث الصحيت املذكىرة بصزف النظز عن 

. ملزاث حعيينهم

 13المادة 
 أوكاث باحترام مهامهم ممارضت في الصحت مهنيى ًلشم

 كلما إشارة، إلادارة رهن ًكىهىا وبأن العادًت، العمل

 .........املصلحت ذلك طزورة اكخظذ

.......................... 

 اضخلعذ إذا اضخثنائيت بصفت دعىتهم، ًمكن كما

في الصماو محلدة  مهام إلهجاس ذلك، املصلحت طزورة

 الطالفت العمل أوكاث خارج ،مؤألاتة و بصفة و املكاو

 النظز بصزف املذكىرة الصحيت باملؤضطاث الذكز

مع ثمتيعهم بجميع حقوألاهم حعيينهم  ملزاث عن

القانونية بما فيها التعويض عن ساعات العمق 

 .الاضافية واملنح املخصصة لرلك

 

 
 لحقوق والزمان ضماناضرورة تحدٌد المكان 
 حوادث والتعوٌض عنمهنً الصحة كالتأمٌن 

الشغل، وتفادٌا لشطط فً استعمال السلطة فً 
كما ٌمكن تجدٌد هذه الدعوة متى . هذا الباب

كانت مصلحة االدارة فً ذلك شرٌطة صدور 
 .قرار فً ذات الموضوع

 

 08التعدٌل رقم 

 13 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 13المادة 
  .مصلحت إلادارة ذلك..............ًلشم مهنيى الصحت،     

 الصحيت ................ويمكن دعىتهم ملمارضت      

 .الطارئت واملطخعجلت

 ملزاث ......................................     كما ًمكن 

. حعيينهم

....................................................................... 

 13المادة 
  .مصلحت إلادارة ذلك..............ًلشم مهنيى الصحت،     

 الصحيت ................ويمكن دعىتهم ملمارضت      

 .الطارئت واملطخعجلت

 ملزاث ......................................     كما ًمكن 

 .مع التعليق، حعيينهم

....................................................................... 

 .لتدوٌر الموظفٌن
عدم استعماله كعقوبة مقنعة آو امتٌاز ضمنً 

 .لفئة معٌنة

 

 

 

 

 09التعدٌل رقم 

 17 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 :17المادة   
 ...ًجب على مهنيي الصحت جفادي الىكىع في

 

 : 17المادة 
 ًجب على  من الدستوز 36طبقا ألحكام الفصق 

 ...مهنيي الصحت جفادي الىكىع في 

 .السند الدستوري للمقتضى كتأكٌد لاللتزام



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية
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 10التعدٌل رقم 

 18 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

  :18المادة
ًخم جىظيف مهنيي الصحت، بناء على الحاحياث 

... الحليليت للمجمىعاث الترابيت

  :18المادة
الحاجيات ًخم جىظيف مهنيي الصحت، بناء على     

... ملجمىعاث الترابيتا حاجياتالحقيقية 

تدقٌق الصٌاغة لمالئمتها مع البرمجة الثالثٌة 
السنوات وفق مقتضٌات القانون التنظٌمً 

 .للمالٌة
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 11التعدٌل رقم 

 18  المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

  18المادة 
 .ال ضيما حطب مططزة املباراة...  

  18المادة 
 .أساساحطب مططزة املباراة  ال سيما...  

تحٌل على جعل االستثناء ألنها ال سٌما حذف 
وبالتالً إقرار المباراة بشكل هو القاعدة 

 .واضح وصرٌح لتكرٌس مبدأ تكافؤ الفرص
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 12التعدٌل رقم 

 19 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

  19المادة 
. مللة محلدة كابلت للخجلًل. ..

  19المادة 
 .مسة واحدة كابلت للخجلًل سنتيومللة .. 

 

من اجل اللجوء إلى تفعٌل الترسٌم المسطر 
 .ضمن الفقرة التالٌة من نفس المادة

 

 

 

 



 . المتعلك بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية09.22على مشروع القانون  تعديالت فرق األغلبية

 
 

14 

                                                                                                    مجلس المستشاريه                                                                                                                                              - البرلمان  
                                                                                                         فرق األغلبية                            

 

 

 

 

 

 

 13التعدٌل رقم 

 20 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

  20المادة 
.... 

. او الشخص املفىض له من كبله لهذا الغزض

  20المادة 
.... 

 .أو الشخص املفىض له من كبله لهذا الغزض

 .ملهنيي الصحة حق الاضطالع على نتائج التقييم

الحق الدستوري فً الحصول على المعلومة  
 .تعزٌز الشفافٌة المرفقٌة

 ربط المسؤولٌة بالمحاسبة
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 14التعدٌل رقم 

 19 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

  21المادة 
 .والاكلميت حطب ملزاث العمل

  21المادة 
والوظائف املنوطة والاكلميت حطب ملزاث العمل، 

 .بهم

 .تحفٌز إضافً من داخل البنٌة الوظٌفٌة
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 15التعدٌل رقم 

 25 المادة

 تبرٌر التعدٌل التعدٌل المقترح النص الحالً

 

 مادة جد دة

  25المادة 
ثصدز النصوص التنظيمية املشاز إليها ضمن مواد 

 من نشسو  ستة أشهسجقأا القانوو  داخق ذه

 .بالجسيدة السسمية

تنظٌم اآلجال ٌساعد على إحقاق األمن 
 .القانونً
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 09.22تعديالت الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 
 يتعلق بالضمانات األساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

رقم 
 التعديل

 تبرير التعديل التعديل المقترح الصيغة الواردة في المشروع المادة

 ...........................مع مراعاة أحكام هذا القانون 2  .1
.......................................................... 

 الجاري به العمل..........................................

 ...........................مع مراعاة أحكام هذا القانون
.......................................................... 

 الجاري به العمل..........................................
 كما يخضعون ألحكام النظام األساسي العام للوظيفة العمومية

بغٌة ربط المهنٌٌن العاملٌن بالقطاع 
الصحً العام بالضمانات األساسٌة 

والحقوق المنصوص علٌها فً 
 النظام األساسً للوظٌفة العمومٌة

ٌمنع أي تمٌٌز بٌن مهنًٌ الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم  5  .2
السٌاسٌة والنقابٌة أو على أساس الجنس أو اللون أو األصل 

 .العرقً أو الحالة الصحٌة أو أي وضع شخصً 
 ........................................................وال ٌمكن 

...................................................................   

ٌمنع أي تمٌٌز بٌن مهنًٌ الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم 
 أو على أساس الجنس أو اللون أو والجمعويةالسٌاسٌة والنقابٌة 

 .األصل العرقً أو الحالة الصحٌة أو أي وضع شخصً 
 ........................................................وال ٌمكن 

...................................................................   

أضحت جمعٌات المجتمع المدنً 
شرٌكا وفاعال فً التنمٌة ومؤثرة 
فً مختلف مناحً الحٌاة العامة، 

ولكً ال ٌكون االنتماء ألي جمعٌة 
أساسا للتمٌٌز بٌن مهنًٌ الصحة 

 .نقترح هذا التعدٌل

 ..............................ٌتمتع مهنٌو الصحة  6  .3
..................................................... 
.................................................... 

................................................ 
 .................................وتعوض اإلدارة، 

.................................................... 
..................................................... 

، حٌث إن اإلدارة هً التً تقوم مقام ................... 
 فً الحقوق والدعاوى ضد المتسبب فً المصاب
 .الضرر

......................................................... 

 ..................................ٌتمتع مهنٌو الصحة 
.......................................................... 
......................................................... 

.......................................................... 
 ......................................وتعوض اإلدارة، 

......................................................... 
.......................................................... 

، حٌث إن اإلدارة هً التً تقوم ................... 
 فً الحقوق والدعاوى ضد المتسبب فً الضحيةمقام 

 .الضرر
.......................................................... 

 
 

قد ٌكون الضرر الذي نتج عن 
االعتداء أو التهدٌد الذي 
تعرض له مهنٌو الصحة 
معنوٌا، وبالتالً قد تكون 

اإلصابة غٌر موجودة، لذلك 
نقترح استبدال كلمة المصاب 

 .بكلمة الضحٌة

 بغٌة تحفٌز مهنًٌ الصحة  ..................ٌستفٌد مهنٌو الصحة من أجرة تتكون  ................ٌستفٌد مهنٌو الصحة من أجرة تتكون  7  .4
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......................................................... 
، على أساس األعمال المهنٌة ........................

 .المنجزة
 

........................................................... 
، على أساس األعمال المهنٌة ........................

 .المنجزة
ي الصحة تعويضا إضافيا عن العمل ييخصص لمهن

في المناطق الصعبة، ويحدد هذا التعويض بنص 
 .تنظيمي

للعمل فً المناطق النائٌة 
والجبلٌة فً ظل ترسٌخ العدالة 

 .المجالٌة فً الخدمات الصحٌة

، فً إطار الشراكة لبعض فئات مهنًٌ الصحةٌمكن  9  .5
بٌن القطاعٌن العام والخاص المنصوص علٌها فً 

 اإلطار السالف الذكر رقم – من القانون 21المادة 
، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحٌة 06.22

 .التابعة للقطاع الخاص

، فً إطار الشراكة بٌن مهنيي الصحة لفئات منٌمكن 
القطاعٌن العام والخاص المنصوص علٌها فً المادة 

، 06.22 اإلطار السالف الذكر رقم – من القانون 21
ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحٌة التابعة 

 .للقطاع الخاص

تجوٌد النص وتحسٌن 
 .الصٌاغة

 .....................................ٌمكن، كلما اقتضت  19  .6
 ............................................لٌتم هذا التشغً

 ...............................................تحدد شروط
 ................................تحتسب المدة المقضٌة 

 
 
 

 .....................................ٌمكن، كلما اقتضت 
 ...........................................لٌتم هذا التشغً

 ..............................................تحدد شروط
 ...................................تحتسب المدة المقضٌة 

يمكن للجماعات الترابية المساهمة في التوظيف 
بموجب عقود في مهن الصحة وفق شراكة مع 

 .المجموعة الصحية الترابية المعنية
 

توسٌع العرض الصحً 
وتوفٌر الموارد البشرٌة فً 

 .القطاع الصحً 
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 **** 
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 ؤ

 

 

 

 

 على   باملغربجعديالت فريق الاثحاد العام للشغالين

 يحعلق بالضماهات ألاساسية املمنوحة للموارد البشرية بالوظيفة 09.22مشروع قاهون رقم 

 الصحية
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

1 

 

 

 

اسم 

مشروع 

 اللاهون 

 

 

 

 

 اسم مشروع اللاهون 

 يخعلم بالظماهاث ألاساسيت 09.22مشسوع كاهىن زكم 

 .املمنىحت للمىازد البشسيت بالىظيفت الصحيت

 

 

 

 

 اسم مشروع اللاهون 

 يخعلم بحلىق وواجباث املىازد 09.22مشسوع كاهىن زكم 

البشسيت بالىظيفت الصحيت والظماهاث ألاساسيت 

 .املمنىحت لهم

 

 

 

 يٍ 23ٔرنك رًبشٛب يغ يب ٔسد فٙ انًبدح 

 انًزؼهك 06.22االؽبسسلى -انمبٌَٕ

ثبنًُظٕيخ انظسٛخ انٕؽُٛخ انز٘ ٚسٛم ػهٗ 

لبٌَٕ عٛسذد انؼًبَبد األعبعٛخ  انًًُٕزخ 

نهًٕاسد انجششٚخ ثبنٕظٛفخ انظسٛخ ٔزمٕلٓب 

 .ٔٔاخجبرٓب َٔظبو أخٕسْب

كًب أٌ ْزا انًششٔع خبء ثًدًٕػخ يٍ 

انًمزؼٛبد رٓى ثبإلػبفخ انٗ انؼًبَبد 

األعبعٛخ زمٕٔق ٔٔاخجبد َٔظبو أخٕس 

 .يٕاسد انجششٚخ ثبنٕظٛفخ انظسٛخ
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املادة 

 ألاولى

 الوادة األولى

 06.22اإلؽبس سلى - يٍ انمبٌَٕ 23رطجٛمب الزكبو انًبدح 

انًزؼهك ثبنًُظٕيخ انظسٛخ انٕؽُٛخ، ٚسذد ْزا انمبٌَٕ 

انؼًبَبد األعبعٛخ انًًُٕزخ نهًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ 

ثبنًدًٕػبد انظسٛخ انزشاثٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

 .اإلؽبس انًزكٕس- يٍ انمبٌَٕ 32انًبدح 

 

........ 

 الوادة األولى

اإلؽبس سلى - يٍ انمبٌَٕ 23رطجٛمب ألزكبو انًبدح 

 انًزؼهك ثبنًُظٕيخ انظسٛخ انٕؽُٛخ، ٚسذد 06.22

 انؼًبَبد األعبعٛخانسمٕق ٔانٕاخجبد ْٔزا انمبٌَٕ 

انًًُٕزخ نهًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ثبنًدًٕػبد 

 يٍ 32انظسٛخ انزشاثٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 .اإلؽبس انًزكٕس-انمبٌَٕ 

......... 

 

 

 َفظ انزجشٚش أػالِ
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 6املادة 

 

 

 

 

 

 

 6الوادة 

يخمخع مهنيى الصحت بحمايت إلادازة من كل تهديد أو اعخداء، 

كيفما كان شكله، كد يخعسطىن له أثناء ممازستهم لىظيفتهم 

 .أو بمناسبت ممازستها

 ........................................................................ويعخبر كل تهديد

 

 

 

 

 

 6الوادة 

 من كل تهديد أو لدولتيخمخع مهنيى الصحت بحمايت ا

اعخداء، كيفما كان شكله، كد يخعسطىن له أثناء 

أو بسبب ممازستهم لىظيفتهم أو بمناسبت ممازستها 

 .ممازستها

 .........................................................ويعخبر كل تهديد

 

 

 

  

 

ٚٓذف ْزا انزؼذٚم انٗ يُر يُٓٛٙ انظسخ 

زًبٚخ أكثش، ٔرنك ثبنزُظٛض ػهٗ رٕفٛش 

انسًبٚخ نٓى يٍ ؽشف انذٔنخ ،َظشا نًب 

كًب أٌ . رًزهكّ يٍ  أخٓضح ٔٔعبئم يخزهفخ

زًبٚخ انذٔنخ نٓب زًٕنخ ألٕٖ يٍ زًبٚخ 

 .اإلداسح 

فبنٓذف أو بسبب هوارستها أيب إػبفخ ػجبسح 

يُٓب رٕفٛش انسًبٚخ نًُٓٛٙ انظسخ ززٗ فٙ 

انسبالد انزٙ ٚكٌٕ انزٓذٚذ أٔاالػزذاء ثغجت 

يًبسعخ ٔظٛفزٓى ٔنٛظ فمؾ أثُبء أ ثًُبعجخ 

 .يًبسعزٓب
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4 

 

 

 6املادة 

 6الوادة 

وحعىض إلادازة، إذا اكخض ى الحال، ػبلا للنصىص الجازي 

بها العمل، الظسز الناجج عن ذلك،  حيث إن إلادازة، هي التي 

جلىم ملام املصاب في الحلىق والدعاوي طد املدسبب في 

 .الظسز 

 

 

  6الوادة 

،إذا اكخض ى املجمىعت الصحيت الترابيت املعنيتوحعىض 

الحال، ػبلا للنصىص الجازي بها العمل،الظسز الناجج 

، هي املعنيت املجمىعت الصحيت الترابيتعن ذلك،حيث إن 

التي جلىم ملام املصاب في الحلىق والدعاوي طد 

 . املدسبب في الظسز 

 

َظشا ألٌ انًدًٕػخ انظسٛخ انزشاثٛخ رزًزغ 

ثبنشخظٛخ االػزجبسٚخ ٔاالعزمالل انًبنٙ 

ٔاإلداس٘ زغت انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا 

انًششٔع، ٔيب دايذ ْٙ انًبنك انسمٛمٙ 

نهًشفك انظسٙ، فئَّ ال يدبل نزكش اإلداسح 

 .ثبػزجبسْب انشخض انًؼُٕ٘ انؼبو 

فبنًغؤٔنٛخ انًشفمٛخ رزسًهٓب انًدًٕػخ 

انزشاثٛخ انظسٛخ، كًب أٌ خًٛغ انذػبٖٔ 

 .رًبسط يٍ ؽشفٓب ٔرٕخّ ػذْب

5 

 

 

 

 

 6املادة 

 

 

 

  

 6الوادة 

إذا جىبع مهنيى الصحت من ػسف الغير من أجل خؼأ مسفلي، 

فئن إلادازة جحل محله في أداء الخعىيظاث املدهيت املحكىم 

 .بها طده، ػبلا للدشسيع الجازي به العمل

 

 6الوادة 

إذا جىبع مهنيى الصحت من ػسف الغير من أجل خؼأ 

املجمىعت الصحيت الترابيت املعنيت جنصب مسفلي، فئن 

 في أداء الخعىيظاث مجحل محله محام للدفاع عنهم و

، ػبلا للدشسيع الجازي به ماملدهيت املحكىم بها طده

 .العمل

 

َفظ انزجشٚش أػالِ فًٛب ٚزؼهك ثزؼٕٚغ 

 .انًدًٕػخ انظسٛخ انزشاثٛخ ثبإلداسح

 

تنصيب هحام أيب انغبٚخ يٍ إػبفخ ػجبسح 

ْٕرٕفٛش انسًبٚخ انمبََٕٛخ للدفاع عنهن 

نًُٓٛٙ انظسخ فٙ زبنخ يزبثؼزٓى يٍ ؽشف 

انغٛش أثُبء يًبسعزٓى نٕظٛفزٓى كآنٛخ 

 .نزسفٛضْى
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رقم 

 الحعديل
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 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 9الوادة  9ملادةا 6

يمكن لبعع فئاث مهنيي الصحت،في إػاز الشساكت بين 

 من 21اللؼاعين العام والخاص املنصىص عليها في املادة 

،ممازست بعع 06.22إلاػاز السالف الركس زكم-اللاهىن 

 .املهام باملؤسساث الصحيت الخابعت لللؼاع الخاص

 .جحدد كيفياث جؼبيم هره املادة بنص جنظيمي

 

 9الوادة       

هنيي الصحت،في إػاز الشساكت بين لم لبعع فئاثيمكن 

 من 21اللؼاعين العام والخاص املنصىص عليها في املادة 

،ممازست بعع 06.22إلاػاز السالف الركس زكم-اللاهىن 

 .املهام باملؤسساث الصحيت الخابعت لللؼاع الخاص

 .كيفياث جؼبيم هره املادة بنص جنظيميو شسوغ   جحدد 

 

 

ٔرنك نفزر انًدبل ندًٛغ فئبد يُٓٛٙ انظسخ 

 . االَفزبذ ػهٗ انمطبع انخبص دٌٔ رًٛٛض

 

   

فُظشا ألًْٛخ رسذٚذ ششٔؽ يًبسعخ يُٓٛٙ 

انظسخ نجؼغ انًٓبو ثبنمطبع انخبص، ٚكٌٕ 

يٍ األفؼم اإلشبسح إنٛٓب أٔال ثُض انًبدح 

 .لجم اإلزبنخ ػهٗ انُض انزُظًٛٙ

ْٕٔأٚؼب رؼذٚم ٚٓذف انٗ رذلٛك انظٛبغخ 

 .انمبََٕٛخ

 13الوادة  13املادة 7

يلزم مهنيى الصحت،في ممازست مهامهم،باحترام أوكاث العمل 

العاديت،وبأن يكىهىا زهن إشازة إلادازة، كلما اكخظذ طسوزة 

 .املصلحت ذلك

 13الوادة 

يلزم مهنيى الصحت،في ممازست مهامهم،باحترام أوكاث 

وبأن يكىهىا زهن إشازة إلادازة، كلما العمل العاديت،

 .وبسامج الحساست وإلالزاميت .اكخظذ طسوزة املصلحت ذلك

 

إر ال ًٚكٍ ٔػغ يُٓٛٙ انظسخ سٍْ إشبسح 

اإلداسح فٙ خًٛغ األٔلبد ثشكم يطهك دٌٔ 

ٔػغ ػٕاثؾ رسفع زمٕلٓى ٔرؼًٍ 

 .اعزًشاسٚخ انًشفك انؼًٕيٙ
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 13الوادة  13املادة  8

 ًٔٚكٍ دػٕرٓى نًًبسعخ يٓبيٓى خبسج أٔلبد انؼًم 

انًزكٕسح ،عٕاء ثبنهٛم أٔ ثبنُٓبس ٔخالل أٚبو انؼطم 

ٔاألػٛبد،ثًب ٚؼًٍ اعزًشاسٚخ عٛش انًؤعغبد 

انظسٛخ انزبثؼخ نهمطبع انؼبو فٙ رمذٚى انؼالج ٔانخذيبد 

انظسٛخ ٔاالعزدبثخ نهسبالد انظسٛخ انطبسئخ 

 .ٔانًغزؼدهخ

 

 13الوادة 

  ًٔٚكٍ دػٕرٓى نًًبسعخ يٓبيٓى خبسج أٔلبد 

يمبثم رؼٕٚغ ٚذفغ نٓى، ثؼذ انؼًم انًزكٕسح 

ثبنهٛم أٔ ثبنُٓبس ٔخالل أٚبو انؼطم عٕاء  يٕافمزٓى

ٔاألػٛبد، ثًب ٚؼًٍ اعزًشاسٚخ عٛش انًؤعغبد 

انظسٛخ انزبثؼخ نهمطبع انؼبو فٙ رمذٚى انؼالج 

ٔانخذيبد انظسٛخ ٔاالعزدبثخ نهسبالد انظسٛخ 

 .انطبسئخ ٔانًغزؼدهخ

 

 

زٛث ال ًٚكٍ أٌ َفشع ػهٗ انًٕظف 

االشزغبل ثبنهٛم ٔانُٓبس ٔخالل أٚبو انؼطم  

ٔاألػٛبد دٌٔ يٕافمزّ، نًب فّٛ يٍ يغبط 

ثآديٛزّ ٔكشايزّ ٔزمٕلّ، ٔيخبنفخ  نًب ٔسد 

 .فٙ انًٕاثٛك انذٔنٛخ راد انظهخ

فبنؼٓذ انذٔنٙ انخبص ثبنسمٕق االلزظبدٚخ 

ٔاالخزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ ُٚض ػهٗ ٔاخت 

انسكٕيبد رٓٛئخ كم انظشٔف انزٙ يٍ شؤَٓب 

 .رؤيٍٛ انخذيبد انطجٛخ فٙ أزغٍ األزٕال

كًب ٚؼزجشأٚؼب أٌ انسك فٙ انؼًم فٙ 

ظشٔف ػبدنخ ٔيشػٛخ يٍ أْى انسمٕق انزٙ 

 .عؼٗ انٗ رؼضٚضْب ٔزًبٚزٓب 
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 13الوادة 13املادة  9

   كًب ًٚكٍ دػٕرٓى ثظفخ اعزثُبئٛخ إرا اعزذػذ 

ػشٔسح انًظهسخ رنك،إلَدبص يٓبو يسذدح ٔثظفخ 

يؤلزخ، خبسج أٔلبد انؼًم انغبنفخ انزكش ثبنًؤعغبد 

 .انظسٛخ انًزكٕسح ثظشف انُظش ػٍ يمشاد رؼُٛٛٓى

 13الوادة

كًب ًٚكٍ دػٕرٓى ثظفخ اعزثُبئٛخ إرا اعزذػذ 

ػشٔسح انًظهسخ رنك،إلَدبص يٓبو يسذدح ٔثظفخ 

يؤلزخ، خبسج أٔلبد انؼًم انغبنفخ انزكش ثبنًؤعغبد 

ثظشف انُظش ػٍ يمشاد انظسٛخ انًزكٕسح 

 .رؼُٛٛٓى

 

 

فبنزُمم يٍ أخم  انمٛبو ثجؼغ انًٓبو ٚدت أٌ 

نهًدًٕػخ "ُٚسظش داخم انُفٕر انزشاثٙ 

ثبػزجبسْب يؤعغخ ػًٕيٛخ "  انظسٛخ انزشاثٛخ

 .يغزمهخ ثًٕاسدْب انجششٚخ ٔانًبنٛخ ٔاإلداسٚخ

بصرف النظر عي هقرات  فبنجمبء ػهٗ ػجبسح 

 ٚدؼم يُٓٛٙ انظسخ فٙ  أىيٍ شؤَّتعيينهن 

رُمم دائى ثٍٛ انًدًٕػبد انظسٛخ انزشاثٛخ 

ٔيب ٚخهفّ رنك يٍ اثبس عهجٛخ ػهٗ اعزمشاسْى 

 . ٔأدائٓى انًُٓٙ

 

 17الوادة  17املادة  10

ٚدت ػهٗ يُٓٛٙ انظسخ رفبد٘ انٕلٕع فٙ ٔػؼٛخ 

 .رؼبسة انًظبنر

 ................ٔفٙ زبنخ يب إرا رجٍٛ أل٘ يُٓى أَّ ٕٚخذ

 17الوادة 

ٚدت ػهٗ يُٓٛٙ انظسخ رفبد٘ انٕلٕع فٙ ٔػؼٛخ 

انزٙ نٓب ػاللخ يجبششح ثبنًٓبو رؼبسة انًظبنر 

 .انًُٕؽخ ثٓى داخم انًشفك انظسٙ

 ..............ٔفٙ زبنخ يب إرا رجٍٛ أل٘ يُٓى أَّ ٕٚخذ

 

 

فٓزا انزؼذٚم ٚٓذف انٗ ٔػغ يؼٛبس ٚزى 

اإلػزًبد ػهّٛ نزسذٚذ انسبنخ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب 

 .يُٓٛٙ انظسخ فٙ ٔػؼٛخ رؼبسة انًظبنر
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رقم 

 الحعديل

رقم 

 املادة

ثبرير الحعديل الحعديل النص ألاصلي 

 21الوادة  21املادة  11

ٚغزفٛذ يُٕٓٛ انظسخ يٍ انزشلٛخ فٙ انشرجخ ٔفٙ 

 .انذسخخ

رزى انزشلٛخ ثظفخ يُزظًخ ثُبء ػهٗ شجكخ يؼبٚٛش 

يٕػٕػٛخ رسذد فٙ األَظًخ األعبعٛخ انخبطخ انًشبس 

 أػالِ، َٔزبئح انزمٛٛى انًشبس إنٛٓب فٙ 2إنٛٓب فٙ انًبدح 

 . أػالِ ٔاأللذيٛخ زغت يمشاد انؼًم20انًبدح 

 21الوادة 

ٚغزفٛذ يُٕٓٛ انظسخ يٍ انزشلٛخ فٙ انشرجخ ٔفٙ 

 .انذسخخ

رزى انزشلٛخ ثظفخ يُزظًخ ثُبء ػهٗ شجكخ يؼبٚٛش 

يٕػٕػٛخ رسذد فٙ األَظًخ األعبعٛخ انخبطخ 

 أػالِ، َٔزبئح انزمٛٛى انًشبس 2انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

زغت يمشاد  . ٔاأللذيٛخ أػالِ 20إنٛٓب فٙ انًبدح 

 .انؼًم

 

 

فٓزا انزؼذٚم ٚٓذف انٗ ػذو سثؾ ألذيٛخ 

يُٓٛٙ انظسخ ثبػزجبسْب يٍ ثٍٛ انؼُبطش 

انزٙ ٚزى االػزًبد ػهٛٓب فٙ انزشلٛخ ثًمشاد 

انؼًم، إر انؼجشح ثغُٕاد انؼًم انفؼهٙ ال 

ثًكبٌ انمٛبو ثّ، خبطخ ٔأٌ انفمشح انثبنثخ يٍ 

 يٍ ْزا انًششٔع  رزٛر نًُٓٛٙ 13انًبدح 

انظسخ إيكبَٛخ إَدبص ثؼغ انًٓبو 

ثبنًؤعغبد انظسٛخ ثظشف انُظش ػٍ 

 .يمشاد رؼُٛٛٓى

 



 
 
 

ق الاجداد املغربي للشغل  حعدًالث فٍر

 خىل 

 ًخعلق بالضماهاث ألاساسيت املمنىخت 09.22مشروع قاهىن رقم 

ت بالىظيفت الصحيت  للمىارد البشٍر

 

   

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان
 نــشاريتمجلـــــــس المس

 

ق الاجداد املغربي للشغل  فٍر
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

Groupe Union Marocaine du Travail 



 

 1: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 

 ًخػلق بالظماهاث 09.22قاهىن زقم مشسوع 

ت بالىظُفت  ألاساسُت املمنىحت للمىازد البشٍس

 الصحُت

 

الضماهاث ب ًخػلق 09.22قاهىن زقم مشسوع 

ت  ألاساسيت املمنىخت للمىارد البشٍر

 بالىظُفت الصحُت

 

ثم حرف هره الجملت لػدم حصس مظامين 

هرا املشسوع فقؽ في الظماهاث ألاساسُت 

ت ألهه يهم الىظُفت  املمنىحت للمىازد البشٍس

 .الصحُت غمىما

 

 



2: الخعدًل رقم  

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 

 املادة ألاولى

إلاػاز زقم -  من القاهىن 23جؼبُقا ألحهام املادة 

 املخػلق باملنظىمت الصحُت الىػنُت، ًحدد 06.22

هرا القاهىن الظماهاث ألاساسُت املمنىحت للمىازد 

ت الػاملت باملجمىغاث الصحُت الترابُت  البشٍس

إلاػاز -  من القاهىن 32املنصىص غليها في املادة 

 .املرمىز 

ت في ما ًلي من هرا  ٌشاز إلى هره املىازد البشٍس

. القاهىن بمهنيي الصحت

 

 املادة ألاولى

إلاػاز زقم -  من القاهىن 23جؼبُقا ألحهام املادة 

 املخػلق باملنظىمت الصحُت الىػنُت، ًحدد 06.22

للمىارد هرا القاهىن الظماهاث ألاساسُت املمنىحت 

ت العاملت باملجمىعاث الصحيت الترابيت  البشٍر

إلاطار -  من القاهىن 32املنصىص عليها في املادة 

 .اململذىر 

ت في ما ًلي من هملا  ٌشار إلى همله املىارد البشٍر

. هنيي الصحتلمالقاهىن 

 

 

حرف هره الخػابير، والالخفاء 

ألنها مفهىم  (مهنيي الصحت)بػبازة 

شامل ومػخمد غلى املسخىي 

 .الىػني والدولي

 



3: الخعدًل رقم  

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 

 6املادة 

 .......................................ًخمخؼ مهنُى الصحت بحماًت 

...................................................................................... 

ػخبر مل تهدًد أو اغخداء    ........................................َو

 ...........................................................وحػىض إلادازة 

إذا جىبؼ مهنُى الصحت من ػسف الغير من أحل خؼأ 

ظاث  مسفقي، فئن إلادازة جحل محله في أداء الخػٍى

ؼ الجازي به  املدهُت املحهىم بها طده، ػبقا للدشَس

.  الػمل

 ................................................لما ًخمخؼ مهنُى الصحت 

 

 6املادة 

 .......................................ًخمخؼ مهنُى الصحت بحماًت 

...................................................................................... 

ػخبر مل تهدًد أو اغخداء    ........................................َو

 ...........................................................وحػىض إلادازة 

إذا جىبؼ مهنُى الصحت من ػسف الغير من أحل خؼأ 

جخىلى مىاذبخه ومؤازرجه مسفقي، فئن إلادازة 

جحل محله في أداء طيلت أطىار املخابعتذما

ؼ  ظاث املدهُت املحهىم بها طده، ػبقا للدشَس الخػٍى

.  الجازي به الػمل

 ................................................لما ًخمخؼ مهنُى الصحت 

 

 

 

هره إلاطافت، الهدف منها طمان 

مىالبت ومؤاشزة إلادازة ملهنيي 

 .الصحت إلى حين ػي ملف املخابػت

 

  



 4: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 

 9املادة 

ًمنن لبػع فئاث مهنيي الصحت في إػاز الشسالت بين 

 من 21القؼاغين الػام والخاص املنصىص غليها في املادة 

 ، ممازست بػع 06.22إلاػاز السالف الرلس زقم - القاهىن 

  .املهام باملؤسساث الصحُت الخابػت للقؼاع الخاص

 .جحدد لُفُاث جؼبُق هره املادة بنص جنظُمي

 

 9املادة 

في إػاز الشسالت بين   الصحتملهنييلبػع فئاث  ًمنن

 من 21القؼاغين الػام والخاص املنصىص غليها في املادة 

 ، ممازست بػع 06.22إلاػاز السالف الرلس زقم - القاهىن 

  .املهام باملؤسساث الصحُت الخابػت للقؼاع الخاص

 .جحدد لُفُاث جؼبُق هره املادة بنص جنظُمي

 

حػمُم ممازست مهام مهنيي الصحت 

باملؤسساث الصحُت الخابػت للقؼاع 

الخاص في إػاز الشسالت بين القؼاع الػام 

 من 21والخاص املنصىص غليها في املادة 

 غلى مافت مهنيي 06.22القاهىن إلاػاز زقم 

 الصحت

 

  



 5: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 

 11املادة 

مل إخالى باحترام الىاحباث والالتزاماث املهنُت 

وأخالقُاث املهنت، من شأهه أن ٌػسض منهي الصحت 

 .للمخابػت الخأدًبُت

 

 11املادة 

ًخضع مهنيى الصحت في املجال الخأدًبي لنفس 

املقخضياث املنصىص عليها في النظام الساس ي 

 .العام للىظيفت العمىميت

 

هرا الخػدًل الهدف منه إلاحالت 

غلى النظام ألاساس ي الػام 

للىظُفت الػمىمُت باغخبازه ألاشمل 

 .في جنظُم املخابػاث الخأدًبُت

 

 

 

  



 

 6: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 

 12املادة 

ًلصم مهنُى الصحت بىاحب الخحفظ فُما ًخػلق 

حاث التي قد ًدلىن بها في إػاز املهام التي  بالخصٍس

  .ًظؼلػىن بها

 ...................................لما ًلصمىن بحفظ السس املنهي، 

 

 12املادة 

فُما ًخػلق ًلصم مهنُى الصحت بىاحب الخحفظ 

حاث التي قد ًدلىن بها في إػاز املهام التي  بالخصٍس

دون الاخالل بمقخضياث املادة    ًظؼلػىن بها

 أعاله04

 ..................................لما ًلصمىن بحفظ السس املنهي، 

 

هرا الخػدًل يهدف إلى طمان 

ت السأي والخػبير ملهنيي الصحت  حٍس

 4دون إلاخالى بمقخظُاث املادة 

 .أغاله

 

  



 7: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 13املادة 

ًلصم مهنُى الصحت في ممازست مهامهم باحترام أوقاث الػمل 

الػادًت وبأن ًهىهىا زهن إشازة إلادازة، ملما اقخظذ طسوزة 

  .املصلحت ذلو

منن دغىتهم ملمازست مهامهم خازج أوقاث الػمل املرمىزة،  ٍو

سىاء باللُل أو بالنهاز وخالى أًام الػؼل وألاغُاد، بما ًظمن 

ت سير املؤسساث الصحُت الخابػت للقؼاع الػام في  اسخمساٍز

جقدًم الػالج والخدماث الصحُت والاسخجابت للحاالث 

  .الصحُت الؼازئت واملسخعجلت

لما ًمنن دغىتهم بصفت اسخثنائُت إذا اسخدغذ طسوزة 

املصلحت ذلو، إلهجاش مهام محددة وبصفت مؤقخت، خازج 

أوقاث الػمل السالفت الرلس باملؤسساث الصحُت املرمىزة 

ٌسخمس مهنُى الصحت . بصسف النظس غن مقساث حػُُنهم

اغخبازا لخصىصُت بػع ألاغماى املهنُت، السُما من حُث 

ػبُػتها وهىغُتها والحيز 

الصمني الري جخؼلبه في إهجاش هره ألاغماى بصسف النظس غن 

  .أوقاث الػمل السالفت الرلس

 .جحدد لُفُاث جؼبُق هره املادة بنص جنظُمي

 

 13املادة 
 

ًلسم مهنيى مراعاة لخصىصيت القطاع، 

مىاقيذ الصحت في ممارست مهامهم باخترام 

ت سير املؤسساث عمل ث ضمن اسخمراٍر

وجطبيق البرهامج الطبي الجهىي، على الصحيت 

ضاث أن ًخم   .مالئم جبعا لمللكإقرار هظام حعٍى

 

 

د النص، للىقىف بشهل  ججٍى

واضح غلى الهدف من طبؽ 

الخنظُم إلادازي للػاملين الري هى 

ت املسفق الػمىمي  جحقُق اسخمساٍز

 .في الخدمت الصحُت



 8: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 

 16املادة 

ًخػين غلى مهنيي الصحت الخقُد بمدوهت أخالقُاث املهنت التي 

ؼ الجازي به الػمل منؼ غليهم أن . ًخم إغدادها وفق الدشَس ٍو

ًؼلبىا أو ٌشترػىا أو ًقبلىا أو ًخلقىا بشهل مباشس أو غير 

مباشس، هداًا أو هباث أو امخُاشاث لُفما مان هىغها أو 

قُمتها، لمقابل غن أداء واحباتهم املهنُت أو الامخناع غن 

. القُام بها

 

 16املادة 

ًخػين غلى مهنيي الصحت الخقُد بمدوهت أخالقُاث املهنت التي 

ؼ الجازي به الػمل املخعلق ًخم إغدادها وفق الدشَس

 54-19لقاهىن رقم بخخليق الحياة العامت السيما 

منؼ غليهم أن .بمثابت ميثاق املرافق العمىميت ٍو

ًؼلبىا أو ٌشترػىا أو ًقبلىا أو ًخلقىا بشهل مباشس أو 

غير مباشس، هداًا أو هباث أو امخُاشاث لُفما مان 

هىغها أو قُمتها، لمقابل غن أداء واحباتهم املهنُت أو 

. الامخناع غن القُام بها

 

 

الحرف وإلاطافت الهدف منهما 

إلاشازةوالالخفاء  فقؽ بمدوهت 

جخلُق الحُاة الػامت دون املس 

 .بصىزة املهنُين بقؼاع الصحت

 

 

 



 9: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 19املادة 

ًمنن، ملما اقخظذ طسوزة املصلحت ذلو، اللجىء إلى 

 .الدشغُل بمىحب غقىد، ملدة محددة قابلت للخجدًد

منن أن  ق فخح باب الترشُح، ٍو ًخم هرا الدشغُل غن ػٍس

 .ًؤدي إلى جسسُم املخػاقد 

جحدد شسوغ ولُفُاث الدشغُل بمىحب غقىد ولرا الترسُم 

 .بنص جنظُمي ًحدد لرلو فئاث مهنيي الصحت املػنُت

جحدسب املدة املقظُت لمخػاقد ألحل الترقي والخقاغد، في 

 .   خالت الترسُم

 إلى اللجىء ذلو، املصلحت طسوزة اقخظذ ملما ًمنن،

 قابلت سنت أقصاها محددة ملدة غقىد، بمىحب الدشغُل

صبح. واحدة مسة للخجدًد  الػقد ٍو

 .املدة محدد غير الحاالث حمُؼ في ذلو بػد

ق غن الدشغُل هرا ًخم  .... الترشُح، باب فخح ػٍس

 الترسُم ولرا غقىد بمىحب الدشغُل ولُفُاث شسوغ جحدد

 .املػنُت الصحت مهنيي فئاث لرلو ًحدد جنظُمي بنص

 خالت في والخقاغد، الترقي ألحل لمخػاقد املقظُت املدة جحدسب

 . الترسُم

 من مدوهت 17مالءمت مؼ املادة 

 الشغل 

 

 

 



 10: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 

 21املادة 

 . ٌسخفُدمهنُىالصحتمنالترقُتفُالسجبتوفُالدزحت

جخمالترقُتبصفتمنخظمتبناءغلىشبنتمػاًيرمىطىغُتجحددفُا

 2 ألهظمتألاساسُتالخاصتاملشازإليهافُاملادة

 20 أغاله،وهخائجالخقُُماملشازإليهافُاملادة

. أغالهىألاقدمُتحسبمقساجالػمل

 

 

 21املادة 

  .ٌسخفُد مهنُى الصحت من الترقُت في السجبت وفي الدزحت

جخم الترقُت بصفت منخظمت بناء غلى شبنت مػاًير مىطىغُت 

 2جحدد في ألاهظمت ألاساسُت الخاصت املشاز إليها في املادة 

 أغاله 20أغاله، وهخائج الخقُُم املشاز إليها في املادة 

 خسب مقراث العمل.وألاقدمُت

 

 

الترقُت جهىن حسب ألاقدمُت في 

الىظُفت، ولِس حسب مقساث 

 .الػمل

 

  



 11: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة
 

 22ملادة ا

ق ممثليهم في ألاحهصة  ٌشازك مهنُى الصحت غن ػٍس

س وجحسين مسدودًت املسفق الصحي  ت في جؼٍى الاسدشاٍز

والنظس، طمن الحدود املقسزة في ألاهظمت ألاساسُت الخاصت 

املؼبقت غليهم في القسازاث الفسدًت املخػلقت بمسازهم املني، 

لما ٌشازمىن في وطؼ وجنفُر بسامج ألاغماى الاحخماغُت 

 .الخاصت بهم

 

 22ملادة ا

ق ممثليهم في ألاحهصة  ٌشازك مهنُى الصحت غن ػٍس

س وجحسين مسدودًت املسفق الصحي  ت في جؼٍى الاسدشاٍز

والنظس، طمن الحدود املقسزة في ألاهظمت ألاساسُت الخاصت 

املؼبقت غليهم في القسازاث الفسدًت املخػلقت بمسازهم املني، 

لما ٌشازمىن في وطؼ وجنفُر بسامج ألاغماى الاحخماغُت 

. الخاصت بهم

جددد ذيفياث جطبيق همله املادة بنص 

 .جنظيمي

 

 

 

الهدف من هرا الخػدًل طمان 

جحدًد لُفُت جؼبُق ما حاء في 

 .هره املادة بنص جنظُمي

 





12: الخعدًل رقم  

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 

 مادة إطافُت

 

  مكررة21املادة 

 

ٌسخفيد مهنيى الصحت من خرذت اهخقاليت 

 ذيفياث داخل وبين املجمىعاث الصحيت جددد

 . بنص جنظيميهاجطبيق

 

إطافت مقخظُاث حُدة مخػلقت 

 .بالحسلُت

 

  



 

 13: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 مادة إطافُت

 

 

  مكررة مرجين21املادة 

 

 بالعمليىجد الى وضعيت القيام باإلضافت

مهنيى الصحت في إخدي الىضعياث 

 :الخاليت

وضعيت الالحاق  -

 وضعيت الاسديداع -

 

 

إطافت مقخظُاث حدًدة مخػلقت 

 .بىطػُاث مهنُيي الصحت

 

  



 

 14: الخعدًل رقم

الخعليل الخعدًل املقترح   ألاصلُتاملادة

 مادة إطافُت

 

 

 

  مكررة ثالثت مراث21املادة 

 

إن الاهقطاع النهائي عن العمل والملي ًؤدي إلى 

 ًنخج مهنيي الصحتفقد صفت الدشطيب النهائي و

 :عما ًلي

 قاهىهيت؛الاسخقالت املقبىلت بصفت -  أوال 

 إلاعفاء؛- ثاهيا 

 العسل؛- ثالثا 

 .إلاخالت على الخقاعد- رابعا 

 

 

إطافت مقخظُاث حدًدة مخػلقت 

 .باهتهاء الخدمت

 

 



1 
 

 ٌتعلق 09.22تعدٌالت مجموعة الكونفدرالٌة الدٌموقراطٌة للشغل بخصوص مشروع قانون رقم 

 .بالضمانات األساسٌة الممنوحة للموارد البشرٌة بالوظٌفة الصحٌة
 

رقم 
التعدٌل 

التعلٌل التعدٌل المقترح المادة األصلٌة 

: العنوان 1
 ٌتعلق بالضمانات 09.22مشروع قانون رقم 

األساسٌة الممنوحة للموارد البشرٌة بالوظٌفة 
. الصحٌة

: العنوان
 ٌتعلق بالوظٌفة 09.22مشروع قانون رقم 

 .الصحٌة

 
اقتراح عنوان واضح ومقتضب 

 
 
 
2 

: المادة األولى
اإلطار رقم -  من القانون 23تطبٌقا ألحكام المادة 

 المتعلق بالمنظومة الصحٌة الوطنٌة، ٌحدد 06.22

هذا القانون الضمانات األساسٌة الممنوحة للموارد 

البشرٌة العاملة بالمجموعات الصحٌة الترابٌة 

-  من القانون 32المنصوص علٌها فً المادة 

 .اإلطار المذكور

: المادة األولى
اإلطار رقم -  من القانون 23تطبٌقا ألحكام المادة 

 المتعلق بالمنظومة الصحٌة الوطنٌة، ٌحدد 06.22

لمهنًٌ هذا القانون الضمانات األساسٌة الممنوحة 

 .الصحة

 

 
اعتماد صٌغة مهنًٌ الصحة وبدون 
أي ربط مع مكان عملهم، بمعنى أن 
هذا القانون ٌسري على كل مهنًٌ 
الصحة العاملٌن بمختلف مؤسسات 

.   الصحة التلعة للقطاع العام

 
 
 
 
 
3 

: 06المادة 
 ٌتمتع مهنٌو الصحة بحماٌة اإلدارة من كل تهدٌد أو

............................................... اعتداء
وٌعتبر كل تهدٌد أو اعتداء علٌهم فً هذا 

.............................................. الصدد
................. وتعوض اإلدارة إذا اقتضى الحال

 .........................................................
إذا توبع مهنٌو الصحة من طرف الغٌر من أجل 

: 06المادة 
ٌتمتع مهنٌو الصحة بحماٌة اإلدارة من كل تهدٌد أو 

.......................................... اعتداء
وٌعتبر كل تهدٌد أو اعتداء علٌهم فً هذا 

........................................... ..الصدد
............... وتعوض اإلدارة إذا اقتضى الحال

 ....................................................
إذا توبع مهنٌو الصحة من طرف الغٌر من أجل خطأ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

خطأ مرفقً، فإن اإلدارة تحل محله فً أداء 

التعوٌضات المدنٌة المحكوم بها ضده، طبقا للتشرٌع 

.  الجاري به العمل

كما ٌتمتع مهنٌو الصحة وفق التشرٌع الجاري به 
......................... العمل بالحماٌة

 

ومؤازرته طٌلة  مواكبته تتولىمرفقً، فإن اإلدارة 
 تحل محله فً أداء التعوٌضات كما أطوار المتابعة

المدنٌة المحكوم بها ضده، طبقا للتشرٌع الجاري به 
.  العمل

كما ٌتمتع مهنٌو الصحة وفق التشرٌع الجاري به 
 .........................................العمل بالحماٌة

 
التأكٌد على ضرورة مواكبة 

ومؤازرة اإلدارة للمهنً المتابع 
...... طٌلة كل أطوار المتابعة
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: 09المادة 
يمكن لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في 

.......  21المادة 

 

: 09المادة 
في إطار الشراكة بين القطاعين  لمهنًٌ الصحة يمكن

 21 العام والخاص المنصوص عليها في المادة

 ........

 
عدم إقصاء أي فئة من إمكانٌة 

االستفادة من الشراكة قطاع عام 
قطاع خاص 

 
 
 
5 

: 12المادة 
ٌلزم مهنٌو الصحة بواجب التحفظ فٌما ٌتعلق 

بالتصرٌحات التً قد ٌدلون بها فً إطار المهام التً 

  .ٌضطلعون بها

كما ٌلزمون بحفظ السر المهنً، بشأن كل فعل أو 

عمل أو معلومة أو وثٌقة ٌطلعون علٌها أثناء 

ممارستهم لوظٌفتهم أو بمناسبة ممارستها، طبقا 

. للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل

 

 

: 12المادة 
دون االخالل ٌلزم مهنٌو الصحة بواجب التحفظ 

.  أعاله04بمقتضٌات المادة 

 

كما ٌلزمون بحفظ السر المهنً، بشأن كل فعل أو 

عمل أو معلومة أو وثٌقة ٌطلعون علٌها أثناء 

ممارستهم لوظٌفتهم أو بمناسبة ممارستها، طبقا 

 .للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل

 

 
 

إلزام مهنًٌ الصحة بواجب التحفظ، 
لكن مع احترام مقتضٌات الدستور 

وكل المواثٌق التً تضمن حرٌة 
... الرأي وحرٌة التعبٌر

 : 13المادة : 13المادة  
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ٌلزم مهنٌو الصحة فً ممارسة مهامهم باحترام 
أوقات العمل العادٌة وبأن ٌكونوا رهن إشارة 

  .اإلدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك
....................................................... 

 ...................................................
 

ٌلزم مهنٌو الصحة فً ممارسة مهامهم باحترام 

مواقٌت عمل تضمن استمرارٌة سٌر المؤسسات 

الصحٌة وتطبٌق البرنامج الطبً الجهوي، على أن 

   .ٌتم إقرار نظام تعوٌضات مالئم تبعا لذلك

اقتراح صٌغة تضمن استمرارٌة 
سٌر المؤسسات الصحٌة لتقدٌم 

الخدمات الصحٌة للمواطنٌن، دون 
اعتماد صٌغ زجرٌة ، مع ضمان 

حقوق مهنًٌ الصحة فً تعوٌضات 
. مالئمة
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: 16المادة 
ٌتعٌن على مهنًٌ الصحة التقٌد بمدونة أخالقٌات 

المهنة التً ٌتم إعدادها وفق التشرٌع الجاري به 

وٌمنع علٌهم أن ٌطلبوا أو ٌشترطوا أو ٌقبلوا . العمل

أو ٌتلقوا بشكل مباشر أو غٌر مباشر، هداٌا أو هبات 

أو امتٌازات كٌفما كان نوعها أو قٌمتها، كمقابل عن 

. أداء واجباتهم المهنٌة أو االمتناع عن القٌام بها

 

: 16المادة 
ٌتعٌن على مهنًٌ الصحة التقٌد بمدونة أخالقٌات 

المهنة التً ٌتم إعدادها وفق التشرٌع الجاري به 

النصوص المتعلقة بتخلٌق الحٌاة العامة  وكذا. العمل

 بمثابة مٌثاق المرافق 54.19ال سٌما القانون رقم 

 .العمومٌة

 
اقتراح هذه الصٌغة المختصرة دون 

الدخول فً التفاصٌل وسرد كل 
. مقتضٌات مٌثاق المرافق العمومٌة
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: 21المادة 
ٌستفٌد مهنٌو الصحة من الترقٌة فً الرتبة وفً 

  .الدرجة

تتم الترقٌة بصفة منتظمة بناء على شبكة معاٌٌر 

موضوعٌة تحدد فً األنظمة األساسٌة الخاصة 

 أعاله، ونتائج التقٌٌم 2المشار إلٌها فً المادة 

 أعاله واألقدمٌة حسب 20المشار إلٌها فً المادة 

 .مقرات العمل

: 21المادة 
ٌستفٌد مهنٌو الصحة من الترقٌة فً الرتبة وفً 

  .الدرجة

تتم الترقٌة بصفة منتظمة بناء على شبكة معاٌٌر 

موضوعٌة تحدد فً األنظمة األساسٌة الخاصة 

 أعاله، ونتائج التقٌٌم المشار 2المشار إلٌها فً المادة 

حسب مقرات  أعاله واألقدمٌة 20إلٌها فً المادة 

. كما تعمل اإلدارة على تحسٌن شروط الترقٌة .العمل

 

 
نقترح ضرورة أن تقوم اإلدارة 

بوضع شروط أحسن لترقٌة مهنًٌ 
الصحة عوض اإلبقاء على تلك 

المنصوص علٌها فً النظام 
األساسً العام للوظٌفة العمومٌة، 
باعتبار أن استثناء مهنًٌ الصحة 

من هذا النظام العام كان الهدف منه 
هو تحفٌزات وشروط ترقٌة أفضل 

. من السابقة

 : 22المادة : 22المادة  



4 
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ٌشارك مهنٌو الصحة عن طرٌق ممثلٌهم فً 

األجهزة االستشارٌة فً تطوٌر وتحسٌن مردودٌة 

المرفق الصحً والنظر، ضمن الحدود المقررة فً 

األنظمة األساسٌة الخاصة المطبقة علٌهم فً 

القرارات الفردٌة المتعلقة بمسارهم المنً، كما 

ٌشاركون فً وضع وتنفٌذ برامج األعمال 

 .االجتماعٌة الخاصة بهم

ٌشارك مهنٌو الصحة عن طرٌق ممثلٌهم فً األجهزة 

االستشارٌة فً تطوٌر وتحسٌن مردودٌة المرفق 

الصحً والنظر، ضمن الحدود المقررة فً األنظمة 

األساسٌة الخاصة المطبقة علٌهم فً القرارات الفردٌة 

المتعلقة بمسارهم المنً، كما ٌشاركون فً وضع 

. وتنفٌذ برامج األعمال االجتماعٌة الخاصة بهم

. وتحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمً

 

 
 
 

اإلحالة على نص تنظٌمً لتحدٌد 
األجهزة االستشارٌة وكٌفٌات 

...  التمثٌلٌة بها
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 23 مادةالإضافة 
 بوضعٌات مهنًٌٌ الصحة ة جدٌدة متعلقمادة

 
 
 
 
 

  :23المادة 
ٌوجد مهنٌو ،  باإلضافة الى وضعٌة القٌام بالعمل
 :الصحة فً إحدى الوضعٌات التالٌة

 وضعٌة اإللحاق -
وضعٌة االستٌداع  -
 .وضعٌة رهن اإلشارة -

 
 
 
 
 

بعد استثناء مهنًٌ الصحة من النظام 

األساسً العام للوظٌفة العمومٌة، 

 وسن قانون الوظٌفة الصحٌة،

ٌجب أن ٌتضمن هذا األخٌر كل ما 

 :ٌتعلق بالمهنٌٌن وخاصة 

 وضعٌاتهم -

 وحركٌتهم -
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  24 مادةالإضافة 
 متعلقة بحركٌة مهنًٌ الصحة  ةجدٌدمادة 

 
 
 
 
 
 
 

  :24المادة 
ٌستفٌد مهنٌو الصحة من حركة انتقالٌة داخل وبٌن 

المجموعات الصحٌة الترابٌة، وبٌن المجموعات 
الصحٌة الترابٌة واإلدارة المركزٌة ومختلف 

المؤسسات والوكاالت والهٌئات التً تقع تحت 
 .وصاٌة وزارة الصحة والحماٌة االجتماعٌة

 . كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمًتحددو

 25المادة  25 مادةالإضافة  
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إن المقتضٌات المتعلقة بالعقوبات التأدٌبٌة المقررة   بالتأدٌبةجدٌدة متعلقمادة 
 72 و71 و70 و69 و68 و67 و66فً الفصول 

 مكرر من النظام األساسً 75 و75 و74 و73و
 .العام للوظٌفة العمومٌة تطبق على مهنًٌ الصحة 

 

 ومسطرة التأدٌب -

 .وكٌفٌات انتهاء الخدمة -
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 26 مادةالإضافة 
 متعلقة بانتهاء الخدمة مادة جدٌدة

 
 
 
 
 
 
 

 26المادة 
إن االنقطاع النهائً عن العمل والذي ٌؤدي إلى 
التشطٌب النهائً وفقد صفة مهنًٌ الصحة ٌنتج 

:  عما ٌلً
االستقالة المقبولة بصفة قانونٌة؛ - أوال 
اإلعفاء؛ - ثانٌا 
العزل؛ - ثالثا 

 .اإلحالة على التقاعد- رابعا 

 



 

 

 

 

ترقمتحتعديثت مجموتت اتع اتت الاخجموعتتوعلت مشروت المامو 

تدختلقتبماضجمامثتألاسمسعتت ملجنمحتتالجم ردت ابمشيتت09.22

 ربمامظعفتت اصحعتت
 تحتعديث3: وعدت اختعديث

  

 ملجلكتت ملغشبعتت

 ابرملموت

 ملست ملسدممرينت

 *********

  مجموتت اتع اتت الاخجموعتت
 

 
Groupement Justice Sociale  

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
 

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ 
 

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ  ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ 
 

 *********
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تدختلقتبماضجمامثتألاسمسعتت09.22ترقمتحتعديثت مجموتت اتع اتت الاخجموعتتوعلت مشروت المامو 

  ملجنمحتتالجم ردت ابمشيتتربمامظعفتت اصحعتت
 

 اشقمت

  اترجعبي

  اختعدل  انصتألاصعي  ملمدة

 5املادة   .1

 

 

 

منع أي جمييز بين مهنيي الصحت بصبب آرائهم واهتماءاتهم  ًُ

الصياشيت والنقابيت أو على أشاس الجنض أو اللون أو ألاصل 

. العرقي أو الحـالت الصحيـت أو أي وضع شخص ي

وال ًمكن أن ًترجب عن الاهتماء أو عدم الاهتماء إلى حزب 

. شياص ي أو منظمت هقابيت أو جمعيت أي جأثير على مصارهم املنهي

منع أي جمييز بين مهنيي الصحت بصبب آرائهم واهتماءاتهم الصياشيت  ًُ

والنقابيت أو على أشاس الجنض أو اللون أو ألاصل العرقي أو الحـالت الصحيـت أو 

. أي وضع شخص ي

وال ًمكن أن ًترجب عن الاهتماء أو عدم الاهتماء إلى حزب شياص ي أو منظمت 

 .خمصتتجمليت نمصبت ملسؤراعت هقابيت أو جمعيت أي جأثير على مصارهم املنهي

ٌصتفيد مهنيو الصحت من أجرة جتكون من جزء ثابت ٌشتمل  7املادة   .2

ضاث املخولت لهم بموجب ألاهظمت ألاشاشيت  على املرجب والتعٍو

الخاصت املطبقت عليهم، وجزء متغير ًخول، وفق املبالغ والشروط 

والكيفياث املحددة بنص جنظيمي، على أشاس ألاعمال املهنيت 

. املنجزة

ٌصتفيد مهنيو الصحت من أجرة جتكون من جزء ثابت ٌشتمل على املرجب 

ضاث املخولت لهم بموجب ألاهظمت ألاشاشيت الخاصت املطبقت عليهم،  والتعٍو

وجزء متغير ًخول، وفق املبالغ والشروط والكيفياث املحددة بنص جنظيمي، على 

ر اسمومثتإلاضمفعتتر ملهممت ملنمزةتخمرجتأرقمثت اتجلتأشاس ألاعمال املهنيت 

  .رونعتضشررةت ملصلحت

 10املدة   .3

 مكرر 

جحعرتبكلت مجموتتصحعتتلجنتتإد ريتت دسمريتتألاوضمءتجخكموت جنت  مدةتالاعدعة

 جثليوتونتإلاد رةتر جثليوتونت اتم ليوتبمملمجموتتريتهعتإايهمت ابذتفيت

 .رضتعتهمتإلاد ريتتخمصتتفيت مملت اترقعتتر اخأددب

جحعدتبنصتجنظعمتجأاعفت الجنتتإلاد ريتت دسمريتتألاوضمءتركعفت اخخمبت

 .رحتعيوتأوضمئهمتر خخصمصمثت ملسنعةتإايهم



تدختلقتبماضجمامثتألاسمسعتت09.22ترقمتحتعديثت مجموتت اتع اتت الاخجموعتتوعلت مشروت المامو 

  ملجنمحتتالجم ردت ابمشيتتربمامظعفتت اصحعتت
 

 



  ٌتعلق بالضمانات األساسٌة الممنوحة للموارد البشرٌة بالوظٌفة الصحٌة09.22تعدٌالت االتحاد الوطنً للشغل بالمغرب بمجلس المستشارٌن على مشروع قانون رقم 

 2023-2022                                     السنة التشرٌعٌة 2027-2021مجلس المستشارٌن                                          الوالٌة التشرٌعٌة 

 

 

 

 

 تعذيالث االتحاد الوطٌي للشغل بالوغرب

 بوجلس الوستشاريي على

 09.22 هشروع لاًوى رلن 

 يتعلك بالضواًاث األساسيت الووٌوحت

 للووارد البشريت بالوظيفت الصحيت
 

 

 

 



  ٌتعلق بالضمانات األساسٌة الممنوحة للموارد البشرٌة بالوظٌفة الصحٌة09.22تعدٌالت االتحاد الوطنً للشغل بالمغرب بمجلس المستشارٌن على مشروع قانون رقم 

 2023-2022                                     السنة التشرٌعٌة 2027-2021مجلس المستشارٌن                                          الوالٌة التشرٌعٌة 

 

 1التعذيل رلن 
 الباب الثاًي

 الحموق والواجباث

 5الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌُمنع أي تمٌٌز بٌن مهنًٌ الصحة بسبب آرائهم 
وانتماءاتهم السٌاسٌة والنقابٌة أو على أساس الجنس 

أو اللون أو األصل العرقً أو الحـالة الصحٌـة أو 
. أي وضع شخصً

 

ٌُمنع أي تمٌٌز بٌن مهنًٌ الصحة بسبب آرائهم 
 أو على والجمعوٌة وانتماءاتهم السٌاسٌة والنقابٌة

 العرق أو  األصل العرقًأو أساس الجنس أو اللون 
. أو الحـالة الصحٌـة أو أي وضع شخصً الدٌن

 

 .لتجويد الصياغة -
إضافة االنتماءات الجمعوية  والدين كأساس لمنع  -

التمييز بين مهنيي الصحة، خصوصا أن القانون 
فتح المجال أمام إمكان التعاقد مع مهنيين 

 .أجانب
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٌتعلق بالضمانات األساسٌة الممنوحة للموارد البشرٌة بالوظٌفة الصحٌة09.22تعدٌالت االتحاد الوطنً للشغل بالمغرب بمجلس المستشارٌن على مشروع قانون رقم 

 2023-2022                                     السنة التشرٌعٌة 2027-2021مجلس المستشارٌن                                          الوالٌة التشرٌعٌة 

 

 2التعذيل رلن 
 الباب الثاًي

 الحموق والواجباث

 6الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌتمتع مهنٌو الصحة بحماٌة اإلدارة من كل تهدٌد 
أو اعتداء، كٌفما كان شكله،  قد ٌتعرضون له أثناء 

. ممارستهم لوظٌفتهم أو بمناسبة ممارستها
وٌعتبر كل تهدٌد أو اعتداء علٌهم فً هذا الصدد، 

تهدٌدا واعتداء على المرفق الصحً وإضرارا 
. مباشرا به 

ى الحال،  طبقا ضوتعوض اإلدارة،  إذا اقت
للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن 

ذلك، حٌث إن اإلدارة، هً التً تقوم مقام المصاب 
. فً الحقوق والدعاوى ضد المتسبب فً الضرر

إذا توبع مهنٌو الصحة من طرف الغٌر من أجل 
خطأ مرفقً، فإن اإلدارة تحل محله فً أداء 

التعوٌضات المدنٌة المحكوم بها ضده، طبقا للتشرٌع 
. الجاري به العمل

كما ٌتمتع مهنٌو الصحة، وفق التشرٌع الجاري به 
العمل، بالحماٌة من األمراض واألخطار المهنٌة، 

التً ٌمكن أن ٌتعرضوا لها خالل مزاولتهم لمهامهم 
 .أو بمناسبة مزاولتها

ٌتمتع مهنٌو الصحة بحماٌة اإلدارة من كل تهدٌد 
أو اعتداء، كٌفما كان شكله،  قد ٌتعرضون له أثناء 

. ممارستهم لوظٌفتهم أو بمناسبة ممارستها
وٌعتبر كل تهدٌد أو اعتداء علٌهم فً هذا الصدد، 

تهدٌدا واعتداء على المرفق الصحً وإضرارا 
. مباشرا به 

ى الحال،  طبقا ضوتعوض اإلدارة،  إذا اقت
للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن 

ذلك، حٌث إن اإلدارة، هً التً تقوم مقام المصاب 
. فً الحقوق والدعاوى ضد المتسبب فً الضرر

إذا توبع مهنٌو الصحة من طرف الغٌر من أجل 
خطأ مرفقً، فإن اإلدارة تحل محله فً أداء 
التعوٌضات المدنٌة المحكوم بها ضده، طبقا 

. للتشرٌع الجاري به العمل
وفق التشرٌع الجاري كما ٌتمتع مهنٌو الصحة، 

 بالحماٌة من ،على قدم المساواة ،به العمل
األمراض واألخطار المهنٌة، التً ٌمكن أن 

ٌتعرضوا لها خالل مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة 
. مزاولتها

ضمان المساواة في الحماية على األمراض  -
 .واألخطار المهنية
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 3التعذيل رلن 

 الباب الثاًي

 الحموق والواجباث

 9الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌمكن لبعض فئات مهنًٌ الصحة، فً إطار    
الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص المنصوص 

اإلطار السالف -  من القانون 21علٌها فً المادة 

، ممارسة بعض المهام 06.22الذكر رقم 

. بالمؤسسات الصحٌة التابعة للقطاع الخاص
. تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمً

 

ٌمكن لبعض فئات مهنًٌ الصحة، فً إطار     
الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص المنصوص 

اإلطار السالف -  من القانون 21علٌها فً المادة 

، ممارسة بعض المهام 06.22رقم الذكر 

. بالمؤسسات الصحٌة التابعة للقطاع الخاص
. تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمً

 

 .لتجويد الصياغة -
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 2023-2022                                     السنة التشرٌعٌة 2027-2021مجلس المستشارٌن                                          الوالٌة التشرٌعٌة 

 4التعذيل رلن 

 الباب الثاًي

 الحموق والواجباث

 13الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌلزم مهنٌو الصحة،  فً ممارسة مهامهم،  باحترام 
أوقات العمل العادٌة، وبأن ٌكونوا رهن إشارة 

. اإلدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك
وٌمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل 
المذكورة، سواء باللٌل أو بالنهار وخالل أٌام العطل 

واألعٌاد، بما ٌضمن استمرارٌة سٌر المؤسسات 
الصحٌة التابعة للقطاع العام فً تقدٌم العالج 

والخدمات الصحٌة واالستجابة للحاالت الصحٌة 
. الطارئة والمستعجلة

كما ٌمكن دعوتهم، بصفة استثنائٌة إذا استدعت 
ضرورة المصلحة ذلك، إلنجاز مهام محددة وبصفة 

مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر 
بالمؤسسات الصحٌة المذكورة بصرف النظر عن 

. مقرات تعٌٌنهم
ٌستمر مهنٌو الصحة، اعتبارا لخصوصٌة بعض 

السٌما من حٌث طبٌعتها ونوعٌتها  األعمال المهنٌة،
والحٌز الزمنً الذي تتطلبه، فً إنجاز هذه األعمال 

. بصرف النظر عن أوقات العمل السالفة الذكر
 .تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمً

ٌلزم مهنٌو الصحة،  فً ممارسة مهامهم،  باحترام 
أوقات العمل العادٌة، وبأن ٌكونوا رهن إشارة 

. اإلدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك
وٌمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات 

العمل المذكورة، سواء باللٌل أو بالنهار وخالل أٌام 
العطل واألعٌاد، بما ٌضمن استمرارٌة سٌر 

المؤسسات الصحٌة التابعة للقطاع العام فً تقدٌم 
العالج والخدمات الصحٌة واالستجابة للحاالت 

. الصحٌة الطارئة والمستعجلة
كما ٌمكن دعوتهم، بصفة استثنائٌة إذا استدعت 

ضرورة المصلحة ذلك، إلنجاز مهام محددة 
وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر 

بالمؤسسات الصحٌة المذكورة بصرف النظر عن 
. مقرات تعٌٌنهم

ٌستمر مهنٌو الصحة، اعتبارا لخصوصٌة بعض 
السٌما من حٌث طبٌعتها  األعمال المهنٌة،

ونوعٌتها والحٌز الزمنً الذي تتطلبه، فً إنجاز 
هذه األعمال بصرف النظر عن أوقات العمل 

. السالفة الذكر
ٌستفٌد مهنٌو الصحة الذٌن ٌتم استدعاؤهم     

خارج أوقات العمل السالفة الذكر، سواء بمقرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من أجل ضمان تحفيز مهنيي الصحة -
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تعٌٌنهم األصلٌة أو خارجها، من تعوٌضات مالٌة 
 .إضافٌة

 .تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بنص تنظٌمً
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 5التعذيل رلن 

 الباب الثاًي

 الحموق والواجباث

 19الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك،    
اللجوء إلى التشغٌل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة 

. للتجدٌد

ٌتم هذا التشغٌل عن طرٌق فتح باب الترشٌح، 
. وٌمكن أن ٌؤدي إلى ترسٌم المتعاقد

تحدد شروط وكٌفٌات التشغٌل بموجب عقود وكذا 
الترسٌم بنص تنظٌمً ٌحدد كذلك فئات مهنًٌ 

. الصحة المعنٌة
تحتسب المدة المقضٌة كمتعاقد ألجل الترقً 

 .والتقاعد،  فً حالة الترسٌم

ٌمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء 
 محددة لمدة محددةإلى التشغٌل بموجب عقود، 

 .مرة واحدة فقط قابلة للتجدٌد المدة

ٌتم هذا التشغٌل عن طرٌق فتح باب الترشٌح، 
. وٌمكن أن ٌؤدي إلى ترسٌم المتعاقد

وكذا تحدد شروط وكٌفٌات التشغٌل بموجب عقود 
 بنص تنظٌمً ٌحدد كذلك فئات مهنًٌ الترسٌم

. الصحة المعنٌة
تحتسب المدة المقضٌة كمتعاقد ألجل الترقً 

 .والتقاعد،  فً حالة الترسٌم

 .اعتماد التسمية المعتمدة في مدونة الشغل -
 

 
من أجل التمييز بين التوظيف والتشغيل بموجب  -

عقود وألن هذه الطريقة من التوظيف ال تتوفر فيها 
 .الضمانات ذات الصلة المنصوص عليها قانونا

كما أن الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية  -
الترابية من الموارد البشرية يتم تحديدها بناء على 

 .مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات
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 6التعذيل رلن 

 الباب الرابع

 أحكام هختلفت وختاهيت

 24الوادة 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

ٌدخل هذا القانون حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ    
. نشره بالجرٌدة الرسمٌة

تظل النصوص التنظٌمٌة المتعلقة باألجرة 
والتعوٌضات وأوقات العمل والتقٌٌم، المطبقة على 

مهنًٌ الصحة، فً تارٌخ نشر هذا القانون بالجرٌدة 
الرسمٌة سارٌة المفعول إلى حٌن صدور النصوص 

 من 20 و 13 و 7المشار إلٌها فً المواد  التنظٌمٌة

 .هذا القانون

ٌدخل هذا القانون حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ   
. نشره بالجرٌدة الرسمٌة

 تظل النصوص التنظٌمٌة المتعلقة باألجرة   
والتعوٌضات وأوقات العمل والتقٌٌم، المطبقة على 

مهنًٌ الصحة، فً تارٌخ نشر هذا القانون بالجرٌدة 
الرسمٌة سارٌة المفعول إلى حٌن صدور النصوص 

 من 20 و 13 و 7المشار إلٌها فً المواد  التنظٌمٌة

. هذا القانون

المشار إلٌها فً  التنظٌمٌةتصدر النصوص   
 فً ظرف  من هذا القانون20 و 13 و 7المواد 

سنة من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسٌمة، وإلى 
تظل النصوص التنظٌمٌة المتعلقة حٌن ذلك 

والتعوٌضات وأوقات العمل والتقٌٌم،  باألجرة
المطبقة على مهنًٌ الصحة، فً تارٌخ نشر هذا 

 .القانون بالجرٌدة الرسمٌة سارٌة المفعول

من أجل ضمان التفعيل الكامل لهذا القانون في  -
 .أجل معقول
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انمادة 
في انىص 
األصهي 

مىقف مقذو انخعذيم 
انحكىمت 

مىقف 
أصحاب 
انخعذيم 

وخيجت انخصىيج عهى انمادة وخيجت انخصىيج عهى انخعذيم 
انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن 

انعىىان 

االذحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 

اإلجًاع كًا عدل --- --- يمثىل 
االذحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

أحكاو عامت : انباب األول 

انمادة األونى 

فريك االذحاد انعاو 

نهشغانين تانًغرب 

 

اجًاع كًا عدند تصيغح انهجنح يمثىل تصيغح صيغح ذىافميح سحة رفض  االذحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

 2انمادة 
انفريك انحركي 

 
اجًاع كًا جاءخ --- سحة رفض 

انحقىق وانىاجباث : انباب انثاوي 

 3انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- --- --- 

 4انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- --- --- 

 5انمادة 

انفريك انحركي 

 

اجًاع كًا جاءخ ---- سحة رفض 
يجًىعح انعدانح 

االجرًاعيح 

االذحاد انىطني نهشغم 

( 2)تانًغرب 

 6انمادة 

( 3)فرق األغهثيح 

 
سحة --- 

اجًاع كًا عدند تصيغح انهجنح يمثىل تصيغح ذىافميح 

انفريك انحركي 

 
سحة --- 

االذحاد انعاو نهشغانين 

( 5)تانًغرب 
سحة --- 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
سحة --- 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 
سحة --- 

االذحاد انىطني نهشغم 

تانًغرب 
سحة --- 
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انمادة 
في انىص 

 األصهي

مىقف مقذو انخعذيم 
انحكىمت 

مىقف 
أصحاب 
انخعذيم 

وخيجت انخصىيج عهى انمادة وخيجت انخصىيج عهى انخعذيم 
انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن 

 7انمادة 

فرق األغهثيح 

 
سحة رفض 

اجًاع كًا جاءخ ---- 
انفرق انحركي 

 
سحة رفض 

يجًىعح انعدانح 

االجرًاعيح 
سحة رفض 

 8انمادة 
فرق األغهثيح 

 
اجًاع كًا جاءخ --- سحة رفض 

 9انمادة 

( 2)فريك األغهثيح 

 

اجًاع كًا عدند ين طرف انهجنح يمثىل تصيغح ذىافميح سحة رفض 

انفريك انحركي 

 

االذحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

االذحاد انىطني نهشغم 

تانًغرب 

 10انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- 

 10انمادة 

مادة )مكرر 

 (جذيذة

يجًىعح انعدانح 

االجرًاعيح 
---- --- سحة رفض 

 11انمادة 
االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
اجًاع كًا جاءخ --- سحة رفض 

 12انمادة 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
اجًاع كًا عدند ين طرف انهجنح يمثىل تصيغح ذىافميح --- --- 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

 13انمادة 

( 3)فرق األغهثيح 

 

اجًاع كًا عدند ين طرف انهجنح يمثىل تصيغح ذىافميح سحة رفض 

االذحاد انعاو نهشغانين 

( 3)تانًغرب 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

االذحاد انىطني نهشغم 

تانًغرب 

 14انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- 

 15انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- 

 16انمادة 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
سحة رفض 

اجًاع كًا عدند إجًاع 
يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

يمثىل 

جزئيا 
 ---
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انمادة 
في انىص 

 األصهي

مىقف مقذو انخعذيم 
انحكىمت 

مىقف 
أصحاب 
انخعذيم 

وخيجت انخصىيج عهى انمادة وخيجت انخصىيج عهى انخعذيم 
انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن انممخىعىن انمعارضىن انمىافقىن 

 17انمادة 

فرق األغهثيح 

 
--- سحة رفض 

اجًاع كًا جاءخ 
االذحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 
--- سحة رفض 

مبادئ وقىاعذ ونىج انىظيفت انصحيت ووظاو انمسار انمهىي : انباب انثانث 

 18انمادة 
( 2)فرق األغهثيح 

 
 ---

يمثىل 

جزئيا 
اجًاع كًا عدند    

 19انمادة 

فرق األغهثيح 

 

اجًاع كًا جاءخ --- سحة رفض 

انفريك انحركي 

 

االذحاد ا نًغرتي 

نهشغم 

االذحاد انىطني نهشغم 

( 19)تانًغرب 

 20انمادة 
فرق األغهثيح 

 
اجًاع كًا عجهد --- --- يمثىل 

 21انمادة 

فرق األغهثيح 

 

اجًاع كًا عدند صيغح ذىافميح سحة رفض 

االذحاد انعاو نهشغانين 

تانًغرب 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

 21انمادة 

مادة )مكرر 

 (إضافيت

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
سحة رفض 

 ---- ----

 21انمادة 

مكرر مرحيه 

مادة )

 (إضافيت

االذحاد انًغرتي 

 نهشغم
سحة رفض 

 21انمادة 

 3مكرر 

مادة )مراث 

 (إضافيت

االذحاد انًغرتي 

 نهشغم
سحة رفض 

 22انمادة 

االذحاد انًغرتي 

نهشغم 
اجًاع كًا عدند صيغح ذىافميح سحة رفض 

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

 23انمادة 
نى يرد تشأنها أي 

ذعديم 
اجًاع كًا جاءخ --- --- --- 

 23انمادة 

مادة )مكرر 

 (إضافيت

يجًىعح انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح نهشغم 

يمثىنح 

جزئيا 
اجًاع كًا عدند  23ذىصيح تإعادخ ديجها في انًادج --- 
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مىقف  وخيجت انخصىيج عهى انخعذيم وخيجت انخصىيج عهى انمادة مالحظاث
أصحاب 
 انخعذيم

مىقف 
 انحكىمت

مقذو 
 انخعذيم

انمادة 
في انىص 
األصهي 

انمىافقىن  انمعارضىن  انممخىعىن  انمىافقىن  انمعارضىن  انممخىعىن 

 أحكاو مخخهفت وخخاميت: انباب انرابع 

ذعديم انهجنح 

تإعادج ذرذية 

 24انًادج 

نرحًم انرلى 

27 

 

 اجًاع كًا جاءخ

 

--- 

سحة  رفض 

االذحاد 

انىطني 

نهشغم 

 تانًغرب

 24انمادة 

 24انًادج 

يكررأصثحد 

ذحًم انرلى 

 تعد إعادج 24

 انررذية

 

 إجًاع

 

ذًد إعادخ صياغرها تصيغح 

 ذىافميح

 

--- 

 

 يمثىل
يجًىعح 

انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح 

 نهشغم

 

 

 في 25انًادج 

اننص كًا 

وافمد عهيه 

 انهجنح 

 

 

إجًاع 

  فرق األغهثيح رفض  ---

 

 

--- 

  

 يمثىل

يجًىعح 

انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح 

 نهشغم

 في 26انًادج 

اننص كًا 

وافمد عهيه 

 انهجنح

 

إجًاع 

 

--- 

 

--- 

 

 يمثىل

يجًىعح 

انكىنفدرانيح 

انديًمراطيح 

 نهشغم

 

 

 

 

 اإلجماع: على مشروع القانون برمته معدال نتيجة التصويت 
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مشروع قانون رقم 08.22

بإحداث املجموعات الصحية الترابية



الباب األول 

اإلحداث واملهام 

املادة األولى

»املجموعة  تسمية  تحت  اململكة،  جهات  من  جهة  بكل  تحدث 

االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  الترابية«،  الصحية 

واالستقالل املالي، يشار إليها في ما بعد باسم »املجموعة«.

املادة 2 

على  الوصية  الحكومية  السلطة  لوصاية  املجموعة  تخضع 

القطاع التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها املختصة 

ألحكام هذا القانون، خاصة منها تلك املتعلقة باملهام املسندة إليها، 

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  تطبيق  على  السهر  عامة،  وبصفة 

املتعلقة باملؤسسات العمومية.

تخضع املجموعة للمراقبة املالية للدولة املطبقة على املؤسسات 

العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

املادة 3

املتعلق   06.22 رقم  اإلطار  القانون  من   32 املادة  ألحكام  طبقا 

املؤسسات  جميع  املجموعة  تضم  الوطنية،  الصحية  باملنظومة 

الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء : 

تنظيمية  أو  تشريعية  لنصوص  الخاضعة  الصحية  املؤسسات   -

خاصة ؛

- املؤسسات االستشفائية العسكرية ؛

- املكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

املؤسسات  الئحة  وكذا  مجموعة،  كل  مقر  تنظيمي  بنص  يحدد 

الصحية املكونة لها.

املادة 4

تتولى املجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في 

مجال الصحة. 

املخولة  باملهام  اإلخالل  دون  املجموعة،  إلى  يعهد  الغاية،  ولهذه 

للسلطات أو الهيئات األخرى املختصة، باملهام التالية :

في مجال عرض العالجات :

- وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة 
املحددة في الخريطة الصحية الوطنية ؛

- إعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف، على الخصوص، إلى تعزيز 
عرض العالجات، وفق خصوصيات الجهة، والتعاضد في استعمال 
املوارد املتاحة، وضمان التدرج واستمرارية العالجات بين املسالك 

ومستويات العالجات ؛

- إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا للخريطة الصحية الجهوية ؛

داخل  املتناسق  العالجات  ومسار  العالجات  مسلك  تنظيم   -
املؤسسات الصحية التابعة لها ؛

- ضمان عرض العالجات على املستوى الجهوي، طبقا للخريطة 
الصحية الجهوية وملسار العالجات املتناسق واستنادا إلى املنظومة 
املعلوماتية الصحية الوطنية املندمجة املنصوص عليها في القانون 

اإلطار رقم 06.22 السالف الذكر ؛

- إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع املعطيات 
مع  وذلك  واستغاللها،  ومعالجتها  الجهة  مستوى  على  الصحية 
التقيد بالتشريع املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة 

املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.

في مجال الصحة العامة :

والوقاية  وتعزيزها  بالصحة  للنهوض  الهادفة  باألعمال  القيام   -
بالصحة  املتعلقة  الوطنية  للبرامج  طبقا  الصحية،  والسالمة 

العامة ؛

- اإلشراف على حماية الصحة العامة، وضمان اليقظة الصحية، 
وتنظيم رصد األوبئة ؛

- ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العالجية ؛

- القيام بالتنظيم والضبط الطبي للمستعجالت االستشفائية ؛

قبل  ما  للمستعجالت  الطبي  والضبط  التنظيم  في  املشاركة   -
االستشفائية؛

- القيام برصد األوبئة املستجدة.

في مجال العالجات :

- تقديم خدمات التشخيص والعالج وإعادة التأهيل، سواء باإليواء 
أو بدونه ؛
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- تقديم خدمات تشخيص وعالج أمراض الفم واألسنان ؛

حالتهم  وتتبع  الحوامل  والنساء  والجرحى  باملر�صى  التكفل   -
الصحية ؛

- اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سالمة املر�صى وجودة التكفل 
بهم. 

في مجال التكوين :

- ضمان التكوين التطبيقي األسا�صي لطلبة الطب والصيدلة وطب 
األسنان في القطاع العام، وعند االقتضاء في القطاع الخاص ؛

-  ضمان التكوين التطبيقي األسا�سي لطلبة مؤسسات التكوين 
والتأهيل  والترويض  والقبالة،  التمريض،  مهن  في  العمومية 
وعند  الصحة،  تقنيي  مهن  وكذا  الوظيفي،  التأهيل  وإعادة 

االقتضاء في القطاع الخاص؛

 - ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين املنهي في املهن الصحية ؛

- ضمان التكوين املستمر ملهنيي الصحة، إلى جانب القطاعات 
املعنية والهيئات املهنية في مجال الصحة والجمعيات العاملة 

املعنية. 

في مجال البحث والخبرة واالبتكار :

- اإلسهام في البحث العلمي في مجال الصحة إلى جانب مؤسسات 
شراكة  اتفاقيات  إطار  في  وذلك  الصحية،  املجاالت  في  البحث 

تصادق عليها السلطات الحكومية املختصة ؛

- املشاركة في أعمال البحث في مجال الصحة العامة واالقتصاد 
الصحي واإلدارة الصحية ؛

- إنجاز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية ؛

- اإلسهام في تقييم التكنولوجيا الطبية ؛

- إحداث أقطاب التميز ومراكز مرجعية داخل املؤسسات الصحية 
التابعة لها ؛

- تطوير التكنولوجيا الطبية؛

- استغالل كل براءة أو اختراع في مجال الصحة طبقا للنصوص 
القانونية الجاري بها العمل.

في املجال اإلداري :

- في إنتظار إحداث هيئة مهنية، يتم تسليم رخص مزاولة املهن أو 
األنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها 

العمل :

• مهنة القابلة ؛

• مهن التمريض ؛

• مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ؛

• إحداث واستغالل املصحات واملؤسسات املماثلة ؛

- تنسيق أنشطة املؤسسات الصحية املكونة للمجموعة ؛

- السهر على توافر األدوية واملنتجات الصحية داخل املؤسسات 

الصحية املكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها ؛

والطبي  واإلداري  املالي  والتفتيش  املراقبة  عمليات  في  اإلسهام   -

للمؤسسات الصحية املكونة لها ؛

- تقييم أداء املؤسسات الصحية املكونة لها ؛

- تشجيع عالقات التعاون مع جميع املتدخلين في مجال الصحة على 

مستوى الجهة، ال سيما اإلدارات العمومية والجماعات الترابية 

والقطاع الخاص واملجتمع املدني ؛

الصحية  املؤسسات  بين  شراكة،  اتفاقيات  إطار  في  التنسيق،   -

املكونة لها واملؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.

الباب الثاني

اإلدارة والتسيير

املادة 5

يدير املجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

املادة 6

يتألف مجلس اإلدارة، عالوة على رئيسه، من األعضاء اآلتي بيانهم :

- ممثلو اإلدارات املعنية املحددة بنص تنظيمي ؛

- رئيس مجلس الجهة أو من يمثله ؛

- والي الجهة أو من يمثله ؛

- قيدومو كليات الطب والصيدلة وطب األسنان التابعة للتعليم 

العالي العمومي املتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم ؛

- مدراء املعاهد العليا للمهن التمريضية ومعاهد التكوين املنهي 

في امليدان الصحي املتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم؛

- ممثل واحد )1( عن كل هيئة من الهيئات املكلفة بتدبير نظام 

التأمين اإلجباري عن املرض ؛

- ممثلو مهنيي الصحة العاملين داخل املؤسسات الصحية املكونة 

للمجموعة ؛

- ثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجاالت الصحة.



تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.

يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو الجتماعات املجلس، بصفة 
استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

املادة 7  

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة 
املجموعة.

ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، االختصاصات التالية :

- املصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة ؛

العامة  للتوجهات  طبقا  الجهوية،  الصحية  الخريطة  اعتماد   -
املحددة في الخريطة الصحية الوطنية ؛

- اعتماد البرنامج الطبي الجهوي ؛

للمجموعة،  املكونة  في شأن تسيير املؤسسات الصحية  املداولة   -
واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه املؤسسات ؛

التوقعية متعددة السنوات،  - حصر ميزانية املجموعة وقوائمها 
وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها ؛

- حصر الحسابات السنوية للمجموعة واملصادقة عليها والبت في 
تخصيص النتائج ؛

- اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات املجموعة واختصاصاتها، 
بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين ؛

طبقا  باملجموعة،  الصحة  ملهنيي  األسا�سي  النظام  اعتماد   -
للنظام األسا�سي النموذجي ملهنيي الصحة باملجموعات الصحية 

الترابية الذي يحدد بنص تنظيمي ؛

- اعتماد النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛

- اعتماد النظام الداخلي للمجموعة ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باقتناء البراءات أو االختراعات املرتبطة 
بأنشطة املجموعة أو باستغاللها أو تفويتها ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باملساهمة في رأسمال املقاوالت الخاصة، 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة 
بمهام  عالقة  املذكورة  للمقاوالت  الرئي�صي  للغرض  يكون  أن 

املجموعة ؛

دورية  وتقييم  افتحاص  بعمليات  للقيام  التدابير  جميع  اتخاذ   -
ألنشطة املجموعة ؛

- املصادقة على التقرير السنوي ألنشطة املجموعة ؛

- املداولة بخصوص كل مسألة تدخل ضمن مهام املجموعة.

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح للمدير العام تفويضا من أجل تسوية 
قضايا معينة.

العام مهام كتابة مجلس اإلدارة ويحضر اجتماعاته  يتولى املدير 
بصفة استشارية.

املادة 8

يمكن ملجلس اإلدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، 
ال سيما في مجال االفتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها. 

املادة 9

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
وعلى األقل مرتين في السنة من أجل : 

- حصر حصيلة اإلنجازات ومراقبة تنفيذ قراراته وحصر القوائم 
التركيبية للسنة املالية املختتمة ؛

- حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة املوالية.

املادة 10

عدد  نصف  بحضور  صحيحة  اإلدارة  مجلس  مداوالت  تكون 
أعضائه أو ممثليهم على األقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة 
إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية )8( أيام، على األقل ابتداء من 
تاريخ االجتماع األول. وفي هذه الحالة، ينعقد االجتماع الثاني بكيفية 

صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو املمثلين. 

يتخذ املجلس قراراته بأغلبية األصوات. وفي حالة تعادل األصوات، 
يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة 11

يعين املدير العام للمجموعة وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل.

املادة 12

واالختصاصات  السلط  بجميع  للمجموعة  العام  املدير  يتمتع 
الالزمة لتسيير املجموعة، ويتصرف باسمها. ولهذا الغرض، يمارس، 

على الخصوص، االختصاصات اآلتية : 

- تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وعند االقتضاء، قرارات اللجان 
التي يحدثها هذا األخير ؛

- إعداد املشاريع التي تعرض على مجلس اإلدارة قصد املصادقة 
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عليها أو اعتمادها، خاصة :

• مخطط العمل السنوي للمجموعة ؛

• الخريطة الصحية الجهوية ؛

• البرنامج الطبي الجهوي ؛

• امليزانية السنوية للمجموعة ؛

• الهيكل التنظيمي ؛

• النظام األسا�صي للمستخدمين ؛

• النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات ؛ 

• النظام الداخلي للمجموعة ؛

• التقرير السنوي ألنشطة املجموعة ؛

لها  املكونة  الصحية  واملؤسسات  املجموعة  بنيات  تدبير جميع   -
وتنسيق أنشطتها ؛

طبقا  املناصب  في  والتعيين  للمجموعة،  البشرية  املوارد  تدبير   -
للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام األسا�صي ملستخدميها ؛

- إنجاز كل تصرف أو عمل  يتعلق بمهام املجموعة أو اإلذن بالقيام 
به ؛

الخاصة  أو  العمومية  الدولة، واإلدارات  أمام  تمثيل املجموعة   -
وأمام األغيار والقيام بكل إجراء تحفظي ؛

- تمثيل املجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى 
الدفاع عن مصالح املجموعة مع إخبار رئيس مجلس اإلدارة فورا 

بذلك. 

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه 
واختصاصاته إلى املستخدمين التابعين لسلطته. 

الباب الثالث

التنظيم املالي

املادة 13

تشتمل ميزانية املجموعة على :

1 - في باب املوارد :

- املداخيل املتأتية من أنشطتها ؛

- مداخيل األموال املنقولة والعقارية ؛

- إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون 
العام أو الخاص ؛

- الهبات والوصايا ؛

طبقا  الحقا  لها  تخصص  أن  يمكن  التي  األخرى  املوارد  جميع   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2 - في باب النفقات :

- نفقات االستثمار ؛

- نفقات التسيير ؛

- إرجاع التسبيقات واالقتراضات ؛

- جميع النفقات األخرى املرتبطة بمهام املجموعة.

املادة 14

يتم تحصيل ديون املجموعة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها 

العمل املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.  

الباب الرابع

مهنيو الصحة

املادة 15

يتألف مهنيو الصحة  العاملون باملجموعة من :

- مهنيي الصحة يتم توظيفهم، طبقا للنظام األسا�سي للمجموعة؛

للنظام  طبقا  املجموعة،  إلى  نقلهم  يتم  ومستخدمين  موظفين   -

األسا�صي للمجموعة ؛

التشريعية  للنصوص  طبقا  املجموعة،  لدى  ملحقين  موظفين   -

والتنظيمية الجاري بها العمل. 

يمكن للمجموعة، من أجل القيام بمهامها، أن تستعين بخبراء يتم 

التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خالل مدة محددة.

املادة 16

املحدد  التاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املجموعة  لدى  تلقائيا  ينقل 
بموجب املرسوم املشار إليه في املادة 23 أدناه، املوظفون املرسمون 

املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة  باملصالح  العاملون  واملتدربون 

بالصحة املتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.

املحدد  التاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املجموعة  لدى  تلقائيا  ينقل 
بموجب املرسوم املشار إليه في املادة 23 أدناه، املستخدمون املتعاقدون 

العاملون باملراكز االستشفائية الجامعية وباملصالح الالممركزة التابعة 

للوزارة املكلفة بالصحة املتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
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ينقل تلقائيا املستخدمون املرسمون واملتدربون العاملون باملراكز 
املرسوم  بموجب  املحدد  التاريخ  ابتداء من  الجامعية،  االستشفائية 
املشار إليه في املادة 23 أدناه، لدى املجموعة التابع لنفوذها الترابي 

املركز االستشفائي املذكور. 

بموجب  املجموعة  لدى  نقلهم  تم  الذين  الصحة  مهنيو  يدمج 
هذه املادة ضمن مهنيي الصحة باملجموعة، طبقا للنظام األسا�سي 

الخاص باملجموعة.

املادة 17

ال يمكن، بأي حال من األحوال، أن تكون الوضعية النظامية املخولة 
بموجب النظام األسا�صي ملهنيي الصحة باملجموعة، لألشخاص الذين 
تم نقلهم تطبيقا للمادة 16 أعاله، أقل من تلك التي كان يستفيد منها 

املعنيون باألمر في إطارهم األصلي في تاريخ نقلهم.

في انتظار دخول النظام األسا�صي الخاص ملهنيي الصحة باملجموعة 
حيز التنفيذ، يظل املوظفون واملستخدمون املزاولون مهامهم باملصالح 
االستشفائية  وباملراكز  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
الجامعية، في التاريخ املحدد بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 
23 أدناه، خاضعين لألنظمة األساسية الخاصة بهم. ويحتفظون بجميع 

الحقوق واالمتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم األصلي.

تعتبر الخدمات التي أنجزها هؤالء املوظفون واملستخدمون باملصالح 
االستشفائية  واملراكز  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
في  عليه  املنصوص  املرسوم  بموجب  املحدد  التاريخ  في  الجامعية، 

املادة 23 أدناه، كما لو أنها أنجزت داخل املجموعة املعنية.

املادة 18

بالرغم من جميع األحكام املخالفة، يظل املوظفون واملستخدمون 
املشار إليهم في املادة 16 أعاله، منخرطين، برسم أنظمة املعاشات، في 

الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

الباب الخامس

مقتضيات ختامية وانتقالية

املادة 19

تحل املجموعات املحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما 
يخصها، محل الدولة واملراكز االستشفائية الجامعية في جميع حقوقها 
والتزاماتها املتعلقة بجميع صفقات الدراسات، واألشغال، والتوريدات، 
والخدمات، وكذا جميع العقود واالتفاقيات املبرمة لحساب املصالح 
الصحية  واملؤسسات  بالصحة  املكلفة  للوزارة  التابعة  الالممركزة 
التابعة مباشرة للدولة أو املراكز االستشفائية الجامعية، قبل التاريخ 
املحدد بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 23 أدناه والتي لم يتم 

تسويتها بصفة نهائية في التاريخ املذكور.

واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تسوية  مجموعة  كل  وتتولى 

املذكورة، وفق األشكال والشروط الواردة فيها.

املادة 20

والعقارية  املنقولة  األمواُل  املعنية  املجموعِة  إلى  مجانا،  تنقل، 

للملك  التابعة  وتلك  الجامعية  االستشفائية  للمؤسسات  التابعة 

الخاص للدولة واملخصصة للمصالح الالممركزة التابعة للوزارة املكلفة 

للمراكز  أو  للدولة  مباشرة  التابعة  الصحية  وللمؤسسات  بالصحة 

االستشفائية الجامعية في التاريخ املحدد بموجب املرسوم املنصوص 

عليه في املادة 23 أدناه.

تنقل إلى كل مجموعة األرشيف وامللفات املمسوكة في التاريخ املحدد 

بموجب املرسوم املنصوص عليه في املادة 23 أدناه، من لدن املصالح 

الالممركزة التابعة للوزارة املكلفة بالصحة واملركز االستشفائي الجامعي 

واملؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو للمراكز االستشفائية 

الجامعية.

املادة 21

عبارتي  محل  املعنية«  الترابية  الصحية  »املجموعة  عبارة  تحل 

»اإلدارة« أو »السلطة الحكومية املختصة« الواردتين حسب الحالة، في 

ما يلي :

 131.13 القانون رقم  62 و63 و64 و66 و69 و71 من  املواد   -

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الطب،  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( ؛

- املواد 18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و35 و37 من القانون 

بتنفيذه  الصادر  التمريض،  مهن  بمزاولة  املتعلق  رقم 43.13 

 1437 رمضان  من   16 بتاريخ   1.16.82 رقم  الشريف  الظهير 

)22 يونيو 2016( ؛ 

 - املواد 8 و9 و10 و13 و14 و16 و17 و 19 و20 و24 و25 و26

و31 و33 من القانون رقم 44.13 املتعلق بمزاولة مهنة القبالة، 

من   16 بتاريخ   1.16.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1437 )22 يونيو 2016( ؛

- املواد 18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و28 و29 و30 و35 و37 من 

القانون رقم 45.13 املتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة 

التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.119  

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس 2019 (.
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املادة 22

مع مراعاة أحكام املادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الجامعية  االستشفائية  باملراكز  املتعلق 

الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1437 )24 ماي 2016(، 

نفس  لها  التي  أو  القانون  هذا  املخالفة ألحكام  األحكام  وكذا جميع 

املوضوع.

املادة 23

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية، مع مراعاة األحكام اآلتية :

- تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص املذكورة في الجريدة 

الرسمية؛

- يحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي 

في ممارسة االختصاصات املخولة لها بموجب هذا القانون، والذي 

ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي.

تمارس، بصفة انتقالية وإلى حين صدور املرسوم املذكور أعاله، 

االختصاصات املذكورة، كل فيما يخصه، من قبل اإلدارة املختصة أو 

املركز االستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة املعنية، 

االستشفائية  باملراكز  املتعلق   70.13 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 

الجامعية.
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 يتعلق بالضمانات األساسية  يتعلق بالضمانات األساسية 0909.22.22الصيغة النهائية لمشروع قانون رقم الصيغة النهائية لمشروع قانون رقم 

  الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحيةالممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

   كما تم تعديله من طرف اللجنة كما تم تعديله من طرف اللجنة

  



رئــــيـــــــــــــــس الحــــكـــــــومــــــة

األمانة العامة للحكومة )املطبعة الرسمية( - الرباط

الــمــمـلـــــكــــــة الــمـغــربيـــــة

2022 - 1444

مشروع قانون رقم 09.22

يتعلق  بالوظيفة الصحية



الباب األول

أحكام عامة

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 23 من القانون - اإلطار  رقم 06.22 املتعلق 

الضمانات  القانون  هذا  يحدد  الوطنية،  الصحية  باملنظومة 

األساسية املمنوحة ملهنيي الصحة.

املادة 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، تسري 

املطبقة  الخاصة  األساسية  األنظمة  مقتضيات  الصحة  مهنيي  على 

عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

الحــقـــوق والواجــبـــات 

املادة 3

ُيمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات األساسية التي يكفلها 

الدستور وفق الشروط املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

املادة 4

يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود 

واملجاالت التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر املنهي 

وأخالقيات املهنة.

املادة 5

ُيمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية 

والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو األصل العرقي أو الحـالة 

الصحيــة أو أي وضع شخ�صي.

وال يمكن أن يترتب عن االنتماء أو عدم االنتماء إلى حزب سيا�صي 

أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم املنهي.

املادة 6

يتمتع مهنيو الصحة بحماية اإلدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما 

بمناسبة  أو  لوظيفتهم  ممارستهم  أثناء  له  يتعرضون  قد  كان شكله، 

ممارستها.

ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء 

على املرفق الصحي وإضرارا مباشرا به. 

الحال، طبقا  اقت�صى  إذا  الترابية،  الصحية  املجموعة  وتعوض 

للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن ذلك، حيث أنها  هي 

التي تقوم مقام املصاب في الحقوق والدعاوى ضد املتسبب في الضرر.

إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن 

املجموعة الصحية الترابية املعنية تتولى مواكبته ومؤازرته  طيلة 

أطوار املتابعة كما تحل محله في أداء التعويضات املدنية املحكوم بها 

ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يتمتع مهنيو الصحة، وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية 

من األمراض واألخطار املهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خالل مزاولتهم 

ملهامهم أو بمناسبة مزاولتها. 

املادة 7

يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على 

املرتب والتعويضات املخولة لهم بموجب األنظمة األساسية الخاصة 

املطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق املبالغ والشروط والكيفيات 

املحددة بنص تنظيمي، على أساس األعمال املهنية املنجزة.

املادة 8

توفر املجموعات الصحية الترابية لزوما ملهنيي الصحة طوال مسارهم 

املنهي تكوينا مستمرا مالئما لحاجياتها ولطبيعة املهام املنوطة بهم.

يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم 

امليدان  يعرفها  التي  التطورات  ملواكبة  ومؤهالتهم  كفاءاتهم  وتنمية 

الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة 

الخدمات الصحية بشكل مستمر.

مشروع قانون رقم 09.22
يتعلق بالوظيفة الصحية
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املادة 9

يمكن ملهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

املنصوص عليها في املادة 21 من القانون - اإلطار السالف الذكر رقم 

للقطاع  التابعة  الصحية  باملؤسسات  املهام  بعض  ممارسة   ،06.22

الخاص.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 10

طبقا ألحكام الفصلين 154 و155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة 

مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة 

واملصلحة العامة، ووفق معايير الجودة وربط املسؤولية باملحاسبة.

املادة 11

كل إخالل باحترام الواجبات وااللتزامات املهنية وأخالقيات املهنة، 

من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.

املادة 12

يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ  دون اإلخالل بمقتضيات 

املادة 4 أعاله.

كما يلزمون بحفظ السر املنهي، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو 

وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، 

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، والسيما القانون رقم 

08.09 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات 

ذات الطابع الشخ�صي.

املادة 13

     مراعاة لخصوصية القطاع، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم 

باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير املؤسسات الصحية 

وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم اقرار نظام تعويضات 

مالئم تبعا لذلك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 14

معارفهم.  تطوير  على  بانتظام  يعملوا  أن  الصحة  مهنيي  على  يتعين 

ويجب عليهم لهذه الغاية، املشاركة في التكوين املستمر املنظم لفائدتهم من 

قبل املجموعات الصحية الترابية، أو بشراكة مع الهيئات املهنية أو القطاع 

الخاص.

املادة 15

الصحية  املجموعات  ممتلكات  على  بالحفاظ  الصحة  مهنيو  يلزم 

الترابية، ال سيما التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقالنية وترشيد. 

ويمنع عليهم استغاللها ألغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات املصلحة.

املادة 16

التي  املهنة،  أخالقيات  بمدونة  التقيد  الصحة  مهنيي  على  يتعين 

يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل، املتعلق بتخليق الحياة 

العامة ال سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق العمومية.

املادة 17

يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب املصالح.

وفي حالة ما إذا تبين ألي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه 

سيقع فيها، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ، رئيسه 

التسلسلي املباشر أو، عند االقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيها.

الباب الثالث

مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية ونظام املسار املنهي

املادة 18

يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على حاجيات املجموعات الصحية 

الترابية من املوارد البشرية، وفق مساطر تضمن املساواة وتكافؤ الفرص 

بين جميع املترشحات واملترشحين ووفق مبدأي االستحقاق والشفافية، 

ال سيما حسب مسطرة املباراة.



تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية 
أو متعددة السنوات، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة 
لتدبير املوارد البشرية، ترتكز، بالخصوص، على دالئل مرجعية للوظائف 
والكفاءات وخرائطية املناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير 

التوقعي لألعداد والوظائف والكفاءات.

املادة 19

يمكن، كلما اقتضت ضرورة املصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل 
بموجب عقود، ملدة محددة قابلة للتجديد.

يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى 
ترسيم املتعاقد.

تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص 
تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة املعنية.

تحتسب املدة املقضية كمتعاقد ألجل الترقي والتقاعد، في حالة 
الترسيم.

املادة 20

طبقا ألحكام املادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق 
مبادئ  وفق  لألداء  دوري  لتقييم  الصحة  مهنيو  يخضع  العمومية، 
الشفافية واملوضوعية والحياد وعدم التمييز. تعتمد نتائج هذا التقييم 

في التحفيز والتكوين. 

بناء على نتائج التقييم، تمنح ملنهي الصحة نقطة عددية سنوية من 
طرف املسؤول عن املجموعة الصحية الترابية أو الشخص املفوض له 

من قبله لهذا الغرض.

ملهنيي الصحة حق االطالع على نتائج التقييم.

تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم.

املادة 21

يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة.

تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد 
ونتائج  أعاله،   2 املادة  في  إليها  املشار  الخاصة  األساسية  األنظمة  في 

التقييم املشار إليها في املادة 20 أعاله واألقدمية.

املادة 22

يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم في األجهزة االستشارية، في 
تطوير وتحسين مردودية املرفق الصحي، والنظر، ضمن الحدود املقررة في 
األنظمة األساسية الخاصة املطبقة عليهم، في القرارات الفردية املتعلقة 
بمسارهم املنهي، كما يشاركون في وضع وتنفيذ برامج األعمــال االجتماعيــة 

الخاصة بهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 23

في  بالعمل، يوجد مهنيو الصحة  القيام  إلى وضعية  باإلضافة 

إحدى الوضعيات التالية:

- وضعية اإللحاق؛

- وضعية االستيداع.

املادة 24

يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين املجموعات 

الصحية الترابية، وبين املجموعات الصحية الترابية واإلدارة املركزية 

وصاية  تحت  تقع  التي  والهيئات  والوكاالت  املؤسسات  ومختلف 

السلطة الحكومية املكلفة بالصحة.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 25

إن املقتضيات املتعلقة بالعقوبات التأديبية املقررة في الفصول 

65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و 72 و 73 و74 و75 و75 مكرر من 

النظام األسا�صي العام للوظيفة العمومية تطبق على مهنيي الصحة.

املادة 26

إن االنقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى التشطيب النهائي 

وفقد صفة مهنيي الصحة ينتج عما يلي:

أوال: االستقالة املقبولة بصفة قانونية؛

ثانيا: اإلعفاء؛

ثالثا: العزل؛

رابعا: اإلحالة على التقاعد.

الباب الرابع

أحكام مختلفة وختامية 

املادة 27

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية.

تظل النصوص التنظيمية املتعلقة باألجرة والتعويضات وأوقات 
العمل والتقييم، املطبقة على مهنيي الصحة، في تاريخ نشر هذا القانون 

بالجريدة الرسمية سارية املفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية 

املشار إليها في املواد 7 و 13 و 20 من هذا القانون.
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