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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم

 

 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،نادة

والساالس ميدات املح ن شار املس   ،ندة
  

أن املوقر أعرضشرف املجلس أعدتھع الذي ر التقر نص

ملشروع ا دراس بمناسبة جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة

ر  رقم33.21قمقانون القانون وتتميم بتغي بمزاولة131.13 يق املتعلق

الطب نة النواب(م مجلس عليھ وافق   ).كما

تم ن اجتماع خالل قانون املشروع ذا نة ال تدارست وقد

ن ثن يومي ما عاءو و2021يوليوز12عقد ر 2021يوليوز14م

س لرئ ول ليفة ا الدر الرحمان عبد شار املس السيد برئاسة

نة نةوالسال ال س رئ السيد عن نائبة الكساب رجاء شارة املس ،يدة

من وعدد ة ال ر وز الطالب آيت خالد سور وف ال السيد حضور و

ن شار املس والسادة   .السيدات

من أو عرضا، ر الوز السيد قدم جتماع، ذا بداية

جاء الذي العام طار وكذاسياقھخاللھ قانون، املشروع الدواذا

ا تحقيق إ يرمي ال داف و ن املضام إ باإلضافة رات،   .وامل

فقد قانون، املشروع ذا عليھ ب ي الذي العام طار سياق و

يل ت أجل ومن السامية، امللكية ات التوج ع بناء ى أ أنھ أو

رقم طار القانون جتماعي09.21مقتضيات ماية با ومناملتعلق ة،

عية شر ال النصوص مراجعة ع العمومية السلطات عمل خالل

بإصالح ا ام ال وكذا الوطنية، ية ال باملنظومة املتعلقة والتنظيمية
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ا يل وتأ الوطنية ية ال انت.املنظومة شاركية ال ية املن بأن وصرح

أثناء احاضرة ألح تطبيقا وذلك قانون، املشروع ذا مقتضيات مصياغة

رقم29املادة القانون بات08.12من للطب الوطنية يئة بال املتعلق

بات للطب الوط املجلس ع املشروع ذا إحالة تمت كما طباء، و

خ بتار طباء املالحظات2019دجن10و وإبداء دراستھ قصد

شأنھ احات ق   .و

ذ إعداد إ الدافعة رات وامل الدوا بخصوص املشروعأما ا

ة، شر ال املوارد اصل ا النقص إ ترجع ا أ إ أشار فقد قانون،

تتجاوز بحاجيات ة ال ن م ونو ك ا يو ب زا ناك أن حيث

لألطقم97 سبة بال املالية املناصب استعمال سبة أن كما ، م ألف

حاجز حيان عض تتجاوز ال ضية والتمر إ%30الطبية إضافة ،

رقم القانون ا يفرض ال ع131.13القيود الطب نة م بمزاولة املتعلق

جانب   .طباء

فقد قانون، املشروع ذا ا تحقيق إ يتو ال داف وعن

الكفاءات عدد من والرفع الط شري ال الرأسمال ز عز إ يرمي أنھ صرح

ية ال املنظومة املتاحة والرعايةالطبية العالج ق ا ن تأم وكذا ،

ية   .ال

مزاولة يؤطر أنھ أبان فقد قانون، املشروع ذا مضمون شأن و

جانب طباء قبل من باملغرب قارة بصفة اص ا بالقطاع الطب نة م

إخضاع ق طر بإرساءعن ة املغار طباء ع املطبقة الشروط لنفس م

لضما جديدة ية تحف وكذاإجراءات جانب، لألطباء أك استقطاب ن

رفع إ إضافة باملغرب، للعمل الرجوع ع ة املغار طباء فئة تحف

غ أطباء لدن من مؤقتة بصفة الطب نة م بمزاولة املتعلقة القيود

باملغرب ن   .مقيم



3 
 

  

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،نالسيدات

والسادة مالسيدات املح ن شار   ،ناملس
  

والسادة السيدات نوه قانون، املشروع ذا مناقشة أثناء

ضية والتمر الطبية طقم طرف من املبذولة ودات باملج شارون املس

ائحةخالل ا ائذه ا سياق ي يأ أنھ وا اعت كما ا، وتداعيا حة

إق أي وأن العمومي، الص القطاع مية أ عن أبانت الوال اقتصادي الع

ات أولو من ة ال وتبقى ة، قو ية ية ب وجود دون ون ي أن يمكن

  .املواطن

طباء مطالب مع تتجاوب لم ية ال املنظومة أن اعتبار وتم

يرمي جانب طباء استقطاب أن كما ارج، ا إ اجروا الذين ة املغار

ال املوارد مستوى ع اصل ا النقص تدارك أنإ ع مؤكدين ة، شر

عدة يمنح وأن صوصية ا من بنوع يتم أن يجب الص التوظيف

موال رؤوس وجلب ارجية ا ثمارات س فتح ع يقوم وأن ات تحف

ة ال قطاع العلمية   .والكفاءات

ليخفف جاء القانون مشروع أن ن املتدخل السادة أحد والحظ

و املعقدة جراءات جميع ،من الص القطاع املوجود لل ا عا

ا عل املنصوص التطبيقية النصوص مآل عن السياق نفس سائال م

رقم القانون ا131.13ضمن إخراج تم وإن الطب، نة م بمزاولة املتعلق

الوجود ح   .إ
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جديدة سادسة مادة إدخال يتم أن ح بدايةواق ع تنص

قانو  املشروع ذا مفعول ان بدايةسر ع التنصيص يتم لم أنھ علما ن

القانونية املقتضيات ذه ضمن   .تطبيقھ

، الص القطاع ا ش ع ال ة املزر الوضعية إ شارة وتمت

سبة إ ن ح تصل لم ة ال انية م أن انية%6علما امل من

أصب الص القطاع أن ع أبانت ائحة ا أن ن ح للدولة، حالعامة

ة ال أن كما منتجا، سبةقطاعا إ ن ح تصل انية%6لم امل من

أصبح الص القطاع أن ع أبانت ائحة ا أن ن ح للدولة، العامة

ثمار س يجب ال ات ولو من أصبحت ة ال أن كما منتجا، قطاعا

شمو ل ش ية ال باملنظومة وض وال ا   .ف

السيدا إحدى لت الذيو ي يجا التفاعل شارات املس ت

وار ا ناف است خالل من الطبية طر مع ة ال وزارة بھ تقوم

م، وضعي ن وتحس ية ال طر ملفات ة معا والرغبة جتما

ومع ن جتماعي الفرقاء مع ا مناقش يجب ع املشار ذه أن وذكرت

ا ية املن وتفعيل القطاع، ن ني شاركيةامل   .ل

الوظيفة ن مضام حول توضيحات بتقديم املطالبة وتمت

الوزارة ا اتخذ ال املتعددة جراءات إ أش كما العمومية، ية ال

ع حالة سن ادة الز التعاقد، وي، ا التوظيف واملتمثلة

العام القطاع ات تحف اص، وا العام القطاع مع الشراكة ح،التقاعد،

البحث يتم تفعيل ال ع التأكيد تم حيث اص، ا القطاع املوارد عن

ة مص ن قوان صياغة يتم ح جتما وار ا وآليات شاور ال مبدأ

ية ال واملنظومة   .املواطن

و ا، ل ي وإعادة ية ال املنظومة مراجعة ع اح وتم

لف امل نة ال ر تقر ا تضام ديدمطالب ا التنموي بالنموذج   .ة
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اعتمادالدعوةتوتم خالل من ة ال بقطاع وض ال مية أ إ

دوره ات الذي العام القطاع خدمات عن التخ وعدم جيدة امة ح

بة والقر ة النا بالتجارب ناس ست و ائحة ا ذه خالل ج ل ش

طار ذا وثقافتنا تنا   .صوص

اعتما اح اق ملدةوتم ن تمر جانب6د طباء مزاولة قبل ر أش

ن املعني جانب طباء ة و حول ستفسار تم كما باملغرب، الطب نة مل

قانون  املشروع ذا   .بتطبيق

القطاع ة املغار طباء من عدد أك ن و ت ع اح وتم

رغبة ظل خاصة م، و ت جودة ن وتحس م وتحف منالعام كب عدد

ارج ا إ رة ال طباء   .الطلبة

املشروع ذا أن شارات املس السيدات إحدى ت واعت ذا،

كما شأنھ شاور ناك يكن ولم الية واست أحادية قة بطر جاء قانون

العمومي النقاش حقھ يأخذ   .لم

ة ملعا الوحيد ل ا وصصة ا انت إذا عما ساءلت و

إالنقائص داعية شري، ال العنصر وقلة التحتية ية الب ضعف ا ف بما

لل اب الذ قصد ية ال طر يع ومستفسرةضرورة النائية مناطق

للعنصر حال تجد أن يمكن وال ية ال طة ر ا تطبيق عدم حول

قيود أو شروط دون مصراعيھ ع الباب فتح تم قد أنھ ت واعت شري، ال

لجاملمارسة  مشا عدة وجود ظل خاصة باملغرب، الطب نة مل نب

من أك الطوعية املغادرة تداعيات يجة ن القطاع ذا ا ش ب3000ع طب

وأصبحوا اص، ا بالقطاع واشتغلوا العام القطاع غادروا بة وطب

العام للقطاع ن   .منافس

ية ال املنظومة حول وط حوار بفتح القيام ع التأكيد وتم

و ب ية، ال طة ر ا وضوح عدم ظل خاصة العام وجودالقطاع
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متعددة ل الولوجمطروحةمشا معدالت وارتفاع امة ا مستوى ع

طباء دخول عد حاليا ن املنخرط ة املغار الطلبة ومآل الطب لية ل

باملغرب الطب نة م ملمارسة   .جانب
  

م املح س الرئ   ،السيد

ال والسادة مالسيدات املح   ،نوزراء

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

ن شار املس والسادة السيدات مداخالت ع جوابھ معرض

املطروحة، احات ق و املالحظات بمختلف ر الوز السيد نوه ن، م املح

رقم طار قانون من جزء و قانون املشروع ذا أن ا 34.09مو

ال باملنظومة شامالاملتعلق قانونا عد والذي العالجات عرض و ية

ية ال العمومية بالوظيفة تتعلق إجراءات عدة ن: يتضمن ب الشراكة

ن و الت الطب، نة م مزاولة ة، و ا طة ر ا اص، وا العام القطاع

املستمر ن و   .والت

رقم القانون تطبيق إبان أنھ نة131.13وأفاد م بمزاولة املتعلق

ا املثالالطب، يل س ع ا بي من معيقات عدة ت الدبلوم: ت مسألة

ا م حذفھ أو لألطباء ية أجن يئة جدول التقييد وعدم املعادلة ادة وش

ا ف مقيدا ان   .إذا

طر ن ب الطب نة م ملمارسة املساواة مبدأ اعتماد إ وأشار

لل ثالثية نة وجود وإ جانب، و ية املغر ية املستوىال ع مواكبة

التعليم ووزارة ة ال ووزارة ومة ل العامة مانة من ون تت وي، ا

إالعا إضافة طباء،   .يئة

رقم القانون بأن الذي34.09وصرح الطب نة م بمزاولة املتعلق

طة ر ا حسب ون سي والذي مفصل ل ش ثمار س موضوع إ يتطرق
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تنافسية لق ية املشروعال ذا ل سبة بال أما وي، ا املستوى ع

ثمار س مستوى ع املطروحة املعيقات إزالة إ يرمي فإنھ قانون

ة شر ال املوارد وجلب الكفاءات عن البحث يتو كما ، الص القطاع

ام ال القطاع ذا مضافة قيمة إلعطاء ا و   .وت

ا د الشوا معادلة ملوضوع سبة ال الدولو ا عل ملحصل

التعليم لوزارة يرجع السياق ذا ختصاص أن ن ب فقد ية، جن

  .العا

عندما أنھ أبان فقد قانون، املشروع ذا تطبيق خ تار عن أما

عدة وجود إ ا مش املفعول، ساري سيصبح الرسمية دة ر با شره يتم

ح  إ ا إخراج تم س تطبيقية ونصوص إخراجمراسيم بمجرد الوجود

قانون  املشروع   .ذا

إعداد أثناء حاضرة انت شاركية ال ية املن بأن وصرح

تم كما طباء، يئة مع املشاورة تمت إذ قانون، املشروع ذا مقتضيات

تفاع ل ش و املطروحة احات ق و املالحظات عتبار ن ع   .خذ

العوأكد بأن واعية جد الدولة الضامنأن و العمومي قطاع

أن كما ية، ال التغطية ورش واستمرار ية ال الوظيفة نجاح ع

ع عتماد تم إذ التيالندي، النموذج و طار ذا قرب النموذج

ية ومجموعات ووحدات تصورات   .عدة

ع صاص ا أن إال الطب، طلبة ن و لت ا تفك ناك أن وذكر

املوارد وقدمستوى املتخذة، جراءات من بالرغم مستمرا زال ال ة شر ال

سنة إ   .2030يصل

وخلق ة و ج ة مقار إعداد و املتوخاة داف ن ب من أن وأبرز

ع شفيات املس اعتماد إ إضافة فة، التعر ومراجعة التنافسية

داخلية   .استقاللية
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م املح س الرئ   ،السيد

الوزرا والسادة مالسيدات املح   ،نء

م املح ن شار املس والسادة   ،نالسيدات
  

ق فر تقدم ن، شار املس ملجلس الداخ النظام ملقتضيات طبقا

للشغل الديمقراطية ونفدرالية ال ومجموعة للشغل ي املغر تحاد

القانون  مشروع مواد مجمل مت   .بتعديالت

املقدمةخو  التعديالت للبت املخصص جتماع حولالل

بمشروع تم منالقانون شجزء وال حيثالتعديالت ا، ثبمجمل

باإلجماع نة ال ا عل   .صوتت

مشروعوأثناء  مواد ر عرض بتغيي 33.21 قمقانون ق

رقم القانون الطب131.13 وتتميم نة م بمزاولة برمتھ املتعلق واملشروع

ت معدالللتصو باإلجماع نة ال عليھ   .وافقت

  

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  من طرف مجلس النواب ةــاللجنعلى  لــكما أحی ونــالقان روعـمشال
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33.21مشروع قانون رقم 
13.131يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 
املتعلق بمزاولة مهنة الطب

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس املستشارين

2021يوليو 12االثنين 

الـمملكة الـمغربية
وزارة الصحة

Royaume du Maroc

Ministère de la Santé

طالبيت البروفيسور خالد ا: السيد وزير الصحة



I .اإلطار العام:
التوجيهات امللكية السامية1.
الحماية االجتماعية2.
املنهجية التشاركية3.

II .الدواعي واملبررات:
النقص الحاصل في املوارد البشرية1.
املتعلق بمزاولة مهنة الطب على األطباء األجانب131.13القيود التي يفرضها القانون رقم 2.

III . األهداف من مشروع القانون:
تعزيز الرأسمال البشري الطبي1.
الرفع من عدد الكفاءات الطبية املتاحة في املنظومة الصحية2.
تأمين الحق في العالج والرعاية الصحية 3.

IV . مضمون مشروع القانون  :
مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة باملغرب من قبل األطباء األجانب1.
األطباء املغاربة املزاولين مهنة الطب بالخارج2.
مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين باملغرب3.
عناصر الجواب على بعض األسئلة املثارة حول مشروع القانون 4.

33.21تقديم مشروع القانون رقم 



:التوجيهات امللكية السامية-1

ر غيواملهنالقطاعاتبعضفتحإمكانيةلدراسةندعو "

بعضأمامالصحة،كقطاعلألجانب،حاليااملرخصة

اهمتسأنشريطةالعاملية،والكفاءاتالنوعيةاملبادرات

."شغلفرصخلقوفيالخبرات،نقلفي

 امللكالجاللةصاحبألقاهالذيالساميالخطابنص

 ،2018أكتوبر12الجمعةيومهللا،نصرهالسادس،محمد

 األولىةالدور افتتاحبمناسبةالبرملان،مجلس يأعضاءأمام

 ةالتشريعيالواليةمنالثالثةالتشريعيةالسنةمن

:العاشرة

3

اإلطار العــام



:التوجيهات امللكية السامية-1
املصحاتمنالعديدعنهتعبر الذياملتزايداالهتمام"

فيستثمار اال أجلمنبالتميز،لهااملشهودالعاملية،واملستشفيات
."بالدنا

بالخارج،ءللبقاالطلبةبعضتدفعاملغرية،التحفيزاتكانتوإذا"
أنيها،علنقدمالتياملبادرةشأنمنفإندراستهم،استكمالبعد
عملللالعودةقصداملغربية،للكفاءاتاملالئمةالظروفتوفر 

يةاإليجاباملنافسةتشجيعإلىإضافةالوطن،بأرضوالعطاء
."الخدماتجودةمنالرفعفييساهمبماوالسليمة،

كامللالجاللةصاحبألقاهالذيالساميالخطابنص
أكتوبر12الجمعةيومهللا،نصرهالسادس،محمد
تاحافتبمناسبةالبرملان،مجلس يأعضاءأمام،2018
واليةالمنالثالثةالتشريعيةالسنةمناألولىالدورة

:العاشرةالتشريعية

4

اإلطار العــام



:الحماية االجتماعية-2

االجتماعية؛بالحمايةاملتعلق09.21رقماإلطار القانون مقتضياتتنزيل•

ة؛البشرياملواردتعزيز يفرضاملؤمنيناملواطنينقاعدةتوسيع•

أهيلها؛وتالوطنيةالصحيةاملنظومةبإصالحالعموميةالسلطاتالتزام•

يمية؛والتنظالتشريعيةالنصوصمراجعةعلىالعموميةالسلطاتعمل•

.الوطنيةالصحيةباملنظومةاملتعلقة

اإلطار العــام



08.12رقمالقانون من29املادةألحكامتطبيقا•
يبدياء،واألطبللطبيباتالوطنيةبالهيئةاملتعلق
نظمةواأل القوانينمشاريعفيرأيه":الوطنياملجلس
 أو األخرى الصحيةواملهنالطببمهنةاملتعلقة
املوضوعباملتعلقةاألخرى املسائلكلوفيبمزاولتها

."اإلدارةعليهتحيلهاالتي

 الوطنياملجلسعلىالقانون مشروعإحالة•
قصد،2019دجنبر10بتاريخواألطباءللطبيبات

.شأنهفيواالقتراحاتاملالحظاتوإبداءدراسته

6

:املنهجية التشاركية-3

اإلطار العــام



:النقص الحاصل في الموارد البشرية-1

األطباءمن32.522)منهيألف97تتجاوز بحاجياتالصحةمهنّييفيونوعيكّميبنيوي عجز •

؛(املمرضينمن65.044و

 يعنيمانسمة1.000لكلمنهي1,7الحاليةالكثافةتتعدىال •
 
 خصاصا

 
لكلمنهي2,75إلىيصلُمهِوال

؛نسمة1.000

ّبيةلألطُقمبالنسبةاملاليةاملناصباستعمالنسبة•
ّ
األحيانبعضيفتتجاوز ال والتمريضيةالط

.%30حاجز

7

الدواعي واملبررات



الدواعي واملبررات

األطباءعلىالطبمهنةبمزاولةاملتعلق131.31رقمالقانون يفرضهاالتيالقيود-2

:األجانب

وجوب وجود اتفاقية االستيطان أو اتفاقية املعاملة باملثل؛1)

سنوات أو الوالدة في 5الزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية ملدة ال تقل عن 2)

سنوات؛10املغرب واإلقامة به بصفة مستمرة ملدة ال تقل عن 

.هاعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية لألطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا في3)



:يتوخى مشروع هذا القانون األهداف التالية

تعزيز الرأسمال البشري الطبي؛1)

الرفع من عدد الكفاءات الطبية املتاحة في املنظومة الصحية؛2)

.تأمين الحق في العالج والرعاية الصحية3)

33.21األهداف من مشروع القانون رقم 



:جانبمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة باملغرب من قبل األطباء األ -1
فيتمثلةاملاملغاربةاألطباءعلىاملطبقةالشروطلنفساألجانباألطباءإخضاع:

الطب؛مهنةمزاولةتخول التيالدبلوماتو الشهاداتعلىالتوفر 1)
ارجالخأو املغربفيبهاملقض يالش يءلقوةحائزايكون بمقرر اإلدانةعدم2)

األخالقأو األسرةنظامأو األشخاصضدجنحةأو جنايةارتكابأجلمن
العامة؛

عنهتوقيفإلىأدتتأديبيةعقوبةباألمر املعنيحقفيصدرتقدتكون أال 3)
ِب أو املهنةمزاولة

ْ
ط

َ
فيها؛دامقيكانالتياألجنبيةالهيئةجدول مناسمهش

هيئةدول جفيتقييدهيسبقلمالذياألجنبيللطبيببالنسبةاملعادلةشرط4)
األطباء؛

ندماعللهيئةالجهوي املجلسقبلمنالدبلومصحةمنالضرورةعندالتأكد5)
.بالخارجاملهنةزاول أنسبقأو يزاول أجنبيبطبيباألمر يتعلق

33.21مضمون مشروع القانون رقم 



:نبمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة باملغرب من قبل األطباء األجا-1

إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لألطباء األجانب:

زاولةمفيالحقعليه،الحصول فور يخول الذيالهيئة،بجدول التقييدشرطعلىاالقتصار 1)

املهنة؛

الشروطقوفالتسجيلبطاقةاألجنبيالطبيبلتسليمكأساسالهيئةبجدول التقييداعتماد2)

املشروعة؛غير وبالهجرةاملغربيةباململكةاألجانبوإقامةبدخول املتعلقةالقانونية

 وذلكسنوات،4عنمدتهاتقلأنيمكنال بحيثالتسجيلبطاقةصالحيةمدةمنالرفع3)

باملغرب؛املنهيمشروعهوإنجاز األجنبيالطبيبالستقرار ضمانا

فيماندماجهومدىباملغرب،الطبملهنةاألجانبمزاولةلتتبعالصحةوزير لدىلجنةإحداث4)

.الحكومةرئيسأنظار علىسنوي تقرير عرضتتولىالوطنية،الصحيةاملنظومة

33.21مضمون مشروع القانون رقم 



:األطباء املغاربة املزاولين مهنة الطب بالخارج-2

تحفيز فئة األطباء املغاربة على الرجوع للعمل باملغرب من خالل:

سةمؤسمنعليهاملحصلالدبلومأو الشهادةمعادلةشرطعناالستغناء1)
املكتسبةيةامليداناملهنيةالتجربةكون اعتبار علىالوطنيللدبلومأجنبية
أوالشواهدملعادلةشرطكلعنتغنيأنشأنهامناملهجر ببلدان

عليها؛املحصلالدبلومات
لألطباء؛أجنبيةهيئةجدول فيالتقييدعدمشرطحذف2)
.فيهامقيدكانإذااألجنبيةالهيئةجدول منالتشطيبشرطحذف3)

33.21مضمون مشروع القانون رقم 



:باملغربمقيمينغير أطباءلدنمنمؤقتةبصفةالطبمهنةمزاولة-3

مؤقتةبصفةالطبمهنةمزاولةعلىالقيودرفع:

ةالتقنيأو التخصصأو الطبيالتدخلبأهميةمرتبطشرطكلحذف1)

الطبية؛

 العامطاعللقالتابعةالصحيةاملؤسساتبجميعاملؤقتةاملزاولةمجالفتح2)

محددة؛صحيةمؤسساتعلىاالقتصار بدلالخاص،القطاعأو 

 30يفحصرهابدلاملؤقتةاملزاولةمدةلتحديدتنظيمينصعلىاإلحالة3)

.السنةفييوما

33.21مضمون مشروع القانون رقم 



عناصر الجواب بعض األسئلة املثارة حول  مشروع القانون 
 هاعليالقانون مشروععرضبعدالهيئةمنردبأيالصحةوزارةتتوصللم

2019ديسمبر10بتاريخ
 131.13رقمللقانون واملتمماملغير القانون مشروعمعتفاعلتالهيئة
2019ديسمبر10بتاريخعليهاعرضالذي

منأجنبيةهيئةجدول فيالتقييدلهمسبقالذيناألجانباألطباءإعفاء

 دتهديأييشكلال الوطنيةللشهاداتالدبلوممعادلةعلىالتوفر شرط

 التاملؤهعلىيتوفرونباألمر املعنيينأناعتبار علىالصحيةللمنظومة

 امليدانيةتجربةالوأناألجنبية،الهيئةفيعليهابناءتسجيلهمتمالتيوالكفاءات

غنيطرفهممناملكتسبة
ُ
.املعادلةشرطعنت

 منطباءلأل هيئةجدول فيالتقييدلهمسبقالذيناألجانباألطباءإعفاء
 يتعلقإشكاال يطرحالوطنيةللشهاداتالدبلوممعادلةعلىالتوفر شرط

 وهو الدول بعضفياملسلمةالطبدبلوماتمنلعددالعلميةبالقيمة
.الصحيةللمنظومةحقيقياتهديدايشكلما

 تقييدالإلىحديثااملتخرجيناألطباءسيدفعاملعادلةشرطحذفأنكما
.مالدبلو معادلةمسطرةوتعقدطول لتالفيأجنبيةهيئةجدول في

 حذفعلىنصالقانون مشروعللترخيص،اختصاصنقلهناكليس
 كانيالذالهيئةجدول فيالتقييدعلىوأبقىاإلدارةتسلمهالذيالترخيص

 ينطوي هنافالتعديل،131.13رقمالقانون من27املادةبموجببهمعموال 
.دارةاإل منترخيصإلىالحاجةدونماكافياالهيئةفيالتقييداعتبار على

 ىإلاألجانبلألطباءاملهنةبمزاولةالترخيصأسندالقانون مشروع
 فيجانباأل األطباءلتقييدبالنسبةالوطنيواملجلسالجهويةاملجالس

 إلىدارةاإل مناالختصاصنقلفإنوبالتالياملتخصصين،األطباءجدول 
 يةالجهو املجالسجاهزيةلعدماإلشكالياتمنالعديدسيطرحالهيئة
.امللفاتمنالنوعهذالتدبير 

م  للغاية،واضحاألمر 
َ
 املزاولةيفالراغبيناألجانبلألطباءالترخيصإقرار ت

 لزمينومالهيئةجدول فيللتقييدخاضعينغير لكونهمنظرامؤقتةبصفة
 األجانبباءاألطعكساإلقامةببلداملهنيةبالهيئةتقييدهميفيدبماباإلدالء

 الهيئةول جدفيالتقييدإلىيخضعون الذيندائمةبصفةاملزاولةفيالراغبين
.الترخيصإلىالحاجةدون كافياالتقييد،أياعتباره،تموالذي

ال دائمةبصفةاملزاولةفيالراغبيناألجانباألطباءأنيعقلكيف
فيهمتقييدعلىفقطاالقتصار ويتمللمزاولةترخيصإلىيحتاجون 

 صفةباملزاولةفيالراغبيناألجانباألطباءأنحينفي،الهيئةجدول 
.الصحةوزارةمنيسلمترخيصإلىيخضعون مؤقتة

33.21مضمون مشروع القانون رقم 
عناصر الجواب على بعض األسئلة املثارة حول مشروع القانون . 4
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عناصر الجواب بعض األسئلة املثارة حول  مشروع القانون 

 فإنيتين،مهنهيئتينفيالتقييديمنعأجنبيتشريعوجودحالةفي

الهيئةحيةصال منيبقىالقانونيةغير الوضعيةإثباتفياالختصاص

.األجنبية

 ممازاولة،املفيباالستمرار وثيقاارتباطامرتبطالتقييدشرطإنثم

 فيإزاءهانياملعالطبيبوضعيةفيللبتمؤهلةاألجنبيةالهيئةيجعل

.ذلكضوء

 جودو عنهسيرتبأجنبيةهيئةجدول فيالتقييدشرطحذف

يمنعلذيااألجنبيالتشريعإزاءقانونيةغير وضعيةفيالطبيب

تتعلقتإشكاال يطرحأنيمكنكمامهنيتينهئتينفيالتقييد

.املهنيةهبواجباتالطبيبإخاللعندبالتأديباملختصةبالهيئة

لالستثمار تحفيزيةتدابير وإرساءاملرجعية،الوطنيةالتعريفةمراجعة

 ومةاملنظفيالنظر إعادةورشإطار فيمندرجالصحي،امليدانفي

.الوطنيةالصحية

الشروعتمالخصوصبهذااإلجراءاتبعضفإنذلك،علىفضال 

الذيطبيةاللألعمالاملشتركللتصنيفبالنسبةالشأنهو كمافيها

.املصادقةمسطرةفييوجد

طباءاأل لتحفيز كافيةتكون لنوالشروطاملساطر تبسيط

 ملغربااختيار إلىبالخارجاملقيميناملغاربةواألطباءاألجانب

ذلكمواكبةيتعينإذالطب،مهنةمزاولةأجلمنكوجهة

يزيةتحفتدابير وإرساءاملرجعية،الوطنيةالتعريفةبمراجعة

.الصحيامليدانفيلالستثمار 

 و الصحيةباملنظومةملتعلق34.09رقماإلطار القانون مشروع

.والعميقةالشاملةاملراجعةطور فييوجدالعالجاتبعرض

لهيجدأنيمكنال الجهةنفسوداخلالجهاتبينالتفاوتات

ريطةفالخاألجنبية،الطبيةلألطر املجالفتحفيفقطحال 

 صدور علىسنوات10منأزيدمرور رغمالنور ترى لمالصحية

34.09رقماإلطار القانون 



عناصر الجواب بعض األسئلة املثارة حول  مشروع القانون 

شروعمفيعليهامنصوصغير "استثنائيةبصورة"عبارةأولىجهةمن 

 يرى قدإمكانيةعلىبالتنصيصيتعلقاألمر ثانيةجهةمنالقانون،

 املعروضامللفحيثياتحسبإليهااللجوءضرورةالجهوي املجلس

.عليه
ال املشروعهذابموجبالجهويةللمجالسجديداختصاصإسناد 

 ساري بقانون يتعلقاألمر أناعتبار علىقانونيإشكالأييطرح

.قانون بموجبعليهتعديالتإضافةيمكناملفعول 
عانةاالستطريقعنتتمالحالاقتض ىإنالدبلوماتصحةمنالتأكد 

.املعنيةالحكوميةبالقطاعات

 ببطبياألمر يتعلقعندما"علىتنصالتي28املادةمناألخيرةالفقرة

 جهوي الللمجلسيجوز بالخارج،املهنةزاول أنلهسبقأو يزاول أجنبي

 منأو هباملدلىالدبلومصحةمنيتأكدأناستثنائية،بصورةللهيئة

سيتمالتيالحاالتهيماوبالتالي"ضرورياذلكاعتبر متىالعلميةقيمته

 اللجوءافيهيتملنالتيالحاالتهيومااملسطرةهذهإلىاللجوءفيها

.املذكورةاملسطرةإلى

غير الجهويةللمجالسجديدااختصاصاأسندتاملادةهذهأنكما

.بالهيئةاملتعلق08.12رقمالقانون فيعليهمنصوص

 أنإذالعلمية،قيمتهومنالدبلومصحةمناملجلسسيتأكدوكيف

ؤوليةاملسهذهلتحملالراهنالوقتفيمؤهلةليستالجهويةاملجالس
تمويمعا،الخاصوالقطاعالعامالقطاعتخص:مؤقتةبصفةاملزاولة 

 ر مديلدنمنمعللطلبعلىبناءمؤقتةبصفةاملزاولةإلىاللجوء

املعنية؛الخاصةأو العموميةالصحيةاملؤسسة
تثمار باالسيتعلقاألمر ألنالخاصالقطاعتخصدائمةبصفةاملزاولة 

 علىباإيجاستنعكسدائمةبصفةاملزاولةلكنخاص،منهيبمشروعأو 

 طاعينالقبينلهاالتأسيسسيتمالتيالشراكةخاللمنالعامالقطاع

.والخاصالعام

معاوالخاصالعامبالقطاعينأمالخاصبالقطاعيتعلقاألمر هل

33.21مضمون مشروع القانون رقم 
عناصر الجواب على بعض األسئلة املثارة حول مشروع القانون . 4



تلكم أهم محاور مشروع القانون املعروض على 

أنظاركم

و شكرا على حسن إصغائكم وانتباهكم

الـمملكة الـمغربية
وزارة الصحة

Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
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للموادناقشةامل   التفصيلية

 

 و  :املادة

  :املناقشة

املادة أسباب عن شارات املس السيدات إحدى 27ساءلت

رقم القانون أن131.13من علما مة، م مادة السابقة املادة أن ة معت ،

البعيدة املناطق مستوى ع ا كب خصاصا   .ناك

عبارة أن ت دائمة"واعت أنالواردة" بصفة يمكن املادة نفس

املادة أن حيث ، تنظي نص ا دقيقة27يتضم تفاصيل أعطت الية ا

املادة تنظي27عكس لنص التفاصيل مجمل تركت ال   .صلية

سبة بال املعادلة شرط ع التنصيص أسباب حول ت واستغر

مما طباء، يئة جدول تقييده سبق لم الذي جن ب أنللطب يفيد

النص صلية الصيغة أن ة معت ن، آخر أطباء ا يقدم ال قد املعادلة

املادة حاليا عليھ مما وضوحا أك انت السابق ي ذا27القانو من

قانون    .املشروع

املادة أن ن شار املس السادة أحد اعت ن ذا27ح من

عليھ انت مما بكث أحسن قانون وأناملشروع خاصة الفائت، القانون

أصبح واليوم ومية، ا للسلطة الصالحية عطي السابقة املادة

طباء يأة ل عود   .ختصاص

لسد ي يأ قانون املشروع ذا أن ذكر السياق، نفس و

أطباء جلب ق طر عن ية ال املنظومة مستوى ع املوجود صاص ا

ثمار س تم س التا و الطأجانب،   .املجال
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املادة أن أخرى ة ج من لوحظ أنھ مة27غ م مسألة أزالت قد

لالشتغال جانب لألطباء الباب فتح تم ذلك و ية، ال طة ر با ترتبط

البعيدة املناطق عوض ى الك باملدن   .فقط

ان الذي خيص ال حذف أسباب عن ساؤل ال وتم ذا،

املادة عليھ يلصل27منصوصا بال فقط كتفاء و   .ية

البند ا تضم ال الصيغة أن اعتبار املادة3وتم السابقة28من

مع قانون، املشروع ذا إطار عليھ التنصيص تم ما من بكث أفضل ان

وشرط ا عل املحصل بالدبلومات املتعلقة الشروط حذف عدم إ الدعوة

  .الكفاءة

واب   :ا

ال طة ر ا أن نظراأفاد قانون، املشروع ذا ملزمة غ ية

رقم طار قانون العالجات34.09ألن عرض و ية ال باملنظومة املتعلق

جراءات مختلف مقتضياتھ يتضمن الذي   .و

من التأكد صالحية لھ من و يئة لل وي ا املجلس أن وذكر

مواك و العلمية، ا قيم أومن ا املد الدبلومات الثالثيةة نة ال بة

من ون تت العامة"ال مانة و ة ال وزارة ، العا التعليم وزارة

ومة طباء"ل يئة إ إضافة ،.  

يقوم وال يل بال لف امل و يئة لل وي ا املجلس أن وأبرز

مجال أن كما ح، تصر أي منبمنح س ول خاصة نة بھ لف تت ثمار س

ال وزارة ةصالحيات الوزار ن ب ما نة ال من جزءا تبقى ال   .ة
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 الثانية  :املادة

  :املناقشة

املادة أن اعتبار الثانية28تم املادة ذه ضمن املوجودة املكررة

شكيل ع ا تنصيص خالل من نوعية إضافة تضمنت قانون مشروع من

باملغرب جانب قبل من الطب نة م مزاولة بع بت ع وظروفنة

الوطنيةماندماج ية ال   .املنظومة

تحقيق كيفية وعن نة، ال ذه ن و ت قة طر عن ساؤل ال وتم

جانب طباء و ة املغار طباء ن ب   .املساواة

واب     : ا

من ون تت نة ال شكيلة أن ن وزارة: ب ومة، ل العامة مانة

ال يأة وال العا التعليم وزارة ة، لألطباءال   .وطنية

أو العام القطاع مستوى ع ون ت قد الطب مزاولة أن وأفاد

اص ا   .القطاع
  

 الثالثة   :املادة
  

  :املناقشة

عبارة ع التنصيص أسباب عن ساؤل ال ذن"تم سلم

املادة عليھ املادة" أعاله31املنصوص من ة خ قبل ما   .32الفقرة

عبا حول ستفسار للقطاع"رةتم عة تا ية مؤسسة إما

املادة" العام ن ب ري و ا الفرق واملادة31وعن الية31صلية ا

الثالثة املادة إطار   .املوجودة

نائية است بصفة املجال فتح تم س ان إذا عما ساؤل ال وتم

العام القطاع الطب نة م بممارسة   .لألجانب
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واب   :ا

بمجرد أنھ جنأو ب للطب يمكن الطبية يئة ال التقييد

صاص ا لتغطية العمومية شفيات املس نة امل   .مزاولة

املادة أن خيص31وأبرز ال إ لتتطرق   .جاءت
  

 عة الرا  :املادة

 :املناقشة

م ل سبق أو يزاولون الذين طباء إعفاء أسباب عن ساؤل ال تم

من ارج با نة امل زاولوا الدبلومأن أو ادة الش بمعادلة اف ع شرط

ن املادت م16و4الواردة م جد إجراء املعادلة تقديم أن اعتبار مع ،

ن املواطن ة ع   .حفاظا

الدعوة سوتمت ت قدإ جن ب الطب ان إذا املساطر يط

تحقيق يتم ي ول عفاء، ع التنصيص س ول بلده نة امل مارس

أخرى املسا ة ج من   .واة

عقد ع بناء املع ب الطب تقييد إجراء حول ستفسار وتم

ة امل صاحب و ب الطب ا ف ون ي ال الة ا   .العمل

واب   :ا

إ ويأنأشار ا املجلس اختصاص من و املعادلة شرط

ف ر و ال حالة وأنھ التأكد طباء يئة ن ستع الذي ناكلألطباء

طار ذا ب الطب حق تتخذ   .إجراءات
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 امسة ا  :املادة

  :املناقشة

املادة أسباب عن ساؤل ال رقم29تم القانون   .131.13من

واب   :ا

أن كما ة، ال وزارة تمنحھ الذي باإلذن تتعلق انت ا أ أو

املزاولة تم و طباء يأة ل ترجع أصبحت يل ال دائمةصالحية   .بصفة

املادة الواردة قامة رخصة أن وأفاد و27ذا، املادة من

الداخلية ةاختصاص ال وزارة س   .ول



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
    حول المشروع القانونحول المشروع القانون  التعدیالت المقدمة من طرفالتعدیالت المقدمة من طرف  ::  

  
  فریق االتحاد المغربي للشغلفریق االتحاد المغربي للشغل  
   مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل  
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  التعدیالت المقدمة  نتائج التصویت على

  حول 
   131.13یقضي بتغییر وتتمیم القانون رقم  33.21رقم مشروع قانون 

  برمتھالقانون وعلى المشروع المتعلق بمزاولة مھنة الطب 
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موقف   دم التعدیلمق  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

    المادة األولى

 إجماع كما عدلت

  27المادة 

فریق االتحاد 
 المغربي للشغل

)2(  
  رفض

سحب 
  ----   1الجزء 

التشبث 
  إجماع  2بالجزء 

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
)4(  

  رفض

سحب 
  ---  1الجزء 

التشبث 
  إجماع  بالباقي

  28المادة 

فریق االتحاد 
  المغربي للشغل

)2(  
  رفض

التشبث 
  إجماع  1بالجزء 

سحب 
  ---  2الجزء 

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
)2(  

  رفض

تشبث 
  إجماع  1بالجزء

سحب 
  ---  2الجزء 

  
لم یرد بشأنھا أي   المادة الثانیة

  إجماع كما جاءت  ---      تعدیل

    المادة الثالثة

  إجماع كما عدلت
  

  31المادة 
فریق االتحاد 
 المغربي للشغل

(2) 
  ---  سحب  رفض

  32المادة 
  

فریق االتحاد 
 المغربي للشغل

(2) 
  إجماع  تشبث  رفض

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  (2) للشغل

  إجماع  تشبث  رفض
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موقف   مقدم التعدیل  المادة
  الحكومة

موقف 
أصحاب 
  التعدیل

  نتیجة التصویت على المادة  نتیجة التصویت على التعدیل
  الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون

    المادة الرابعة

 كما عدلت إجماع

  4المادة 

فریق االتحاد 
 المغربي للشغل

(3)  
  إجماع  تشبث  رفض

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل

  ---  سحب  رفض

  16المادة 
فریق االتحاد 
 المغربي للشغل

(5)  
  رفض

تشبث 
 1بالجزء 

  2و
  إجماع

سحب باقي 
  ---  التعدیالت

لم یرد بشأنھا أي   المادة الخامسة
 إجماع كما جاءت  ---      تعدیل

  
  المادة السادسة

  )جدیدةمادة ( 
  
  

مجموعة 
الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة 

  للشغل
 ---  ---  سحب  رفض
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  وافقت علیھ اللجنة معدالكما  ونــالقان روعـمشال



I. - مزاولة مهنة الطب من قبل األطباء األجانب

املادة األولى

تنسخ أحكام املادتين 27 و28 من القانون رقم 131.13 املتعلق 
بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 
بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 ) 19 فبراير 2015( وتعوض باألحكام 

التالية :

»املادة 27. - تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة 
»دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا 

»ألحكام الباب الثاني من هذا القسم.

»يسمح التقييد املذكور فورا، بمزاولة الطب في القطاع الخاص 
»باملغرب وفق جميع أشكال املزاولة املنصوص عليها في القسم الثاني 
وذلك بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة  القانون،  »من هذا 
الحكومية املختصة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي، ويمنح 
الخريطة  إلى  بالنظر  االجانب  قبل  من  الطب  مهنة  بمزاولة  اإلذن 

الصحية و املخططات الجهوية لغرض العالجات.

ويشترط على املصحات الخاصة لألطباء األجانب أن يتم تشغيل 
70 في املئة من الطاقم الطبي مغربي الجنسية.

»استنادا إلى التقييد واإلذن املذكورين، تسلم السلطات املختصة 
للطبيب »األجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة لإلقامة، وذلك وفق 
 »الشروط املحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بدخول

»وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة.

»غير أنه وبغض النظر عن أي مقت�ضى مخالف، ال يمكن أن تقل 
»مدة بطاقة التسجيل عن أربع )4( سنوات.«

 »املادة 28. - يعتبر طلب اإلذن و التقييد املنصوص عليهما في املادة 
27 أعاله »مقبوال عند استجابة الطبيب األجنبي للشروط التالية :

»1 - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛ 

»2 - أن يكون حاصال على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من 
إحدى كليات الطب باملغرب أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة 
أجنبية تخول  لحاملها الحق في مزاولة  املهنة بالدولة التي حصل فيها 
على هذا الدبلوم أو الشهادة و معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا 

للنصوص التنظيمية  الجاري بها العمل؛

»3 - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 
 »املق�ضي به في املغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد
بالتزوير تتعلق  أو  العامة  األخالق  أو  األسرة  نظام  أو   »األشخاص 

»أو النصب أو خيانة األمانة ؛

»4 - أال تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه 
»عن مزاولة املهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة األجنبية التي كان 

»مقيدا فيها.

عندما يتعلق األمر بطبيب أجنبي مقيد في هيئة أجنبية أو مؤسسة 
أجنبية مماثلة  مدة ال تقل عن 10 سنوات يزاول أو سبق له أن زاول 
املهنة بالخارج، يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة 

الدبلوم املدلى به أو من قيمته العلمية.

املادة الثانية

املكررة   28 باملادة   131.13 رقم  الذكر  السالف  القانون  يتمم 
التالية :

»املادة 28 املكررة. - تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالصحة 
»لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل األجانب باملغرب وظروف 
»اندماجهم في املنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة توصيات وتعد 

»تقريرا سنويا حول أشغالها تعرضه على رئيس الحكومة. 

»يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.«

II. - مزاولة مهنة الطب من قبل األطباء غير املقيمين باملغرب

املادة الثالثة

الذكر  السالف  القانون  من  و32   31 املادتين  أحكام  تنسخ 
رقم 131.13 وتعوض باألحكام التالية :

»املادة 31. - بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، 
»يمكن أن يؤذن ألطباء غير مقيمين باملغرب، ضمن الشروط املحددة 
»في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية باملغرب ملدة 

»تحدد بنص تنظيمي :

» - إما في مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام ؛

مشروع قانون رقم 33.21
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» - أو في القطاع الخاص.

»وعالوة على الحاالت املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه »املادة، 

يمكن أن يؤذن للطبيب غير املقيم بمزاولة الطب بصفة »استثنائية 

باملغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة »الحكومية 

املختصة.

»تحدد بنص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة املجلس الوطني، كيفيات 

»تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة 

»األطباء غير املقيمين باملغرب فيها.

»ال يجوز اإلذن باملشاركة في القوافل الطبية املتخصصة لألطباء 

»األجانب في طور التخصص وال لطلبة الطب األجانب، كيفما كان نوع 

»القافلة الطبية، إال بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم.«

»املادة 32. - يجب على الطبيب غير املقيم الذي يود مزاولة مهنة 

»الطب مؤقتا باملغرب أن يستجيب للشروط التالية :

» - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛

» - أن يكون حاصال على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من 

إحدى كليات الطب باملغرب أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة 

التي  بالدولة  املهنة  في مزاولة   الحق  أجنبية تخول  لحاملها 

حصل فيها على هذا الدبلوم أو الشهادة و معترف بمعادلتها 

للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية  الجاري بها العمل؛

» - أن يكون مقيدا في الهيئة املهنية بالبلد الذي يقيم فيه ؛

» - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 

»املق�ضي به في املغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة 

تتعلق  أو  العامة  األخالق  أو  األسرة  نظام  أو  األشخاص  »ضد 

»بالتزوير أو النصب أو خيانة األمانة ؛

» - أال تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن 

»مزاولة املهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة األجنبية التي كان 

»مقيدا فيها.

»  - مقيدا في هيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية مماثلة مدة ال تقل 

عن 10 سنوات.

» يسلم اإلذن املنصو ص عليه في املادة 31 أعاله من لدن  املجلس 

الجهوي املعني، بناء على طلب معلل من لدن مدير »املؤسسة الصحية 

العمومية أو الخاصة املعنية، وذلك بعد التأكد »من أن املعني باألمر 

يستجيب للشروط املنصوص عليها في هذا القانون »وقدم ما يثبت 

توفره على تأمين يغطي، على الخصوص، املسؤولية »املدنية الناتجة 

عن األعمال الطبية املقدمة باملغرب.

»تبين في اإلذن طبيعة التدخالت أو االستشارات الطبية املأذون بها، 
»واملدة املؤهل خاللها الطبيب إلنجازها واملكان الذي ستباشر فيه.«

III. - أحكام متفرقة

املادة الرابعة

تغير، على النحو التالي، أحكام املواد 4 و16)الفقرة األولى( و21 و30 
من القانون السالف الذكر رقم 131.13 :

 »املادة 4. - ال يجوز ألي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة
لفائدة صاحب  القانون  بحكم  التقييد  هذا  يتم   ................. »الطب 

»الطلب املتوفرة فيه الشروط التالية : 

» 1 - أن يكون مغربي الجنسية ؛

» 2 - أن يكون حاصال على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من 
دبلوم من مؤسسة  أو  أو على شهادة  املغربية  الطب  كليات  »إحدى 
»أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية 

»الجاري بها العمل ؛ 

مؤسسة  أو  أجنبية  هيئة  في  املقيدون  األطباء  »يعفى 
االعتراف  شرط  سنوات   10 عن  تقل  ال  مدة  مماثلة    أجنبية 
املجلس على  يجب  أنه  غير  الدبلوم.  أو  الشهادة   بمعادلة 
»الجهوي للهيئة، أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم املدلى به أو من 

قيمته العلمية.

» 3 - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 
»املق�ضي به سواء باملغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة 
 »ضد األشخاص أو نظام األسرة أو األخالق العامة أو تتعلق بالتزوير

»أو النصب أو خيانة األمانة ؛ 

»يبين في طلب التقييد املوطن املنهي ..................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 16 )الفقرة األولى(. - يكون التقييد بصفة طبيب متخصص 
املعني  الطبيب  بناء على طلب من  الوطني  املجلس  »بقرار من رئيس 
»الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على 
»دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص 
التنظيمية الجاري بها العمل، يوجه إلى رئيس املجلس الجهوي »للهيئة 
املختص، ويعفى األطباء  املقيدون في هيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية 
بمعادلة  االعتراف  من شرط  10 سنوات،  تقل عن  ال  مدة  مماثلة 
»الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة الدبلوم 

»املدلى به أو من قيمته العلمية.«



»املادة 21. - يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب 

»متخصص مؤهل بناء على أحكام املادة 20 أعاله، أن يتوفر على دبلوم 

»الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم 

بها »تم الحصول عليها وفق نفس شروط التكوين املتعلقة بالدبلوم 

الوطني »للتخصص الطبي األقرب.

 »يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص .............................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 30. - يجب على الطبيب األجنبي املقبول للمزاولة في املرافق 

»الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب 

»للشروط املنصوص عليها في املادة 28 أعاله.

 »يقوم رئيس املجلس الجهوي للهيئة بتقييد الطبيب املعني بناء على 

»عقد عمل ..............................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الخامسة

تنسخ أحكام املادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.
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  السادة المستشارین السادة المستشارین وو  السیداتالسیدات  حضورحضورإثبات إثبات   لوائحلوائح
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