
 

 

 البيان الختامي

 العادي السبعون  الصادر عن الجمع العام

 للتعاضدية العامة ملوظفي إلادارات العمومية

 9302يوليوز فاتح يونيو و  03و 92 بتاريخاملنعقد 

 

 03و 92المنعقد بمراكش أيام  ،لموظفي اإلدارات العموميةللتعاضدية العامة الجمع العام السبعون صادق 
"التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين تحت شعار  9302يونيو وفاتح يوليوز 

على باإلجماع كذلك  . كما صادق9302ريرين األدبي والمالي لسنة باإلجماع على التق ،"الوحدة الترابية للمملكة
تسهيل قهم لوذوي حقو  قرارات تاريخية تهم تقريب وتطوير وتجويد وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين

يجاد ت المكتسباتحصين للبالد في المجال الصحي ل التوجهات العامة انسجاما مع ،الولوج للعالج والتطبيب وا 
ها األسمى واعدة ضمن مقاربة شمولية وخالقة، غايتالسبل الكفيلة بتجاوز اإلكراهات واستشراف اآلفاق المستقبلية ال

 توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، وذلك بصفة ناجعة عادلة ومنصفة.
لتغطية في مجال المنجزات التي حققتها التعاضدية العامة لالجمع العام هذا ن في المشاركيوبعد استعراض 

رصها على حكذا و الممارسة الديمقراطية والتدبير التشاركي،  ترسيخو ، والحماية االجتماعيةالتكميلية  الصحية
براز مكانة إل بها المكتب المسير والمجلس اإلداري يقومالتي  المجهوداتب هماعتزاز عن أعربوا ، استمرارية خدماتها

في  النظر ةإلعاد النقاش الدائرمكانة محورية في  التعاضد بوَّأ ما، االجتماعي والتضامني في االقتصادالتعاضد 
 .لهذا االقتصاد المنظومة التشريعية والتنظيمية

 ولحالجمع العام، هذا التوصيات الصادرة عن المشاركين في اليوم الدراسي المنظم على هامش طبيعة ولعل 
يونيو  92يوم  ""إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟موضوع: 

، المكانة ذهزكي هت  للذي أطره وزراء وبرلمانيون وسياسيون من األغلبية والمعارضة وخبراء وأكاديميون، وا، 9302
متمثلة في تحقيِق ، واليقوم عليها التعاضدالتي  الكونية في الدفاع عن المبادئانخراط التعاضدية العامة  وتثني على

يجاد الحلول و ، والديمقراطية التشاركيةالمصلحة الجماعية والمجتمعية،  ك ساالتي يطرحها التم لإلشكاالتا 
 . االجتماعي

اعل الذي جعل من هذه المؤسسة قاطرة وقد أشاد الجمع العام للتعاضدية العامة بهذا االنخراط اإليجابي والف
اإلفريقي بدليل انتخاب رئيس مجلسها اإلداري على رأس االتحاد االفريقي و  ين الوطنيللتعاضد على الصعيد

شريكا ال محيد عنه وفاعال بقدرتها على أن تصبح  بالرباط، وكذا 9302عاضد للمرة الثالثة على التوالي سنة للت
نائبة  هابانتخوا بأروقة األمم المتحدة بجنيف، 9302يونيو  5 بتاريخأساسيا في تأسيس االتحاد الدولي للتعاضد 

 ، ومكلفة بإفريقيا والشرق األوسط بها.لرئيس هذه المنظمة
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ركاء بعض الش من طرفَفرملة عملها التعاضدية العامة ، أنه على الرغم من كل هذا، تواجه الجمع العامسجل و 
 ال مسؤولة بسلوكات وتصرفاتوالمتدخلين المباشرين في قطاع التعاضد والتغطية الصحية والحماية االجتماعية، 

أضرار مالية للمؤسسة وصحية بب في ، وتتستالمجاالهذه تضرب في العمق التوجهات العامة للبالد في 
  . للمنخرطين وذوي حقوقهم

 إلى الرامي عمل التعاضدية العامةألجل تبخيس  يهدرون جهودهممن  واعتبر الجمع العام للتعاضدية العامة
نما إعلى مبادئ المساواة واإلنصاف في مجال االستفادة من الخدمات الصحية،  قائم   صحية   تغطية   ترسيخ نظامِ 

دية التعاض ويؤكد لهم على أن، داخليا وخارجياالمؤسسة وصورة المغرب  ماليةضرون بمصالح المنخرطين و ي  
ال من حيث ال من حيث التسيير والتدبير، و اليوم،  تعاضديةهي  ، ليستفسادا فيها يعيثون أزالمهم العامة التي كان

ال  الشراكات والتعاون التي بفضل تبني استراتيجية في مختلف الجهات واألقاليم،و  مركزياالتي تتحقق المنجزات 
 وتنويعها.وتجويدها وتحسينها ، بل تقريبها فقط الخدمات الحفاظ على نفس تروم

داري إبقوة بالتعامل الال للتعاضدية العامة الجمع العامندد  أمام هذا االستهداف والتعسفات غير المقبولة،
 مطالبا ،دون غيرهم منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم في حق لوزير الشغل واالدماج المهني والالمسؤول

لق ترك المتعالقرار المش لتمكينهم من مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وذلك باستصدارالجهات المعنية بالتدخل عاجال 
 بالصندوق التكميلي عند الوفاة.

لمنظمات  الصندوق الوطني والتمييز الذي يمارسه مدير استعمال السلطةلشطط في عبر عن شجبه القوي ل كما
في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، حيث يؤدي منها  االجتماعي االحتياط

ا هذ راعتبو مستحقات مختلف منتجي العالجات في إطار الثالث المؤدي، ويستثني التعاضدية العامة وحدها، 
 امةلتعاضدية العإغالق المنشآت االجتماعية والصحية التابعة لخدمة مسداة لجهة معينة، وذلك بهدف  السلوك

قرن منذ ستينيات ال في جميع مناطق المملكة والتي تقدم خدمات التطبيب والعالج للمنخرطين وذوي حقوقهم
 الماضي. 

 :عامللرأي ال العامة لموظفي اإلدارات العمومية واعتبارا لما سبق، يعلن الجمع العام السبعون للتعاضدية

 في مجال التضامن التعاضدي المنظم من  كفاعل أساسيالتعاضدية العامة نهج ترسيخ من أجل  مواصلة النضال
ا يا في التغطية الصحية والحماية االجتماعية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، وطنما رئيسي  طرف الدولة، ومساهِ 

فريقيا ود  وليا.وا 
 

 للجميع  الكرامةَ  فة، التي تضمنلتنمية المتوازنة والمنصِ لتحقيق االعامة  االستمرار في المبادرات الخالقة للتعاضدية
 .ولوج للخدمات االستشفائيةالالشغل، وتسهيل  وتوفر فرَص 

 

 ي نضاالتهف التصعيد اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة، لتحقيق األهداف والقرارات الصادرة عن الجموع العامة، عبر 
إلى حين االستجابة لمطالب المنخرطات والمنخرطين في  ،اأشكالهواالبداع في تنويع الومحليا، و وجهويا  وطنيا

إلى كذا و  ،لدى وزير الشغل واالدماج المهني مرهونال استصدار القرار المشترك للصندوق التكميلي عند الوفاة
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 منخرطات ومنخرطيفي حق  جتماعيالوطني لمنظمات االحتياط االمدير الصندوق وشطط حين وقف تعسفات 
 .التعاضدية العامة وذوي حقوقهم

 

 على  لتراميإلى ابتزاز المؤسسة ل سعىالتي ت واللوبيات األفراد والهيئات لكل بكل مسؤولية ورباطة جأش التصدي
جلها ست من أأموال المنخرطين من مرضى وأرامل وأيتام الستغاللها ألغراض ال تمت بصلة لألهداف التي أ س  

 هذه المؤسسة.

نحذر كل من يتآمر لإلجهاز على مكتسبات وحقوق منخرطي التعاضدية العامة، وكل من وفي األخير، 
ل له نفس ه اإلساءة لمنخرطاتها ومنخرطيها أو مند ا وباتها ومندوبيها أو مستخدماتها ومستخدميها أو أجهزتهت َسو 

في  حقوقهم وذوي المنخرطات المنخرطين تحقيق مطالبمن أجل  والمرافعةَ  النضالالمسيرة. ونلتزم باالستمرار في 
 .يمجموع التراب الوطن تواجدوا عبرأينما  الولوج العادل للعالج والتطبيب في ظروف جيدة وعلى قدم المساواة

 
    8102يونيو 30وحرر بمراكش في 

     نالعام السبعوالجمع                                                                          
 للتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية
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