
 
 

 التعـــاضــديــــــــة الــعـامــــــة للـتـربـيـة الـوطـنـيـــة     
 
 

- 1 - 

 الــعـامــــــة للـتـربـيـة الـوطـنـيـــة التعـــاضــديــــــــة
  –الدار البيضاء  –، زنقة حلب 12

23.11.12.23.21 :الفاكس 23.11.12.51.53/  23.11.12.51.51 الهاتف:  
 

 1212 يونيو 15   :في الدار البيضاء                                                                                                  

الغـــــــــــــــب  
 

يأتي هذا االجتماع في مرحلة  .1212 يونيو 22يوم  عن بعدعقد المجلس اإلداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية اجتماعا 

 تعيش فيها بالدنا حالة الطوارئ الصحية التي ال تسمح باجتماع حضوري ألعضائه.

أعضاء المجلس اإلداري ومن  والسادة سيدةبالافتتح السيد ميلود معصيد رئيس المجلس اإلداري االجتماع بكلمة ترحيبية 

خاللهم أبلغ تحياته لكل مندوبات ومناديب الجمع العام وكل منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية. كما نوه 

  وشكر هللا أن الكل بخير وبصحة جيدة. وعلى رأسهم األطر اإلدارية بالمركزالمستخدمات والمستخدمين بمجهودات 

الوضعية الوبائية  ،أهمهافي هذا االجتماع تمت المناقشة والتداول في مجموعة من المواضيع المسطرة في جدول األعمال 

واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الحجر تمهيدا للعودة التدريجية للحياة العادية. والمرتبطة بجائحة كرونا ببالدنا  

وطنية عبر، أصالة عن نفسه ونيابة عن كل مكونات التعاضدية، عن مدى االفتخار واالعتزاز رئيس التعاضدية العامة للتربية ال

للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمواطنات  سامية من صاحب الجاللة نصره هللا باإلجراءات التي اتخذتها بالدنا بأوامر

 في المقام األول.

المرتفقين ومستخدمي التعاضدية في أفق استئناف شبابيك االستقبال  ارتباطا بموضوع الوقاية من خطر الجائحة وسالمة

شدد رئيس التعاضدية في مداخلته على إلزامية ومركز التحاليل الطبية، بمختلف الممثليات ومكاتب االتصال وعيادات األسنان 

اربة األمراض بوزارة الصحة دون في مقرات العمل التي أقرتها مديرية علما الصحة ومح 21-تدابير الوقاية من كوفيد تطبيق

 تهاون أو استثناء.

عتماد على تعديل االأعضاء المجلس اإلداري  مصادقةبعد ميزانية التعاضدية  ولتنزيل وتطبيق هذا البروتوكول الوقائي خصصت

، مواد التطهير، مواد التعقيم، )كمامات لشراء المواد والمستلزمات الضرورية الستئناف العمل 1212المخصص في مالية 

كما فعلت التعاضدية لجنة الصحة والسالمة وانتدبت طبيبا  .يةمناشير السلطات المعنتطبيقا لمقتضيات أدوات قياس الحرارة...( 

 للشغل.

رئيس التعاضدية نوه بالمجهودات الجبارة لكل الجسم اإلداري من مستخدمين في الجهات واألقاليم وفي المصالح المركزية 

السيد مدير التعاضدية على المجهودات التي بذلوها منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ الصحية حيث أخبر السيدة والسادة يتقدمهم 

 متصرفي المجلس أن التعاضدية:
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 .1212/يونيو/21و 1212/مارس/15ملف طبي في الفترة ما بين  251522عملت على تسوية  -

 .1212/يونيو/21و 1212/مارس/15ملف مرض في الفترة ما بين  21115معالجة  -

 .1227و 1222ملف( التي كانت تعاني من نقص الوثائق والتي تعود لفترة ما بين  12572معالجة كل الملفات ) -

 استئناف استقبال المنخرطات والمنخرطين بمركز التحاليل الطبية بالدار البيضاء. -

 بمختلف جهات المملكة.استئناف العمل بعيادات األسنان التابعة للتعاضدية  -

 استئناف استقبال الملفات الطارئة وملفات المرض عبر البريد على مستوى كل ممثليات التعاضدية. -

في نهاية أشغال هذا االجتماع عن بعد والذي عرف نجاحا كبيرا ال على مستوى تنظيمه وال على مستوى القرارات التي تم 

 المجلس: توصل إليها ناقشال

حيث طلب رئيس المجلس من اإلدارة البدء في إعداد كل ما يتعلق بالتقريرين األدبي والمالي  32جمع العام السنوي االعداد لل-

 .1221للسنة المحاسبي 

   اعداد تصور تقني لرقمنة بعض المصالح المرتبطة بالخدمات المقدمة للمنخرطين.-

السيدة والسادة األعضاء على إنجاح  اإلداري شكر من خاللهاوانتهت أشغال المجلس اإلداري كما بدأت بكلمة لرئيس المجلس 

 والسالمة. الصحةهذه التجربة للعمل عن بعد متمنيا للجميع 

                        

 ة للتربية الوطنيةالمجلس اإلداري للتعاضدية العام                                             

 

 

 

 

 


