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 بالمغرب الصحة مهنيي و لألطباء الممثلة التنظيمات تنسيقية

 األعمدةحد أ ينظم ممارسة املهنة فحسب  بل هو الذيالقانوين  اإلطارقانون ممارسة مهنة الطب  ليس جمرد  إن [
شروعا تقرتحه احلكومة يعترب  م الذي 13-131القانونية للمنظومة الصحية باملغرب ، لدا فان مشروع القانون 

الصحة باملغرب يف القطاعني العام واخلاص بالوضع  مهنييألطباء و لوعي التنظيمات املمثلة  من وانطالقا.جمتمعيا 
الصحي يف املغرب، ومن موقع مسؤوليتها كتنظيمات وطنية ومواطنة ربطت دوما كرامة الطبيب و ممارسة مهنة الطب 

على نشر  أثرنا ،بشكل متساٍو كأحد احلقوق األساسية لإلنسانباملغرب بكرامة املريض وحق املواطن يف الصحة و 
و األمل حيدونا يف أن تويل احلكومة هذه الوثيقة املشرتكة العناية " منظومة صحية مواطنة"وثيقة مشرتكة من اجل 

  ] .املطلوبة، خدمةً لصحة املواطن املغريب وللمصلحة العليا للبالد
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الذي تعتمده احلكومة املغربية يف التعاطي مع املنظومة الصحية  ومشكالهتا العالقة،  إن خلفيات وآفاق التوجه
املتعلق مبزاولة مهنة الطب، قانون  13-131قانون )من خالل جمموعة مشاريع قوانني هلا عالقة وطيدة مبهنة الطب 

 .احلكومة مع الفرقاء االجتماعينيحتيلنا على نوعية  العالقة اليت تتبناها ( املتعلق بتنظيم الطب الشرعي 60-11

و هذه القوانني مل تتم استشارة . فأي مشروع ال حيكم عليه بالنجاح إال إذا كان مبنيا على السياسة التشاركية
؛ فإحالة املشروع على النقابات  وإعطاء مهلة شهر  لتدارسه  وعدم  التنظيمات املمثلة لألطباء فيها بشكل صحيح

باملالحظات و املقرتحات اجلوهرية ال ميكن اعتباره صيغة استشارية  ،  خصوصا و أن الفصل  األخذ بعني االعتبار
تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك خمتلف "من الدستور ينص على أن  13

أين هي هيئة التشاور اليت ف" الفاعلني االجتماعيني ، يف إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها
 .أعدت هذه املشاريع ؟ أفال يعد هذا خرقا دستوريا؟ أم أنه استصغار للفرقاء االجتماعيني واحتقار لدورهم؟

وجتدر اإلشارة إىل أن من بني هذه املشاريع ما  حيمل بصمة العوملة اليت مل تعد تفرق بني األنشطة    
ة التجارية؛ فقد جعلت الكل يف خانة واحدة ، وقد بينت التجربة بامللموس االجتماعية ذات البعد اإلنساين واألنشط
 .أن مآل هذا املنحى كان الفشل الذريع 

غري أن ما .  كما أن أي نظام صحي ناجع جيب أن يوازي بني مقاربتني ، املقاربة العالجية و املقاربة الوقائية
هتميش البعد الوقائي الذي يعترب الوسيلة الناجعة اليت تركز  يطغى على مشروع مزاولة الطب هو املقاربة العالجية و

 .   عليها منظمة الصحة العاملية

الصحة باملغرب يف القطاعني العام واخلاص  مهنييوعي التنظيمات املمثلة لألطباء و  من لكل هذا، وانطالقا
ت دوما كرامة الطبيب و ممارسة بالوضع الصحي يف املغرب، ومن موقع مسؤوليتها كتنظيمات وطنية ومواطنة ربط

مهنة الطب باملغرب بكرامة املريض وحق املواطن يف الصحة وبشكل متساٍو كأحد احلقوق األساسية لإلنسان  
، "من الدستور 31الفصل "املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و كحق منصوص عليه دستوريا 

ماعات ملناقشة مشروع قانون ممارسة مهنة الطب باملغرب الذي تقرتحه عقدت التنظيمات املوقعة أسفله عدة اجت
وبعد نقاش جدي و حتليل . وزارة الصحة كأحد احللول ملعضلة املنظومة الصحية ومناقشة بقية  املشاريع األخرى

على  موضوعي للوضع الصحي باملغرب وتقييم للسياسات العمومية يف الصحة و استشراف مستقبل املنظومة الصحية
جاءت اخلالصات على  85املتعلق مبمارسة مهن الطب يف املغرب وخصوصا الفصل 13-131ضوء مشروع القانون 

 :الشكل التايل
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الوطنية  استقراء التفاصيل اليت تضمنها املشروع  على املستويني السياسي و االقتصادي  وما يرتبط بسياقاهتما
انوين من حيث تركيبته وصياغته و من حيث مقارنته مع جتارب يف دول والدولية يف حمور أول، مث  استنباط النص الق

 .العامل يف حمور ثانٍ 

 السياق السياسي واالقتصادي لمشروع القانون ونتائج التجارب الدولية: المحور األول

 السياق السياسي واالقتصادي: أوال 

املتعلق باخلريطة الصحية و توفري   60-31إبان احلكومة السابقة، إخراج القانون اإلطار  1611مت، قبل دستور 
من  1العالج، الذي تطرقت كل مواده إىل مفهوم شراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلاص ، حيث جند يف املادة 

هذا القانون أنه يتعني على الدولة هنج سياسة مشرتكة بني القطاعني لرصد و مكافحة األمراض ، كما جند يف املادة 
على مسامهة اجلماعات احمللية واملنظمات املهنية  واجلمعيات إىل جانب الدولة يف حتقيق األهداف و التأكيد  8

التأكيد على ضرورة إحداث منظومة إعالمية صحية وطنية يكون هدفها جتميع  11األعمال الصحية ، و يف املادة 
بشكل عام حىت يتم حتديد اخلصاص يف  املعلومات عن املؤسسات الصحية اخلاصة والعامة؛ أي جرد البنية الصحية

 .اجلهات وعلى الصعيد الوطين

" اعتماد"اليت أكدت على مسطرة تقييم القطاعني العام واخلاص املسماة  15و ال ينبغي أن ننسى املادة 
(accréditation)ئات غري أن هاته املنش. ، وهي املسطرة اليت ستحدد جودة املنشآت الصحية املغربية وتقيم مستواها

أصبحت تنتقد دون أن يرافق ذلك إعمال  هذه املسطرة  اليت تضمن، وحدها،  املراقبة والتحسن املستمر واجلودة 
على أساس مؤشرات ومعايري ومرجعيات وطنية، يتم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للتقومي واالعتماد اليت مت 

 .جتميدها ألسباب جنهلها

قانون مزاولة مهنة الطب الذي مت الرتاجع عنه بعد رفض  1660حلكومة سنة و بعد هذا القانون طرحت نفس ا
 .1611مجيع ممثلي األطباء يف ظل وضع سياسي واجتماعي خاص نتج عنه دستور 

إن التطرق إىل هذه املرحلة التارخيية له داللته ، وذلك للتذكري برفض املشروع من قبل  وعدم أخذ احلكومة 
 60-31اجلد، وعدم  البحث عن أسباب الرفض ، كما أن  جرد بعض مواد القانون اإلطار  احلالية هذا الرفض حممل

مبثابة قانون منح العالجات واخلريطة الصحية من خالل هذه الوثيقة ال خيلو من أمهية ملا هلذا القانون عالقة مبشروع 
مكانيات واملعدات ونقص توفري ، وحجة املدافعني عن هذا املشروع تكمن يف النقص احلاد يف اإل13-131قانون 

 .فكيف يكون باملستطاع الوقوف على اخلصاص وقد مت تعليق  مسطرة التقييم واالعتماد؟. اخلدمات العالجية
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى حيق التساؤل عن اإلسراع يف إخراج قانون مقرتن مع مراسيم تطبيقية لقانون 
 اته احلكومة منذ أكثر من سنتني؟مل خترج إىل الوجود منذ تعيني ه 60 -31

إن عدم إخراج هاته املراسيم يف وقتها دليل على  أزمة ثقة، و حىت عندما حاولت وزارة الصحة طرح مشروع 
مرسوم متعلق هبذا القانون اإلطار يقضي بإحداث اجمللس الوطين االستشاري للصحة أخرجته بطريقة مشوهة ، فما 

 طباء إخراج باقي املراسيم؟الذي يضمن للهيئات املمثلة لأل

مل يسبقه نقاش حقيقي بني وزارة الصحة ومجيع  13-131يضاف إىل ما سبق أن طرح مشروع القانون 
من الدستور، ومل تتم مناقشته خالل كل  13الفاعلني يف امليدان الصحي باملغرب، حسب ما يقتضيه  الفصل 

عن طريق شن محلة  ومهنيي الصحة باءطىل تشويه صورة األاللقاءات مع املمثلني؛ وبدل ذلك، سعت وزارة الصحة إ
 .وحماولة ربط االختالالت العميقة اليت يعرفها قطاع الصحة بسلوك العاملني بالقطاع مممنهجة ضده

يتبني مما سبق أن السياق السياسي، لفتح رأمسال املصحات اخلاصة يف وجه الشركات وأصحاب الرساميل غري 
ار عوملة االستثمار يف القطاع الصحي اخلاص وتشجيع ظاهرة الرتحال الطيب الذي ميليه البنك األطباء، يندرج يف إط

الدويل، الذي يلزم الدول املستفيدة من القروض بتقليص ميزانية القطاع العام مقابل تشجيع االستثمار يف القطاع 
و   1668شيء الذي أكده ميثاق  جاكارتا  اخلاص، كما متليه كذلك اجلهات املاحنة ملنظمة الصحة العاملية ؛ وهو ال

بأن الصحة جمال مربح بالدول اإلفريقية، بفضل "أقر  McKinsey 1661 كما أن تقرير. 1660إعالن باريس لسنة 
، و حث املستثمرين احملليني 1610مليار دوالر سنويا ابتداء من سنة  11تطور الطبقة الوسطى، حيث ستبلغ األرباح 

 ".تنام هذه الفرصةوالدوليني على اغ

وعلى املستوى الوطين شرعت شركات دولية ووطنية يف االستثمار يف املصحات اخلاصة يف املدن الكربى قبل 
السياسة اليت تقود إليها التوجهات وهي صدور القانون املنظم هلذه العملية، وهو ما يعين فرض األمر الواقع، 

 .االقتصادية للساهرين على التسيري

 

 لتجارب الدولية في ميدان تحرير رأس مال المصحات الخاصةا: ثانيا

يف املائة من الدول  05ن أإذا كانت وزارة الصحة تقول، دفاعا عن مشروعها يف االستثمار يف القطاع اخلاص، 
بل إن  الكثري . اعتمدت نظام حترير رأس مال املصحات اخلاصة، فإن هذه التجربة أبانت عن فشلها بتلك الدول
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الذي َخُلَص، بعد الدراسات اليت أجريت يف الدول اليت  Oxfamتراجع عن هذه السياسة، وهذا ما بينه تقرير منها 
 :اعتمدت االستثمار يف املصحات اخلاصة، إىل تسطري ست أدلة على عدم جناعة هاته السياسة

ليت تعد من أكرب ففي اهلند ا: ال يمكن االستثمار في القطاع الخاص من تقديم العالجات بشكل عام -1
يف املائة من  86يف املائة من النساء التطبيب يف القطاع العام و حيرم  11الدول استثمارا يف القطاع اخلاص، تفضل 

 .العالج الناجع يف القطاع اخلاص

، وال ميكن من جتاوز النقص احلاصل يف ال يمكن االستثمار في القطاع الخاص من تغطية المجال -1
فاألغنياء يضطرون إىل تأمني صحي إضايف، وهو ما يرتتب عليه اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء يف : القطاع العام

 .االستفادة من اخلدمات الصحية، كما هو احلال يف الشيلي مثال

 .  ففي الصني، مثال، يالحظ اخنفاض يف اجلودة:  االستثمار في القطاع الخاص ليس أكثر نجاعة -3

ذلك أن جتهيز املصحات : تثمار في القطاع الخاص من تطوير الخدمات الصحيةن االسلم يمك   -1
اخلاصة خيضع لتقلبات السوق بسبب ارتفاع حدة املنافسة؛ كما  أن قلة املوارد البشرية املؤهلة، وخباصة الشبه الطبية، 

جنوب إفريقيا  -الستثمار سامهت بشكل كبري يف تدين اخلدمات اليت يقدمها النظام الصحي اخلاضع ملنطق الربح وا
 .-مثال

فاملساواة يف : ن االستثمار في القطاع الخاص من تجاوز الفوارق في الولوج إلى العالجلم يمك   -8
 .العالج تعين تقدمي العالجات حبسب حالة املريض ال حبسب قدرته على األداء

 .ن االستثمار في القطاع الخاص من تحديد المسؤولية وتحميلهاال يمك   -0

 

 

 

 قراءة قانونية في مشروع القانون المقترح: المحور الثاني

 :حقوق المريض و المواطن :اوال
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واجبات الشخص الذي يسري عليه هذا القانون، فكيف  إن أي مشروع قانون تصاغ فلسفته على حقوق و
 إذا تعلق األمر حبقوق املرضى اليت تعترب حجرة الزاوية يف هذا القانون؟

من هذا املشروع نقف على حتقري للمواطن املغريب، وذلك بالنظر إىل قيمة الغرامة  163و  161للمادتني و باستقرائنا 
 (. درهم 1866 و 1866بني ) اليت يتم فرضها على من يزاول مهنة الطب أو يفتح عيادة بدون دبلوم طب 

ففي فرنسا ال . ام املواطن املغريبإن فتح اجملال الشتغال الطبيب األجنيب دون ضوابط قانونية ينم عن عدم احرت 
ميكن ألي طبيب أجنيب أن يشتغل دون إشراف طيب مباشر لعدة سنوات و بشروط معينة ، كما أنه ال ميكنه أن 

إلجراء امتحان الكفاءة   Commission Nationale de gestionميارس الطب دون املرور باللجنة الوطنية للتسيري 
يتم التنصيص عليه يف مشروع الوزارة، وكأن احلفاظ على الصحة العامة وصحة املواطن ال و هذا األمر مل . واملؤهالت

 .يدخل يف اهتماماهتا
 :الحقوق و الواجبات  :ثانيا

يف مشروع  قارئوال. من املعلوم أن القاعدة يف تسطري القوانني تقضي بإقامة التوازن بني احلقوق والواجبات
، يرى أن أغلب الفصول تطرقت إىل واجبات الطبيب والعقوبات اليت قد تفرض فصال 113القانون هذا، املكون من 

ومل يتطرق هذا القانون بتاتا إىل حقوق أطباء القطاع اخلاص وعن املسطرة الواجب تتبعها يف حالة  حلاق . عليه
ا  القانون مل كما أن هذ. ما يعترب جناية الضرر هبم؛  وجنده، يف املقابل، يشنعهم بفرض الشيك مسبقا، وهو

 .يتحدث عن الضمانات اليت تسمح للطبيب صاحب املصحة باحلصول على مستحقاته
 :حقوق االستثمار ألطباء القطاع الخاص: ثالثا

إشكاال دستوريا، فهو حيرم الطبيب من حرية املقاولة و من حرية املبادرة  60-31 من القانون 10إن يف الفصل 
لقد فكرت الدولة يف تقنني  . من الدستور 38و 15نصوص عليه يف الفصلني على الصعيد الوطين كحق دستوري م

ففي دول أخرى،  . اخلدمات الصحية حسب احتياجات اخلريطة الصحية دون إجياد خمرج هلذا اإلشكال الدستوري
ة، وذلك كفرنسا، مت إشراك نقابات أطباء القطاع اخلاص يف تشكيلة اللجنة اجلهوية لتوفري وتنظيم اخلدمات الصحي

من مدونة الصحة العمومية،  كما مت  االتفاق على   L712-2هبدف إجناح مشروع اخلريطة الصحية حسب الفصل
التشارك بني الدولة و الصناديق الوطنية للتأمني الصحي و نقابات القطاع اخلاص األكثر متثيلية من أجل حتقيق 

ا يعين أن هناك هدفا مقدرا  جيب أن تصل إليه مم  Objectif quantifié  National  اهلدف املقدر وطنيا
 .املصحات؛ و كل مصحة مل تصل إىل هذا اهلدف ميكن تعويضها من صندوق التغطية الصحية
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، عبارة عن شركات خاضعة لوصاية السلطة 1056أما يف أملانيا فقد أصبح  املستشفى العمومي، بعد سنة 
 .كها قطاع خاص أغلبه من األطباء باملوازاة مع قطاع خاصالعمومية، تتمتع بصفة املنفعة العامة و ميتل

بالقطاعني )تنظم عروض اخلدمات الصحية هبا، واملؤسسات الصحية )  (Landكما أن كل جهة يف أملانيا 
 %40و %30 اليت حترتم الشروط  املفروضة يف اخلريطة الصحية حتصل على مساعدة مالية ما بني( العام واخلاص

مات و عن  اقتنائها ملعدات باهظة الثمن، وميكن لبعض املصحات أاّل تنضبط لشروط اخلريطة تعويضا عن اخلد
 .الصحية ويف هذه احلال حترم من التمويل دون املساس حبقها الدستوري

اجملال لالستثمار  85الذي يفتح من خالل الفصل  13-131أما يف املغرب فقد مت طرح مشروع القانون 
يقدم حمفزات إىل القطاع اخلاص املغريب على غرار التجارب اليت سردناها، أو على غرار جمموعة األجنيب، من غري أن 

 :من اجملاالت يف املغرب اليت مت دعمها من خالل حمفزات تشجع على حرية املقاولة، نذكر من ذلك 

 .املتعلق بالقروض الصغرى 15/01من قانون 16 الفصل -

 B.O.) (du   الذي يعترب مبثابة  ميثاق االستثمار الفالحي 18-00-1 دعم الفالحة من خالل قانون رقم -

29/07/69. 

 BO n°4183 du)الذي حيدد حمفزات االستثمار يف التعليم اخلاص 50-10التعليم اخلاص من خالل قانون -

30/12/1992 ) 

 art 17 de la loi cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement)التشجيع على العمل  -

BO du 6/12/1995).  ( مبثابة ميثاق االستثمار 15-08من القانون اإلطار رقم   11املادة.) 

 :كما أن ميثاق االستثمار نص على حتفيز جلب االستثمار األجنيب على أساس 

 . اإللغاء الكلي للضريبة على الشركات للخمس سنوات األوىل -

 .وجهة إىل التصدير، خالل اخلمسة أعوام املواليةعلى رقم األعمال امل %86التخفيض بـ  -

 . املهنية ملدة مخس أعوام إلغاء ضريبة القيمة املضافة -

 . إلغاء ضريبة القيمة املضافة على العقارات اململوكة حمليا، يضاف إىل ما سبق امتيازات أخرى ممنوحة -
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 فما هي االمتيازات اليت أعطيت للقطاع اخلاص باملغرب؟

مشروع القانون املقرتح، ويف ظل غياب أي حتفيز لألطباء يف تطوير القطاع اخلاص وعدم القدرة  على ضوء
املالية لألطباء على استثمار األرباح فإن املصحات اخلاصة احلالية سوف تعاين من اهنيار مايل وستصبح مهددة 

 .باإلفالس

قص اليت تعاين منها املنظومة الصحية باملغرب وبالنظر إىل ما سبق و وعيا منا كتنظيمات، باالختالالت والنوا
واليت جيب الوقوف عليها ومعاجلتها وترتيب األولويات قبل اإلقبال على طرح قانون يشكل خطرا على صحة املواطن 
ويضرب يف العمق احلق يف الصحة لكل املواطنني وبشكل متساو، فإننا نعترب أن االستثمار يف القطاع اخلاص سوف 

 :الربح على اخلدمات الصحية املنشودة وسوف يؤدي إىل تصنيف املواطن املغريب إىل ثالث فئاتيغلب منطق 

 .الفئة األوىل وهي فئة األغنياء واألجانب الذين سوف يتوجهون إىل املصحات الكربى -

ملواطنني يف يف املائة من ا 36الفئة الثانية وهي فئة املتوفرين على التغطية الصحية اإلجبارية اليت تشكل  -  
 .املغرب، وهم الذين سيتوجهون إىل املصحات الصغرى

الفئة الثالثة هي فئة الفقراء املستفيدين من املساعدة الطبية الذين سيتوجهون إىل املستشفى العمومي الذي -
 .يعاين من النقص يف البنية التحتية والتجهيزات و خصوصا املوارد البشرية

 :ب األولويات على النحو التاليلذلك نرى أنه من الواجب ترتي

 : على مستوى السياسة الصحية:اوال 

اقتصادية، من القضاء على الفقر وفك العزلة، والتجهيز والبنيات -العمل على حتسني احملددات السوسيو -
 ........التحتية، وحتسني منظومة التعليم  والسكن والتشغيل والبيئة السليمة واملاء الصاحل للشرب

سياسة حكومية مندجمة يف الصحة باعتبارها قطاعا اجتماعيا حساسا يشكل العمود الفقري للتنمية يف  تبين -
 .املغرب

تأهيل املستشفى العمومي واملستشفى اجلامعي مع تبين نظام اعتماد هاته املؤسسات حسب ما يقتضيه -
للمرضى من أية مضاعفات لن تكون من الدستور، من حيث املعايري العلمية وجودة اخلدمات جتنيبا  181الفصل 

 . األطر الصحة السبب فيها
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 .الرفع من عدد املؤسسات الصحية العمومية متاشيا مع النمو الدميوغرايف  واحلالة الوبائية يف املغرب-

الرفع من عدد املوارد البشرية عرب الرفع من عدد كليات الطب ومعاهد تكوين األطر الصحية والزيادة يف -
 .ملالية املخصصة لوزارة الصحةاملناصب ا

تبين سياسة خاصة باألمن الصحي وأمن املريض، و إخراج قانون املسؤولية الطبية وحقوق املرضى إىل حيز -
 .الوجود

 :على المستوى التشريعي: ثانيا

من الدستور الذي ينص على مسؤولية  الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية   31تفعيل الفصل -
يف توفري اخلدمات الصحية جلميع املواطنني وبشكل متساو، مما سيمكن من جتاوز اإلكراهات املالية اليت تعاين منها 

 .وزارة الصحة

 .مبثابة القانون اإلطار لتقدمي العالجات وحتديد اخلارطة الصحية 31-60إخراج املراسيم التطبيقية للقانون -

 :على مستوى تمويل الصحة: رابعا

من امليزانية املخصصة للصحة حسب معايري منظمة الصحة العاملية وحسب ما تقتضيه حاجيات  الرفع-
 السكان من الصحة، وعدم إخضاع هذه امليزانية لإلكراهات املالية للدولة

 .إجياد حلول لتمويل نظام املساعدة الطبية للفقراء الذي أصبح، باعرتاف احلكومة نفسها، مهددا بالفشل-

ة املستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية لتطال املواطنني الذين يعملون يف خمتلف القطاعات، توسيع دائر -
 .املهيكلة منها وغري املهيكلة

احلكومة وفرق األحزاب  إثارة انتباهكمن يف يوخالصة القول إن اهلدف الرئيسي من هذه الوثيقة املشرتكة  
وكل الغيورين على صحة املواطن املغريب إىل خطورة مشروع تعديل  السياسية بكل من جملسي النواب و املستشارين

تدشني إىل من جديد يف الدعوة من هذه الوثيقة  تجلى اهلدفيكما  .ممارسة مهنة الطب يف املغرب بالصيغة احلالية
ومكونات  اإلشكالية الصحية يف كل جوانبها، يساهم فيه كل الفاعلني املهنيني والسياسينيحقيقي حول وطين نقاش 

اجملتمع املدين، نقاش يفضي إىل التوافق على سياسة صحية وطنية تؤكد على اإلرادة احلقيقية واجلماعية للنهوض 
بالقطاع الصحي بكل مكوناته واعتباره مرفقا عاما يقدم خدمات اجتماعية وجب على الدولة متكينه من كل املوارد 
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بدوره الناجع يف تقدمي خدمات صحية ذات جودة عالية بشكل متكافئ  املالية والبشرية واملهنية الضرورية لكي يقوم
 .اجتماعيا و جماليا ، وبالتايل ضمان احلق يف الصحة للجميع

 

 

 التوقيعات
 

 النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام

 

 النقابة الوطنية ألطباء القطاع الحر
 
 

 

 الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة

 

 

 

 
 

 لوطنية للصحة العموميةالنقابة ا

 (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)

 

 التجمع النقابي لألطباء المختصين

 

 

 الجامعة الوطنية لقطاع الصحة

 (االتحاد الوطني للشغل بالمغرب)

 

 النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب

 الدكتور أحمد الفياللي: الرئيس
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