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بالمقر المركزي بالدار البیضاء، وفي  2016ماي  16إن المكتب المركزي المجتمع یوم االثنین 
إطار متابعتھ المستمرة لمسلسل التضییق على حقوق ومكتسبات منخرطي التعاضدیة العامة لموظفي 

  : اإلدارات العمومیة، الذي ینھجھ الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي والمتمثلة في 

سحب أقنان الدخول إلى النظام المعلوماتي إلیداع ملف المرض من عدد من مستخدمي  
التعاضدیة في عدد من المدن والمناطق بما فیھا المقرات الموضوعة رھن إشارة 
التعاضدیة من طرف السلطات العمومیة، مما أدى إلى حرمان آالف المنخرطین من الحق 

ما لذلك من تداعیات على صحتھم واآلثار السلبیة في إیداع ملفات مرضھم وذویھم، مع 
  .على قدرتھم الشرائیة

التي كانت تصرف األدویة بأثمان مناسبة، قبل إیجاد البدائل إغالق الصیدلیة المركزیة  
  الواقعیة والمناسبة لألدوار المنوطة بھا

حرمان مراكز األمل الخاصة برعایة أطفال المنخرطین ذوي االحتیاجات الخاصة من  
  .قات المالیة الواجبة على الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعيالمستح

ورغم روح المسؤولیة والتأني التي تحلى بھا المكتب المركزي في مقاربة ھذا المشكل، وتطلعھ 
إلى حلھ بالوسائل الودیة، ورغم الوقفات االحتجاجیة التي نفذھا مندوبو التعاضدیة في عدد من األقالیم، 

  : لوحظ أن ضحیة ھذا الواقع ھم المنخرطون وذویھم، لذلك فإنھ  إال أنھ

  یدعو إلى حل الخالفات بالحوار والتشاور واالستناد إلى القانون وحقائق الواقع والحرص
  .على حمایة مصلحة المنخرطین

  یطالب المؤسسات الحكومیة والتحكیمیة إلى التدخل من أجل ضمان حق المنخرطین في
  .مرضھم وفي استفادتھم من حقھم في التأمین الصحي اإلجباريإیداع ملفات 

  یدعو كافة التنظیمات الفیدرالیة وكافة الفیدرالیات والفیدرالیین إلى التضامن مع منخرطي
التعاضدیة، والمشاركة المكثف في الوقفة االحتجاجیة التي سینظمھا المنخرطون أمام 

ماي  27یوم الجمعة جتماعي بالرباط إدارة الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط اال
  .على الساعة الحادیة عشرة صباحا  2016

  المكتب المركزي

  

المكتب المركزي یدعو كافة التنظیمات الفیدرالیة إلى دعم نضاالت منخرطي 
القرارات المجحفة التعاضدیة العامة لموظفي اإلدارات العمومیة في مواجھة 

 للصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي


