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صناديق التقاعد و  إصالحخيرة لملف تدارس المكتب الوطنً للنقابٌ المستقلٌ ألطباء القطاع العام التطورات األ

خيث ثم تػييب المقاربٌ التشاركيٌ عبر الخوار  االسم إال اإلصالحي يخمل بين طياتى مقاربٌ ليس لوا من ذال

صبت فً اتجاه معاقبٌ موظفً القطاع  التً تبنتوا الخكومٌ المػربيٌ اإلجراءاتمجموعٌ  أناالجتماعً كما 

مخاسبٌ للمسؤولين الخقيقيين عن الوضعيٌ  أيدون  التقاعد صناديق اختالالتالعام و تخميلوم ضمنيا تبعات 

 .الخاليٌ

 إالما هً  التقاعد راتب اختساب نسبٌ تخفيض من قبيل الزيادة فً االقتطاعات و إجراءاتمجموعٌ  اتخاذ إن

وضعيٌ موظفً القطاع العام و فً  تأزيم فً إالبل لن تساهم  التقاعد بالمػرب إشكاليٌ أبداتدابير تقنيٌ لن تخل 

 .العموميٌ كرافد من روافد التنميٌ اإلدارةدور  إقبار

ٌ العموميٌ برمتوا مع شامل و مندمح لمنظومٌ الوظيف إصالحيمر عبر  أن األجدىناجع كان  إصالح أي إن

 أيات فً غياب من االقتطاع األكبرعلٍ النظام الضريبً و التً يتخمل فيى الموظف الجزء  إصالخاتدخال إ

 .خقاق العدالٌ الضريبيٌإجل أمن  للخكومٌ المػربيٌ إرادة

خدة خصوصا فً الشق المتعلق برفع  المراد تمريرها لم تراعً خصوصيٌ كل قطاع علٍ  اإلجراءات أنكما 

داء نفس الموام بنفس الوتيرة فً سن أالطبيب  أوسن التقاعد, فبقطاع الصخٌ كمثال يستخيل علٍ الممرض 

ا نظرا ذص الخاصل فً الموارد البشريٌ و كل النقظالمبذول طيلٌ سنوات الممارسٌ فً معين نظرا للمجوود 

 .المونيٌ األمراض للمخاطر و

 ن المكتب الوطنً:إنظرا لما سبق ف

.امصيادلٌ وجراخً األسنان القطاع الع وبالملف المطلبً ألطباء َ يجدد تشبثى  

 يدعوا وزارة الصخٌ إلٍ اإلسراع بتنفيذ النقاط المتفق عليوا.

إقبار دور القطاع العام فً توفير الخدمات الصخيٌ  الوادفٌ إلٍ  تالخكومٌ إلٍ التراجع عن المخططا يدعوا

 للمواطنين.

ام لثقافٌ الخوار لدى الخكومٌ تبالوظيفٌ العموميٌ فً غياب  األوضاع إليى ستؤول يدق ناقوس الخطر مما

و  يؤكد علٍ تضامنى المطلق مع كل المطالب المشروعٌ للشػيلٌ المػربيٌ و المػربيٌ فً مجموعٌ من الملفات 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجمي ذلك و 4102 فبراير 42إلضراب العام ليوم إلٍ المشاركٌ فً ا يدعو

مع االختفاظ بخقى فً إقرار خطوات نضاليٌ إن  المستعجالت و اإلنعاش أقسام تثناءباس الصخيٌ المؤسسات

 .استمرت األوضاع علٍ ما هً عليى

 .حدةمو و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت
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