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الثالث الوطنيالبیان الختامي للمؤتمر   

 
 

عقد بسال المؤتمر الوطني الثالث للنقابة المستقلة ألطباء ان'' حیة عادلةنضال مستمر من اجل منظومة ص''شعار  تحت    
الذي یتزامن مع الذكرى الحادیة عشرة لتأسیس النقابة ، احدا عشرة سنة قلیلة في العمر النقابي زاخرة في  ،القطاع العام 

اإلمكانیات المادیة و وسائل االشتغال  بان منظومة صحیة متوازنة و متكافئة من حیث النقابة مقتنعةألن المسار النضالي 
و من حیث الموارد البشریة في كل الجھات ھي ضمانة لتوفیر العالج لكل المواطنین على قدم المساواة ، نضال مستمر 

كل القوانین التي   ضد ضد كل القوانین التي تستھدف مھنة الطب و من خاللھا صحة المواطن ، نقول نضال مستمر
.ما وصلت إلیھ المدرسة العمومیة  مالھاسیكون  التي لعامة وتستھدف الصحة ا  

و الشغیلة نا ممثلي األطباء ئزمالبحضور الھامة من تاریخ نقابتنا   تمیزت الجلسة االفتتاحیة لھاتھ المحطة التنظیمیة  
أبرزھا ھو لة المغرب ، ھذا الحضور المتمیز الذي یشرفنا، لھ أكثر من دالالصحیة في القطاعین العام والخاص ب

یمكن ان یخلقھا سوء التدبیر و التقدیر لالختالف في طریقة الدفاع عن الشغیلة إلى ھدم كل الحواجز التي  تطلعنا
بالنسبة  التنسیق ، كما یؤكد من جھة أخرى على وعینا بأن الصحیة و الحق في الصحة للمواطن المغربي بصفة عامة 

في المیدان الصحي  یات الموضوعیة لمواجھة أطماع القوى االقتصادیةتفرضھ المعط ةو حتمی ةضروری خطوةلنا 
الدي وجب ان یكون محور جمیع السیاسات الحكومیة على اعتبار ان الصحة تشكل احد االعمدة االساسیة للتنمیة في 

لجلسة االجتماعیین من خالل تدخالتھم في ا ء، ھدا الشيء الذي اجمعت علیھ كل تدخالت الفر قا .دول العالم
  .االفتتاحیة

انكب المؤتمرون بعد المصادقة على التقریرین األدبي و المالي، على االشتغال في ورشة  المیثاق األخالقي للعمل   
و  النقابي الذي اعتبره المؤتمرون إشارة أساسیة لتخلیق المھنة و العمل النقابي ، و ورشة األنشطة اإلشعاعیة

االجتماعیة و ما لھا من دور على التكوین المستمر و الحیاة االجتماعیة للطبیب، و ورشة الملف المطلبي الذي عرف 
نقاشا مستفیضا على أولویات الملف المطلبي و ضرورة إعطاء الدكتوراه مكانتھا الالئقة بھا، و كانت حصة األسد 

مسئوال أعاد إلى األذھان فلسفة بناء النقابة المستقلة التي ھي نقابة لورشة القانون األساسي التي عرفت نقاشا صریحا و 
  .المؤسسات و لیس نقابة االشخاص و الزعامات

فقد أنتج المؤتمر  لطبیب إال بقیمة و قوة و جرأة توصیاتھ و كما ھو متعارف و منشود بھ لال تقاس قیمة أي مؤتمر ان 
  :بأمل التحقق و التي یمكن إنجازھا و تفصیلھا كالتالي من التوصیات المشحونةالثالث مجموعة الوطني 

 من باالنكباب على حل الملف المطلبي للطبیب و الصیدلي واالطباء جراحي االسنان ، إیماناالمطالبة   •
الممارسة ، و االلتفات الى باقي اطباء الوزارات  على مشجع و مغایر مھني لمستقبل التطلع بحریة المؤتمرین

 .ن تھمیش على مستوى حقوقھم و مطالبھملما یعانون م
لما أبان  بإخراج قانون خاص بالصحة في اطار قانون الوظیفة العمومیة نظرا لخصوصیة الصحة،المطالبة  •

الشغیلة ضحیتھا دائما  تعنھ قانون المھنة الحالي من نواقص و اعترضتھ من صعاب من حیث الممارسة كان
 .الصحیة

  اجل منظومة صحیة مواطنة و دعوة الحكومة الى التعامل معھا بشكل جديالتأكید على تبني وثیقة من  •
  المطالبة بإخراج قانون خاص بالمسؤولیة الطبیة كما ھو متعامل بھ دولیا •
كل المشاریع المبرمجة و التي لھا عالقة في  من الدستور 13اساسھا ھو الفصل  المطالبة بسیاسة تشاركیة •

  .بمیدان الصحة
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على تجدید الھیاكل الوطنیة للنقابة بمراعاة  ون والمصادقة على جمیع  اوراق المؤتمر انكب المؤتمرشة المناقبعد 
التمثیلیة الجھویة وتمثیلیة كل الفئات من صیادلة و جراحي األسنان و أطباء القطاعات األخرى لیتم انتخاب لجنة 

طني وباقي اعضاء المكتب الوطني على الشكل عضو الدین انتخبوا من بینھم الكاتب الو 45اداریة متكونة من 
  :التالي

  .العلوي عبدهللالمنتظر الدكتور : لكاتب الوطنيا
  .غزار عبد المنعمأالدكتور : نائبھ

  الدكتور الزایخ عبد القادر: امین المال 
  فؤادالدكتور فتحي : نائبھ

  :المستشارون
  احمد االبراقي الدكتور

  ھالدكتور فھمي عبد االل
  بد العاليلواحید عالدكتور 

  سمارالدكتورة مزداوي 
  الدكتور امتون عبد الصمد

  الدكتور رجال مصطفى
  سالي رشیدالدكتور 

  الدكتور سیربو احمد
  ني ریاضجكاالدكتور 

 
  

                                                           .موحدةووعاشت نقابة األطباء صامدة 
  

  ب الوطنيعن المكت
 

  


