اجتماع الهيئة الوطنية ليوم  5302/30/14و 5302/30/02

لقد تم االجتماع بحضور جميع االعضاء وعذر واحد.
جدول االعمال كان على الشكل التالي:
* تقرير مرحلة
*اتصاالت الهيئة
* تقديم اولي لمشروع القانون الداخلي
* تذكير بالنظام المسطر في التدخالت السابقة
* تذكير باألخالقيات والمسؤولية
وتطرق التقرير الى النتائج العامة:
 االدارة سجل المحاسبة التامين االكتتاب وسائل التامين موظفي الهياة ميزانية 5102 جرد االصول -برنامج الشراء
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كما تم بالتذكير بجداول اجتماعات المجلس الوطني السابقة:

*اجتماع :5300 /30/30
 -0تقرير المحاسب
 -5االلتقاء و تشريف اعضاء الهيئ ة بباقي اخوانهم االطباء العسكريين المعينين من
طرف صاحب الجاللة و رؤساء الجهات المنتخبة.
 -3تقديم تقرير حول تسليم المهام مع المكتب القديم
 -4مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم و توفير الخدمات العالجية المتعلقة بالخريطة
الصحية
 -2تشكيل اللجان المؤقتة
 -6اخبارات
* اجتماع :5300/03/05
 عرض المحاسب حول : الميزانية الملفات
 طريقة االشتغال
 اعادة تقييم النفقات تجهيز الهيئات الجهوية الجديدة
*اجتماع  :5300/03/53دراسة مشروع قانون  03/030المتعلق بممارسة مهنة الطب
بالمغرب

لقد بدأ االجتماع ابتداء من الساعة الرابعة بمقر الهيأة الوطنية و بعد افتتاح االجتماع من
طرف رئيس الهيئة الوطنية و بعد االتفاق على جدول و وضع سقف زمني لالجتماع  ،قام
الرئيس بعرض مفصل حول تقرير مرحلة التسيير الممتدة منذ تشكيل الهيئة الوطنية في
2

شهر يوليوز وتسليم المهام بين الرئيس القديم و الرئيس الجديد  ،تقرير المرحلة هدا تطرق
فيه الرئيس الى تحليل المرحلة و تفصيل مكامن القوة و مكامن الضعف الفرص المتاحة
و عوائق اللحظة.
و من عوائق الضعف هو قلة االمكانيات البشرية و ضعف االمكانيات اللوجيستيكية
و وسائل االعالميات الضرورية للعمل الجيد للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء  ،مما حتم
على الهياة على االشتغال باإلمكانيات المحدودة المتوفرة .
تطرق الرئيس الى غياب سجل المحاسبة و وسائل التدبير االداري و لكن رغم كل
هدا تم تشكيل لجنة لشراء المعدات و االحتياجات حسب طلب العروض كما سطره
المحاسب و كذلك جرد لكل اصول الهيئة الوطنية .
كما تمت االشارة في التقرير من طرف الرئيس الى تعيين ممثل وزارة الصحة السيد
نور الدين معنى يوم  5102/10/55و تعيين السيد هاشم علوي كمستشار قانوني يوم
. 5102/15/01
ب عدها تطرق الرئيس الى المراسالت التي قامت بها الهياة الوطنية لرئيس الحكومة
المغربية و لوزراء اخرين في الحكومة المغربية لهم عالقة بتسيير مهنة الطب و كانت
اجابات رئيس الحكومة و الوزراء االخرين حسب الصيروة التالية :
المراسالت المتعلقة بتطوير االداء االداري و المالي و المعنوي للهياة:
*مراسلة رئيس الحكومة
تم استقبال الهياة الوطنية للهيئة من طرف رئيس الحكومة يوم  01نونبر  5104و تطرق
اللقاء الى ثالث نقاط :
دعم الهياة ماليا من خالل ميزانية  5102و تكملة ميزانية 5104 التغطية الصحية ألطباء القطاع الخاص اعطاء طبيب الطب العام الدور المنوط بهو تعهد رئيس الحكومة على تفعيل هاته النقاط .
* مراسلة وزير الصحة
* مراسلة وزير العدل و الحريات :
بخصوص مسطرة البحث التمهيدي و تعيين قضاة القضاء االداري لتفعيل المساطر التأديبية
و طلب لقاء من اجل التفكير في اخراج قانون المسؤولية.
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* مراسلة وزير التشغيل :حول تفعيل التغطية الصحية ألطباء القطاع الخاص و تقاعدهم
و أفاق طب الشغل و طرق تقنينه و تم االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة .
االتصاالت ذات العالقة بتسهيل مأمورية الهيئة:
 الوزير المكلف بالميزانية  :طلب تفعيل طلب الميزانية لسنة  5102و ما تبقى
من سنة  ، 5104و حل مشكلة الضرائب بالنسبة للقطاع الخاص  ،و تعهد
خاللها الوزير بتلبية طلب الهيئة و ذلك برفع منحة الدعم الى الضعف
و بالموافقة على منح  41مليون درهم كميزانية االستثمار على مدى ثالث
سنوات .
 وزير الوظيفة العمومية
 وزير التشغيل
 المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي
 المجلس االعلى لالتصال السمعي البصري :و فتح ملف البرامج التي تسيء
لمهنة الطب و البرامج السمعية البصرية ذات الصلة بالطب و تم اخبارنا
بتشكيل المجلس السمعي البصري للجنة مؤقتة تتعلق بالصحة و االعالم.
 ممثل المنظمة العالمية للصحة
 ممثل البنك الدولي
 ممثل المصلحة االجتماعية لسفارة فرنسا و طرق الحصول على التأشيرة.
مناظرات و اجتماعات ساهمت فيها الهيئة:
*الوكالة الوطنية للتامين الصحي:
 :5104/05/10اللجنة التقنية الطبية :5104/05/00تجديد االتفاقية الوطنية : 5104/05/01اجتماع المجلس االداري*ندوة البنك الدولي و المنظمة العالمية للصحة من  01الى  53شتنبر 5104
* اجتماع مجلس المنافسة حول مالية المصحات.
* ندوة المنتدى الدولي لحقوق االنسان بمراكش
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* ندوة نظام المساعدة الطبية
شراكة التكوين المستمر :
لقاء اولي يوم  5102/13/01مع رئيس و منسق عمداء كليات الطب بالمغرب حول
موضوع التكوين المستمر تماشيا مع قانون  05/11و قانون  ، 03/030و انصب اللقاء على
مشروع اولي متعلق التكوين الطب االلكتروني ( مجالت كتب و عناوين الكترونية متعلقة
بمستجدات الطب ) ( .)CLINICALKEY
مستحقات األطباء و المساهمات السنوية وطرق استخالصها:
المادة  0من قانون  05/11المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات و االطباء اوضح اجبارية اداء
االنخراط السنوي من طرف كل طبيب لفائدة الهياة و امكانية العقوبات التأديبية في حالة عدم
ادائها مع امكانية التحصيل الجبري .
ان الهياة الوطنية لألطباء استعملت الطرق االدارية الستخالص مستحقات الطبيبات
و االطباء و بالطرق السلسة من خالل تمديد فترة العفو المتعامل به ما قبل االنتخابات اي
االداء ابتداء منذ . 5110
كما راسلت الهيئة للحصول على هاته المستحقات كل الوزارات و المؤسسات التي يشتغل بها
االطباء :
 -وزارة الداخلية

 -وزارة التشغيل

 -وزارة العدل

 -وزارة الشبيبة و الرياضة

 -وزارة التعليم

 -الطبيب الجنرال مفتش المصالح الصحية العسكرية

 -وزارة الصحة

 -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي -المدير العام للهالل االحمر المغربي

تطرق التدخل للنقطتين االوليين و تم ارجاء النقاط االخرى للقاء مستقبلي  ،كما تم شكر
اعضاء اللجنتين المؤقتتين لكل من مشروع قانون  03/030و مشروع القانون الداخلي
للمجهودات التي قاموا بها.
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اللجان المؤقتة المكونة في اجتماع :5300/30/30
* مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم و توفير الخدمات العالجية المتعلقة بالخريطة
الصحية :
تم تشكيل لجنة مؤقتة بتاريخ  5104/10/16لتدارس تأثير هذا المرسوم على الخريطة
الصحية و على القطاع الخاص و العام و مدى تأثيره الغير االيجابي في بعض المواد على
القطاع الخاص الشيء الذي اوضحته اللجنة المؤقتة في تقريرها.
* مشروع قانون  03/030و كرونولوجيا اشتغال اللجنة المؤقتة:
 تشكيل اللجنة بتاريخ 5104/10/16  5300/30/03مراسلة كل من وزير الصحة ،رئيس مجلس النواب ،رئيسمجلس المستشارين ،رؤساء الفرق البرلمانية لتوضيح موقف الهيئة.
  : 5300/03/05بعد اجتماع لجنة التتبع الهيئة قررت اعطاء مقترحاتها ومالحظاتها.
  : 5300/03/53مناقشة تقرير اللجنة و صياغة مقترحات الهيئة الوطنية حولمشروع القانون .
  : 5300/03/50لقاء وزير الصحة و لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب.-

 :رؤساء فرق االغلبية

  : 5300/03/52مراسلة رئيس مجلس المستشارين من اجل اخذ مقترحات الهيئةبعين االعتبار
  : 5300/05/30تقديم عرض متميز للهيئة الوطنية لألطباء امام المجلساالقتصادي االجتماعي و البيئي
اللجنة المؤقتة للقانون الداخلي:
اجتماعات اللجنة امتدت من تاريخ  5104/01/30الى  5102/10/01مع اتفاق اولي
على منهجية عمل .
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تم االنتهاء من مشروع القانون الداخلي و لكن تم انتظار المستشار القانوني لكي يبدي
رايه القانوني الى تاريخ 5102/15/01
اللجان المؤقتة المشكلة في  5300/30/30لم تجتمع ......
الخدمات االنسانية المقدمة من طرف الهياة الوطنية و الهيات الجهوية كواجب
وطني تجاه ضحايا الفيضانات.
عالقة الهياة الوطنية بالهيئات الجهوية:
لقد تمت برمجة لقاء مع رؤساء الهيئات الجهوية بتاريخ  5104/10/16من اجل وضع اسس
التواصل و التعرف على متطلبات الهيئات الجديدة و خاصيات الهيئات القديمة .
كما تمت برمجة لقاء اخر بتاريخ  5104/01/05مع رؤساء الهيئات الجهويين و أمناء المال
و الكتاب العامون.
و كان هناك برمجة لقاء مع الهيئة الجهوية بأكادير و الهيئة الجهوية بمكناس .
و تم التطرق في هذ ا االجتماع للمشاكل التي تعرفها بعض الهيئات الجهوية كمراكش
و طرق حلها من طرف الهيئة الوطنية مع ملحاحية اخراج قانون داخلي للهيئة ليتب طريقة
اشتغال الهيئات حتى ال تطرح مشاكل داخلية مستقبلية .
و ذكر الرئيس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ،و بالصالحيات المخولة له و من بينها انه
الناطق الرسمي للهيئة الوطنية امام االعالم و كل الوزارات و مرافق الدولة.
كما تم التطرق الى نقطة الوقت الكامل المهيأ الشتغال االساتذة الجامعيين و تم ارجاؤها الى
اجتماع مقبل مع فتح النقاش حول الشراكة بين القطاع العام و الخاص كخدمات مجتمعية
و مواطنة.
و تم التفكير في وضع اليات قانونية لضامنة للسير السليم للهيئة مع وضع آلية التواصل
الشامل ليتم التعريف بعمل الهيئة و ما تم تحقيقه خدمة لمهنة الطب و االطباء مع ضرورة
اخراج نشرة اخبارية مهمتها اعالم األطباء بكل المستجدات .
و في االخير تم االتفاق على ارسال اخبار لكل االطباء تذكرهم باألسس االخالقية للمهنة،
هاته االخالقيات التي ستعرف قانونا جديدا التي ستنكب عليه لجنة إلخراجه.
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