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نود التعرف على ال�ضيد عبد احلميد نا�ضر.

عبد احلميد ناصر، صيدالني خريج كلية املنستير – تونس سنة 1988. 
بدأت العمل النقابي كأمني مال لنقابة صيادلة اخلميسات، و التي أقوم 
حاليا برئاستها. و منذ 15 سنة مضت، انخرطت في فدرالية نقابات 

صيادلة املغرب التي أشغل فيها حاليا نائبا لرئيسها.

ما هو دور و اأهداف فدرالية نقابات �ضيادلة املغرب ؟

و تنخرط فيها  30 سنة  املغرب منذ  نقابات صيادلة  أنشأت فدرالية 
45 نقابة صيادلة. تهدف الفدرالية إلى حماية كل ما ميس من بعيد 
أو قريب، حقوق الصيادلة. كما تعمل على تسهيل التواصل و إيصال 

املعلومة إلى النقابات املنخرطة.  

ما هو الفرق بني الفدرالية و املجال�س اجلهوية ل�ضيادلة ؟

مهنة  عن  للدفاع  تكاملي  قطب  تكون  اجلهوية  اجملالس  و  الفدرالية 
الصيدلة. كما أن مهمة اجملالس اجلهوية هي ضمان أخالقيات املهنة 
أيضا مهمة  لهم،  أن  الصيادلة، كما  واجبات  قانون  من خالل تطبيق 

الدفاع عن املصالح املهنية.

ما هي اأف�ضل منجزات الفدرالية ل�ضنة 2012 ؟

في هذه السنة مع ولوج السيد الوردي كوزير الصحة و املشاكل التي 
تتخبط فيها املهنة، طلب السيد الوزير أن يكون لديه محاور واحد من 
جهة الصيادلة، و على هذا األساس تكون قطب واحد للحوار اندمج 
بالسهل لوال  الذي لم يكن  و اجملالس اجلهوية، الشيء  الفدرالية  فيه 
التغيير الذي وقع على رؤوس اجملالس و الرغبة وحسن النية التي أبداها 

رؤساءها اجلدد.

أسعار  خفض  ملف  مواجهة  من  اهلل،  بفضل  متكنا،  االحتاد  بهذا  و 
األدوية و التصدي لكارثة كانت ستعصف مبهنة الصيدلة. و في جو 
من احلوار و االحترام املتبادل مع السيد الوزير، توصلنا إلى اتفاق يقضي، 

من جهة، بخفض ثمن ما يناهز 318 دواء خاصة األدوية باهظة الثمن، 
و من جهة أخرى استرجاع بعض املواد إلى دائرة اختصاص الصيادلة.

و في مرحلة ثانية سيشمل انخفاض األثمنة أكثر من 800 دواء، وفي 
هامش  مبراجعة  طالبنا  االنخفاض،  هذا  عن  للتعويض  و  احلالة،  هذه 

الربح، قبل اعتماد االنخفاض املذكور.

ما هي املنجزات التي �ضيتلقاها ال�ضيديل �ضنة 2013 ؟

و منها غلق  العام  ننجزها خالل هذا  أن  أخرى نطمح  هنالك مطالب 
محاربة  االجتماعي،  االحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  صيدلية 
االتفاقيات الغير القانونية، محاربة األدوية املهربة، إشراك الصيادلة في 

نظام املساعدة الطبية، التأمني اإلجباري للصيادلة ... 

ما هي امل�ضاكل و العقبات التي تعرت�س املهنة ؟

للقوانني  الصيادلة  بعض  تطبيق  عدم  في  تتجلى  املشاكل  أغلبية 
إلى  األسف،  مع  نتجه،  أن  ارتأينا  السبب  لهذا  و  للمهنة،  املنظمة 
الوسائل،  بكل  االجتاه،  هذا  في  احمللية  النقابات  مساندة  و  احملاكم 

املعنوية و املادية، املتاحة لنا.

ما مدى ح�ضور التكوين امل�ضتمر يف مهنة ال�ضيدلة ؟

التكوين  إلى  نرتقي  حتى  أولوياتنا  و  مطالبنا  من  املستمر  التكوين 
املستمر اإلجباري على غرار دول عربية أخرى. 

هل لديكم برامج م�ضتقبلية لت�ضجيع ال�ضيادلة على التكوين امل�ضتمر ؟

دراسية،  حلقات  منها  املستمر  للتكوين  عديدة  طرق  في  نفكر 
محاضرات، مؤمترات، و كذا اجملالت املتخصصة كمجلتكم التي أغنت 
اإلصدارات املغربية التي نحن بحاجة لها، ومن خاللها أشكركم إلتاحة 

الفرصة لي لتعميم عمل فدرالية نقابات صيادلة املغرب.
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