
مبادرة اجتامعية.
مؤسسة »نفيسة فارما 5« تدعم »القافلة الطبية االجتامعية والرتبوية« الرابعة بأبيدجان

للسنة الرابعة عىل التوايل، تقوم »مؤسسة نفيسة فارما 5« بدعم »القافلة الطبية االجتامعية والرتبوية« التي تنظم من 

8 إىل 14 فرباير الجاري بأبيدجان، بساحل العاج. 

األوىل  دورتيها  اإلنسانية همت خالل  لألعامل  الوليد  ومؤسسة  اإليسيسكو  منظمة  مع  بتعاون  املنظمة  القافلة  هذه 

والثانية عىل التوايل يف 2015 و2016 كال من كلميم وأزيالل. ويف دجنرب 2016، حطت القافلة الرحال بدكار قبل التوجه 

إىل أبيدجان خالل دورة 2018.

عن  فضال  باملغرب،  الخاص  بالقطاع  األخصائيني  لألطباء  الوطني  النقايب  املجمع  بدعم  املواطنة  املبادرة  وتحظى هذه 

وزارات الصحة والرتبية واملنظامت غري الحكومية للدول األعضاء.

وتسعى مؤسسة نفيسة فارما 5، الراعية الرئيسية لهذه الدورة الرابعة، من خالل هذه املبادرة إىل تكريس التزامها الرامي 

إىل ضامن ولوج الجميع للعالج. ويندرج التزام املخترب الصيدالين املغريب، أيضا، يف إطار التعاون والتضامن جنوب – جنوب 

الذي تدعو إليهام اململكة وتويل لهام أهمية كربى.

ويتجسد هذا الدعم من خالل تقديم اآلالف من علب األدوية املوجهة للمرىض اللذين سيستفيدون من االستشارات 

الطبية التي ستوفرها هذه القافلة، فضال عن مجموعة من املعدات الطبية.

ويهم برنامج هذه القافلة يف مرحلة أوىل القيام بفحوصات طبية متخصصة مع منح األدوية باملجان للمرىض املستهدفني 

)من 8 إىل 10 فرباير(.

يف املرحلة املوالية، تنظم القافلة برنامجها االجتامعي الرتبوي الهادف إىل تعزيز قدرات تالمذة مدارس أبيدجان من خالل 

مبادرات تحسيسية صحية وتربوية.

ملزيد من املعلومات، املرجو االتصال ب :
نبيلة مصبح - املسؤولة عن العالقات مع الصحافة 

 nabila@a3communication.net - 06 68 98 02 77





بعض املشاريع التي دعمتها املؤسسة منذ إحداثها:

• حفل عاشوراء باملركز اإلستشفايئ نور برشاكة مع مجموعة AMH – ثالث دورات )نونرب 2014، أكتوبر 2015، أكتوبر 

2016 وأكتوب2017(.

• إعادة تأهيل قسمني دراسيني مبدرسة العونات، عىل بعد 20 كلم من تامنصورت )جهة مراكش(، برشاكة مع املبادرة 

الوطنية للتنمية البرشية والجامعة الحرضية للمنابه )أكتوبر 2014(

• قوافل طبية برشاكة مع جمعية إيسفران للصحة والتنمية )نونرب 2016، فرباير 2017 ونونرب 2017(

• مسابقة الرسم لفائدة أطفال سيدي مومن، برشاكة مع مؤسسة عيل زاوا واملركز الثقايف النجوم – أربعة دورات )نونرب 

2014، أكتوبر 2015، أكتوبر 2016 وأكتوب2017(.

• مسابقة مام آرت أكادميي، برشاكة مع املدرسة العليا للفنون الجميلة بالدارالبيضاء )أكتوبر 2016(

• املسابقة الدولية للبيانو صاحبة السمو املليك األمرية لال مريم برشاكة مع جمعية الصداقات املوسيقية – ثالث دورات 

)نونرب 2012، نونرب 2014، نونرب 2016(، وغري ذلك. 

)CSNMPM( نبذة عن املجمع النقايب الوطني لألطباء األخصائيني بالقطاع الخاص باملغرب

املجمع النقايب الوطني لألطباء األخصائيني بالقطاع الخاص باملغرب هو منظمة نقابية متثل املصالح املهنية واألخالقية 

لألطباء األخصائيني يف املغرب، ويعمل من خالل مجلس إداري يضم ممثلني عن جميع جمعيات األطباء األخصائيني من 

القطاع الخاص. ويعمل املجلس يف مفاوضات مهنية مع جميع الهيئات اإلدارية القانونية الوطنية عىل أعىل املستويات.

ويقود املجمع أعامال اجتامعية نابعة عن إرادة  أعضائها ولفائدة املواطنني. وهو يعد العضو اإلفريقي الوحيد منذ 2014 

.)UEMS( ضمن االتحاد األورويب لألطباء األخصائيني


