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حق بها هاته الدعوة التي الت،  دالتعاضتي كانت السباقة إلعالن وقفة أمام البرلمان ضد قانون في فدرالية طب األسنان ال إخوتنانهنئ             

ا المشروع الذي ، هذفيها ضد قانون التعاضد  هاته الوقفة كان الشعار األساسي، ساندها أطباء القطاع العام إخواننا في القطاع الخاص والصيادلة و

  2013شتنبر  18بتاريخ  يلية نقابية ( و قبل ذلك أحاله على المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئيصوت عليه مجلس المستشارين) فيه تمث

 في :  

 حيث  بمثابة مدونة التعاضد 12.109قانون رقم  مشروعحول  2013/ 6حالة رقم إ

لس هذه اإلحالة للجنة الدائمة المكلفة بالشؤون من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم واشتغال المجلس، أسند مكتب المج 7و 2وطبقا للفصلين 

ا القانون  لى مصير القطاع الخاص من مشروع هذفيها ممثلون نقابيون منهم من بكى دموع التماسيح في هاته الوقفة ع) جتماعية والتضامناال

للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة  والثالثينالثالثة خالل الدورة العادية  باإلجماععلى هذا الرأي  و تمت المصادقة و ندد و... و ت ضا...م...ن(

توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المتعلقة بمشروع القانون بمثابة مدونة ، و التي خرجت ب  2013نونبر   28بتاريخ 

 مفادها هو: التعاضد

 : توصيات ذات طابع عام

ن في إطار الحوار يات المبرمة مع الفرقاء االجتماعياج المساهمات المتقاربة واالتفاقتسريع المسلسل التشريعي إلصالح التعاضد مع إدم -1

  .جتماعي وكذا االستفادة من وجهات النظر وخبرة التعاضديات المتواجدةاال

وبصفة عامة باالقتصاد  إدراج قطاع التعاضد ضمن كل بلورة أو تفعيل للسياسات القطاعية والتشريعات المتعلقة بالتغطية الصحية وبشموليتها-2

 .االجتماعي و التضامني

 ˸توصيات تستهدف مالئمة اإلطار التشريعي والتنظيمي لتنشيط القطاع التعاضدي.

المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العالجات،  09.34المتعلق باآلليات الطبية والقانون رقم  12.84إعادة النظر في مقتضيات القانون رقم - 10

 ن التعاضديات، بنظامها القانوني الخاص، من ممارسة األنشطة ذات الطابع الصحي.وذلك لتمكي

قصد توضيح مقتضياته بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على أن التعاضديات، نظرا  00.65من القانون رقم  44إعادة صياغة المادة -11 

 .اتلكونها ال تقوم بتدبير التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، لها كامل المشروعية والصالحية إلنشاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العالج

،وذلك لتمكين التعاضديات من إنشاء وحدات للعالجات  1997أكتوبر  28خ الصادر بتاري 421.97.2من المرسوم رقم  14تعديل الفصل  12 -

 .شريطة احترام معايير ومبادئ الحكامة الجيدة

يتباكون  والثانية أن الذين 2013طاء الرأي فيه قبل متم سنة المشروع تمت إحالته و إع أن األولى ˸اثنتين هاته الخالصات تجعلنا نخرج بمالحظتين

 منكر " .لا إن هذاص و يتواجدون بذات المجلس لماذا لم يقولوا " اللهم على القطاع الخ

  : وبعنوان 2016يناير 9 ˸ا المشروع  صدر بتاريخ ضوع بمجرد ما توصلت بهذلنقابة المستقلة في هذا المومكتب اكان لنديدي بيان ت أول  إن

ومجلس  الحكومةرئاسة وكذا ولجنة القطاعات االجتماعية الفرق البرلمانية وراسلت بشأنه وفي حينه رؤساء كل ’’ ̋دعما ألطباء القطاع الخاص’‘ 

ة سواء في يالصحة المغرب أننعلن و للتاريخ  إذو  التنافي بين التأمين وإعطاء الخدمات  الصحية، صفة ه يثبتألن تعديلاللعدول عن ل ،النواب

هذا المشروع في لمساته  أنلقطاع الخاص و ليس هناك وجود لقطاع ثالث ،  و بما القطاع العام و االصيدلة فيها قطاعين: أو األسنانطب  أوالطب 

 2الفقرة الثامنة من  المادة و الذي ينص في أوالتصوت على مشروعها الذي صاغته  أنيجب  األغلبية أنلتقديمه لمجلس النواب ، نقول  األخيرة

توريد األدوية و المعدات و اآلالت و أجهزة الترويض الطبي في إطار  أوو االستشفاء تقديم خدمات في مجال التشخيص و العالج   ماعدا" :كالتالي

حذف مقصود لعبارة ̋ ماعدا ̋ إال انه جاء في النص المعدل لمشروع القانون من طرف مجلس المستشارين   ".صحية أووحدات اجتماعية 

  .ظالم بحق زمالئنا بالقطاع الخاص  أكيدمشؤومة لينقلب معنى االستثناء العادل إلى ت وتعويضها  بواو عطف

 "... من نفس مشروع القانون التي جعلت تعاضديات االحتياط االجتماعي "شخصا معنويا خاضع للقانون الخاص 144كما جاءت المادة 
تدبير نظام من أنظمة التامين من مدونة التغطية الصحية التي منعت الجمع بين"  65.00من قانون  44إن هاتين المادتين هما مخالفتان للمادة 

مؤسسات توريد  آواإلجباري األساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقدم خدمات ذات طبيعة صحية في مجال التشخيص أو العالج أو االستشفاء 

  "....  األدوية و المعدات

العام والخاص بمغربنا الحبيب. وباألخير عاشت النقابة مستقلة وموحدة ودامت مناضلة في خدمة الطب واألطباء بالقطاعين  

 . عن المكتب الوطني
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