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لتشغيل و الكفاءات على عادته كل سنة، يقوم المكتب الوطني لمستخدمي الوكالة الوطنية النعاش ا دأبا

النضاالت التي خاضها المناضلون خالل السنة  كذابإصدار حصيلة سنوية لكل األعمال و المنجزات و 

المستخدمين و جعلهم  معهذه الحصيلة تكون فرصة للتواصل أن كما  .المنصرمة و اخضاع ذلك كله للتقييم

ف االجهزة المكونة للنقابة الوطنية و على اضطالع بما تحقق لفائدتهم عن طريق النضال اليومي لمختل

فرصة لتسطير البرنامج  كما أن هذه اللحظة تعتبر، المكاتب الجهوية الوطني والمكتب  تكامل نضاالتها بين

و برمجة المطالب التي ما ينتظره المستخدمون النضالي للموسم الحالي و تحيين الملف المطلبي على ضوء 

 ا النعدام الشروط الكفيلة بتحقيقها.لم يتسنى تحقيقها أو تم تأجيله
 

 المشاركة في األنشطة النقابية لالتحاد المغربي للشغل: 

ان النقابة الوطنية لمستخدمي اآلنابيك، و على غرار باقي الفيدراليات و النقابات القطاعية المكونة لالتحاد  

انة العامة لالتحاد خالل سنة المغربي للشغل، قد شاركت في عدة تظاهرات نضالية  قامت بتنظيمها األم

لميالد االتحاد المغربي للشغل الذي يصادف يوم  65. و كان أبرز هذه النشاطات االحتفال بالذكرى 1122

على يد مجموعة من الوطنيين األحرار الذين  2566مارس. هذه المنظمة التي عرفت النور منذ سنة  11

لعاملة المغربية و قيادتها نحو التحرر من االستغالل و حملوا الى جانب هموم تحرير الوطن، هم الطبقة ا

 الجهل.
 

و  الفتاتكما شاركت النقابة الوطنية في احتفاالت فاتح ماي عن طريق وفد من المناضلين الذين رفعوا  

رددوا شعارات مطالبين بالنهوض بأوضاع الوكالة الوطنية النعاش التشغيل و الكفاءات و تحسين أوضاع 

و وضع سياسة رشيدة داخل هذا القطاع الذي يعتبر من األهمية بمكان و االلتفات الى موارده  يهاالعاملين ف

 البشرية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي.
 

و نظرا ألهمية ملف التشغيل  و خصوصا تشغيل الشباب و ما راكمه مناضلو النقابة الوطنية لمستخدمي  

هذا الموضوع،  فقد أسندت األمانة العامة لالتحاد مهمة تمثيلها  اآلنابيك من خبرة و دراية في التعاطي مع

 1122الى المكتب النقابي الوطني في أشغال الندوة التي نظمها البنك الدولي بالرباط خالل شهر أكتوبر 

حول  موضوع "التشغيل في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا، فرص للجميع ". كما قامت النقابة 

ا بتمثيل االتحاد المغربي للشغل خالل أشغال الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب التي نظمتها الوطنية أيض

 .1122دجنبر  7و   5 -6وزارة التشغيل و التكوين المهني بشراكة مع مكتب العمل الدولي أيام 
 

ب العديد من و في مجال التكوين النقابي، استفاد مناضلو النقابة الوطنية لمستخدمي اآلنابيك الى جان 

مناضلي الفيدراليات و النقابات الوطنية من دورات تكوينية نظمتها  خلية التكوين التابعة لالتحاد حول 

 مواضيع تتعلق بتكوين المكونين و التنقيب و الحياة النقابية.
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حول  و ضمن فعاليات الجامعة الصيفية التي ينظمها االتحاد، قامت النقابة الوطنية بتنشيط يوم دراسي 

موضوع تشغيل الشباب و تقييم البرامج الحكومية الموضوعة لهذا الغرض، حيث عرف اللقاء مشاركة 

خبراء و مهتمين اضافة الى حضور كثيف للمناضلين الذين استحسنوا العروض المقدمة من طرف مناضلي 

ا في تعاطيهم مع هذا اآلنابيك، لما تزخر به من معطيات نابعة من واقع التجربة الميدانية التي راكموه

 الملف الشائك.
 

 :الحوار االجتماعي 

ور و دوره في احالل السلم االجتماعي و التسريع بمعالجة القضايا العالقة، احتايمانا منها بضرورة ال 

ابريل  21استجابت النقابة الوطنية الى دعوة من االدارة العامة إلجراء جلسة للحوار االجتماعي يوم 

الوفد المشارك في هذا اللقاء على التنبيه الى أن الحوار االجتماعي يجب أن يكون لصالح . و قد عمل 1122

المستخدمين و أن نتائجه يجب أن تمس أحوال المستخدمين و ذلك بالعمل على معالجة االختالالت التي 

ة و االدارية. كما في مختلف مستوياتها المهنية و المالي هميعرفها تدبير القضايا و المصالح المرتبطة بشؤون

تقدم الوفد باقتراح توقيع ميثاق للشراكة مع االدارة العامة عوض االكتفاء فقط بالنوايا الحسنة، اال أن االدارة 

طلبت ارجاء هذا الموضوع الى وقت آخر. هذا و قد كانت جلسة الحوار االجتماعي مناسبة أيضا لتحديد 

ة و تحديد المفاهيم بين الطرفين تفاديا لكل التباس. و قد اقترح آليات االشتغال بين النقابة و مصالح االدار

الوفد النقابي على المدير العام أن يكون العمل االجرائي بين أجهزة النقابة و المصالح التي تعنى بشؤون 

و أن اللقاء بالمدير العام يجب أن يكون ألجل التداول بشأن  ،المستخدمين وفق وتيرة يحددها الطرفان

 ايا ذات الطابع االستراتيجي أو للقيام بتقييم مرحلي لنتائج الشراكة.القض

و عليه، انطلقت عدة اجتماعات عمل بين ممثلين عن النقابة و مدير الموارد و رئيس قسم الموارد البشرية  

بخصوص قضايا مختلفة تتعلق بتنظيم االمتحانات المهنية و الترقية في المنصب، و اعادة الترتيب و 

 ساب سنوات الخبرة و الحركة االنتقالية و تسريع تسوية مستحقات التنقل و غيرها من المواضيع المهمة.احت

غير أن هذه الشراكة التي تم العمل بها في عدة ملفات و أعطت نتائج ايجابية استحسنها المستخدمون، لم  

ر في بعض القضايا، و عدم تصل الى المدى المطلوب و ذلك راجع الى محاولة استفراد االدارة بالقرا

سلوك لم يكن لينمي جو الثقة بين األطراف و هذا ال. معينةحسمها في أمور المحاباة و التمييز لفائدة أطراف 

 . سابقا لن يخدم الشراكة الحقيقية التي تم االتفاق عليها

تعمله االدارة المتصاص الحوار االجتماعي ال يمكن أن تستؤكد أن لمستخدمي اآلنابيك الوطنية  النقابة ان  

باستقاللية موقفها، هي دائما النقابة الوطنية التي تعتز ف .اللتفاف على الحقوقتحاول من خالله االغضب أو 

النقابة التي تصدت في كل المناسبات ألسلوب االسترزاق و المقايضة بمصالح المستخدمين الذي كان سائدا 

 داخل الوكالة.
  

 طنية النعاش التشغيل و الكفاءات:اعادة هيكلة الوكالة الو 

اختصاص السلطات العمومية المكلفة بالتشغيل، فانه و ال شك يهم عموم  ضمناذا كان هذا الورش يدخل  

على حتما ينعكس سالمستخدمين العاملين بالوكالة و الذين يتأثرون بكل تغيير يقع داخل هذا المرفق، ألنه 

ا المنطلق، فان  هذا الموضوع لم يغب عن اهتمام النقابة الوطنية أوضاعهم المهنية و االدارية. و من هذ

لمستخدمي اآلنابيك الذي تقدمت فيه بتصورات و أفكار الى األمانة العامة لالتحاد، تم تقديمها أثناء انعقاد 

 اجتماعات المجلس األعلى للتشغيل و أثناء انعقاد الندوة الوطنية التي دعت اليها الوزارة الوصية.

ن أي ورش إلعادة هيكلة الوكالة يجب أن يستحضر في مداخله مفهوم الحكامة الذكية و الناجعة  كمفهوم ا 

محوري، في الشق المرتبط بتدبير قضايا التشغيل سواء وطنيا أو جهويا أو محليا. كما أن الحكامة الذكية ال 

ل و كذا ممثلو اممثلو أرباب العمتستقيم اال في ظل وجود تدبير ثالثي األطراف، يؤمن قطباه األساسيان 

 األجراء على حد سواء و تمثل الدولة طرفه الثالث.



ان تشمل القانون المنظم للوكالة الذي استوفى عقده األول وأصبح متجاوزا أيضا يجب  ،اعادة الهيكلة هاته 

، وكذا 1111 بحكم المتغيرات التي طرأت على القطاعات السياسية و االقتصادية و االجتماعية منذ سنة

ايضا ببعض جوانب التشغيل لم يكن لها وجود زمن انشاء  هي الستحداث مؤسسات عمومية جديدة تعنى 

 الوكالة.

ان الحديث عن اعادة هيكلة الوكالة ال يستقيم دون الحديث عن ضرورة وضع نظام اساسي للمستخدمين  

ها و المهنية و يستجيب لتطلعات المستخدمين و مقومات التحفيز المادية منكل على  العاملين بها. نظام يتوفر

يفتح أمامهم آفاقا واعدة و خصوصا في ما يتعلق بالتخصص المهني و الترقية األفقية و ضرورة تقنين و 

تصنيف مهنة المستشار في التشغيل و االعتراف بها وطنيا على غرار ما يقع في مؤسسات عمومية أخرى. 

يجعل المستخدمين أكثر اطمئنانا  ،لتنظيمي الجديد نظاما للتقاعد التكميليكما يجب أن يتضمن هذا المقرر ا

 على مصيرهم بعد نهاية الخدمة.

غير أن وضع نظام اساسي بهذه المعايير لن تحصل عليه شغيلة القطاع بالسهولة التي يتصورها البعض،   

االستجابة له. كما يجب ايضا بل يتطلب تعبأة شاملة من لدن المستخدمين لحمل السلطات العمومية على 

على المستخدمين التحلي باليقظة و التصدي لظواهر االنحراف التي يعرفها تطبيق النظام الحالي، ألن 

العقلية االنتهازية المسيطرة اآلن داخل الوكالة ستعمل على افساد أي نظام كيفما كانت حوافزه، و الدليل 

وزات في تطبيق النظام الحالي، و سيطرة حفنة من على ذلك ما يعيشه المستخدمون اآلن من تجا

بتواطؤ مع االدارة، و لكن أيضا و االنتهازيين على االمتيازات و استفرادها بكل المنافع دون وجه حق بل 

 في صمت غير مفهوم للضحايا.  
  

 :األوضاع المهنية للمستخدمين بالوكالة الوطنية 

الة الوطنية يدفع الى الحديث عن الوساطة  كاختصاص مهني ان الحديث عن األوضاع المهنية داخل الوك 

تتميز به المؤسسة عن باقي المؤسسات العمومية األخرى مما يجعل منها مصلحة عمومية للوساطة في 

التشغيل. غير أن تعدد البرامج داخل الوكالة و تعارضها في بعض األحيان و عدم تحديد األهم منها جعل 

 الى الخلف و تفسح المجال لبرامج ظرفية قد يطالها التغيير في أية لحظة.مهنة الوساطة  تتوارى 

بل و  ،و رغم هذا الوضع الشاذ، تصر ادارة الوكالة دائما على إضفاء الطابع االستراتيجي على هذه البرامج 

ا هو تعمل على تقييم أداء مستخدميها على ضوء النتائج التي حققوها في هاته البرامج. و الحقيقة أن م

و في هذا المجال، استراتيجي بالفعل هو مهمة "الوساطة" في التشغيل ألنها مهنة الوكالة و سر تواجدها. 

 البرامج المدعومة من طرف المالية العمومية و حول  تهييئ  دراسة نقدية حول دفان النقابة الوطنية بصد

هذه  ما يعتري تدبيرو الشواهد، قدرتها على امتصاص البطالة المتفشية داخل أوساط الشباب حاملي 

و عدم القدرة على استهداف الفئات المحتاجة فعال الى الدعم الحقيقي عوض من ضعف و اختالل  البرامج

  أن تكون فرصة إلغناء بعض الجهات على حساب المال العام.

ستخدمين في ان اوضاع المستخدمين المهنية تزداد سوءا بفعل تزايد الضغوط من كل جانب. فأعباء الم 

برامج االدارة  نالمؤسسات. إالوكاالت المحلية قد تزايدت بشكل يفوق حجم العمل المعتاد في هذا النوع من 

العامة ال حد لها و ليس لها ترتيب من حيث األولوية، فكل شيء في نظرها مهم و مستعجل و ال يحتمل 

فوق طاقتهم. كما عمدت االدارة العامة الى  االنتظار، و ما على المستشارين في الوكاالت اال أن يتحملوا

سن سياسة التعاقد مع الوكاالت و جعلت مدراءها يتعاقدون مع مستخدميهم وفق القدرات و االمكانيات و 

 بحسب ظروف الوسط الذي تنشط فيه الوكاالت. 

مد دائما ومن جانب ، فهي تعنفسها اال أن المالحظ أن أسلوب التعاقد هذا لم يحترم من طرف االدارة العامة 

البرامج قد صيغت على هذه بعد أن تكون  ،واحد الى الرفع من نسبة األهداف التي تتضمنها برامج الوكاالت

مراعاة  دونبل ان االدارة تضغط على الجميع لقبول األمر الواقع  ضوء المعطيات الموضوعية لكل جهة. 



المخصصة لمنح الوساطة و التنقل و المكافأة  فةغلاألللصعوبات، و ال ينعكس ارتفاع األهداف على حجم 

 السنوية. 

أما بخصوص الوكاالت الجهوية و التي كان الغرض منها تعزيز القيادة داخل الجهة و تقديم الدعم االداري  

و اللوجستيكي و التجاري للوكاالت، فقد أصبحت هذه الهيئات مشاركة ايضا في لعبة الضغط على 

على  االمكانيات و االمتيازات بينما تترك األعباء و المشاق لتقع على عاتق المستخدمين ، تستحوذ 

الوكاالت المحلية. و األمثلة كثيرة في هذا المجال و تكفي االشارة الى ملف الدراسات االستكشافية و ما تقوم 

بعض  به بعض المصالح التجارية في بعض الوكاالت الجهوية من  االستفادة من سيارة المصلحة و في

في وقت تعاني فيه نسبة  األحيان بسائقها و كذا أذونات البنزين دون أن يقابل ذلك أي مجهود عملي يذكر

ه الوكاالت المحلية التي يقوم مستشاروها اته، غير يسيرة من الوكاالت المحلية من انعدام سيارة المصلحة

. كل ذلك يقع ا كل عمليات التنقيب التجاريةاضافة الى أعمالهم اليومية  بكل أعباء الدراسات و يضيفون اليه

بعض رؤساء المصالح تحت سمع و بصر بعض المدراء الجهويين الذين ال يضيرهم أن يتستروا على 

 .و بعض الموظفين األشباح الغشاشين

لم تكن هذه األدوات فرصة إلضفاء الشفافية  جلتدبير البرامو حتى عندما عمدت االدارة الى وضع مساطر  

نظيم األعمال و تحديد المسئوليات بقدر ما صارت بنفسها عبئا على المستخدمين، و عندما تصدر عن و ت

و  بالتمويه االدارة الى ذلك ىالتغيير تتصدمستعملي هذه المساطر مالحظات أو انتقادات ألجل التعديل أو 

 تمعن في سلوك الضغط و االستفزاز.

، علما أن مديرية   ا تبقى مسئولية المدير العام من الناحية المعنويةان األوضاع المهنية و كيفما كانت حالته 

الخدمات هي المسئولة فعال عن نوعية هاته األوضاع. ان مدير الخدمات الذي يرعى هذه البرامج يفترض 

فيه أن يعرف جيدا الكلفة التي يتطلبها تدبير برنامج ما، و أن يكون على المام بطبيعة العمل الميداني و 

في تقديم خدمة يومية و مباشرة  اكراهاته و حجم ضغوطات المادية و المعنوية التي تتحملها الطواقم المحلية

ألرباب العمل و لشريحة الباحثين عن الشغل و خصوصا تلك التي توجد في وضعية صعبة، و وفق 

 انال منه عن الشغلالباحثين مع فئة من  تعاملمواصفات الجودة المطلوبة )و لكم أن تتصورا نوعية ال

التحرشات التي و يجب التنبيه الى المضايقات  و بهذا الخصوص،. كل ثقة في اآلخرين تاليأس و فقد

يتعرض لها المستشارون أثناء قيامهم بواجبهم من طرف بعض المرتفقين و نسجل على االدارة عدم التفاتها 

لضمانات الممنوحة له في حال تعرضه لذلك. فمن يحمي المستشار اذن من هذه التجاوزات و ما هي ا

 (. لمكروه ال قدر هللا؟

ن عن المعايير التي تعتمدها االدارة العامة في تحديد والمستخدمو في مجال التكوين بالخارج، يتساءل  

ريع هذا الملف بعقلية ال تدبيراستمرارها في يسجلون على االدارة و ؟من البعثات الى الخارجاالستفادة 

السفريات تحت غطاء التكوين أو تنمية التعاون انما يدرجون في هذه أن بعضا ممن الدليل  وداري، الا

 . على نفقات المالية العامة للفسحة و االستجمام سافروني

ان مدير الخدمات من موقعه الشك يعي كل هذه الصعوبات و أكثر، لكن ما يسجله المستخدمون عنه في  

ذا كان ذلك راجع الى كون المدير مغلوب على أمره و ال يفعل اال ما فا .المقابل هو الصمت و التغاضي

ك غير  مقبول و سيفصل التاريخ لتواطؤا منه على المستخدمين فذ ونكييأمر به رئيسه فهذا مفهوم، أما ان 

 في ذلك.



 اع االدارية للمستخدمين بالوكالةاألوض 

 

 ةـيـرقـالت \أ 

ألهمية التي و ذلك لثب كل التطورات التي يعرفها هذا الموضوع، النقابة الوطنية تتابع عن كما فتأت  

المؤشرات القوية على وجود أو انعدام الشفافية  يعتبر كإحدىأنه . كما يكتسيها في الحياة المهنية للمستخدمين

، أي استشراء سلوك الفساد من ذلك أو عكس فيه. داخل مرفق ما و انتشار قيم االنصاف و تكافئ الفرص

 المحسوبية و  الزبونية: قبيل
 

 الترقية عن طريق االمتحانات المهنية: -1

و أحيان كثيرة لبروز نوايا  هسييرتعدة معوقات، تارة لسوء  1117عرف تدبير هذا الملف منذ انطالقه سنة 

ة قد كانت النقابة الوطنية حريصة دائما على التذكير أن االمتحانات المهنيوغير سليمة للقائمين على الملف. 

يجب أن تتمتع بالشفافية و المصداقية و أن تكون فرصة للتباري الحر و النزيه بين المستخدمين. كما أنها 

خلفيات غير مهنية، ألن ذلك سيؤدي حتما الى فقدان ثقة لأيضا من مغبة استغالل هذا الملف  تحظر

بالمؤسسة ككل، وهو مع األسف  المستخدمين بهذه االمتحانات و أحيانا وهنا تكمن الخطورة الى فقدان الثقة

تفهمه بعض النفوس الضعيفة. فخالل كل التجارب السابقة، كانت النتائج المعلن عنها ال تحظى ال ما 

، حيث كان المستخدمون يفاجئون في كل مرة بأشخاص تم الترويج ألسمائهم مسبقا في الكواليس و باإلجماع

 لهذا الوضع تتصدىكانت النقابة الوطنية وللناجحين، األروقة  ليجدوها مكتوبة في المحاضر الرسمية 

 البيانات و البالغات و أثناء االجتماعات مع االدارة.  عبربالتنديد واالستنكار 
 

، فقد عقد بشأنها اجتماع تحضيري بين االدارة و النقابة و تم 1122نسخة لاما بخصوص امتحانات الترقية 

خالله التذكير بكل النواقص التي عرفتها التجارب السابقة و كذا التشديد على ضرورة أن تكون هذه 

جن المعنية بوضع األسئلة و بالتصحيح لاالمتحانات متميزة عن سابقتها من حيت التنظيم و نوعية و جدية ال

بالحراسة. كما تقدمت النقابة بمقترح تأخير تاريخ اجراء االمتحانات الى الحد الذي يسمح لكل و 

المستخدمين بالمشاركة فيها، بمن فيهم أولئك الذين وافق تاريخ استفائهم للشروط شهر دجنبر. كما شاركت 

عام، مع التنصيص على النقابة بمقترح حول المحاور التي يمكن أن تشكل مواضيع االمتحانات في شقها ال

أن تبقى هذه المواضيع ضمن حدود منظومة الشغيل و قريبة من اهتمامات الوكالة عوض اقتراح مواضيع 

بعيدة عن مجال اشتغال المستخدمين، ألن األمر في آخر المطاف يتعلق بامتحانات مهنية و ليس بمباراة في 

 الثقافة العامة.  
 

 :الترقية عن طريق االختيار -1

هذا الملف موضوع اجتماع مع مديرية الموارد و تم خالله استعراض النصوص القانونية المنظمة شكل  

لهذه العملية، و تم االتفاق على أن يكون تدبير هذا الملف شفافا ومنصفا. وقد تم التداول بخصوص اضافة 

قد تقدمت النقابة يمكن اللجوء اليها اذا اقتضى األمر ذلك. و ،شروط ثانوية في حال تساوي المرشحين

الوطنية بمقترحات بهذا الخصوص كما طالب االدارة بإجراء هذه العملية قبل االمتحانات المهنية حتى ال 

يضطر كل المستخدمين الى اجرائها و لتكون اللوائح أيضا محينة، اال أنها لم تستجب لهذا المطلب رغم 

مما جعل اللوائح  ،ية عن طريق االختيار ثانياوجاهته و فضلت اجراء االمتحانات المهنية أوال و الترق

و قد المعتمدة تتضمن أسماء مرشحين ناجحين في االمتحان و مرتبين في نفس الوقت في لوائح الترقية. 

عدام الخبرة عند من يدبرون هذه الملفات كان و ما يزال يوقع الوكالة ننبهت النقابة الى ذلك، لكن التسرع و ا

 في هفوات مجانية.   

 



 :الترقية في مناصب المسئولية -3

كان هذا الموضوع مثار خالف كبير بين النقابة الوطنية و االدارة العامة السيما من حيث المقاربة التي  

ت االدارة تعتقد أن هذا الملف من اختصاص المدير العام و له كافة انيطرحها كال الجانبان. فاذا ك

ن النقابة الوطنية ال تجادل في أن للمدير العام سلطة اجراء كل الصالحيات إلجراء التعينات أو سحبها، فا

التعيينات، و لكن أن يتم ذلك وفق ضوابط منهجية و مساطر واضحة تضمن أوال لجميع المستخدمين حق 

االضطالع على المناصب الشاغرة و حق المشاركة في التباري، كل ذلك وفق معايير موضوعية و مهنية 

 و أخيرا.تخدم المؤسسة أوال 

لقد ناضلت النقابة الوطنية منذ سنين ألجل تصحيح مفهوم الوالء الذي كانت االدارة تروج له كلما كانت   

هناك تعيينات. و أكدت النقابة دائما أن الوكالة الوطنية مؤسسة عمومية و أن الوالء فيها يجب أن يكون 

على مناصب المسئولية فيجب أن يسخروها للمؤسسة. فكل المسئولين داخل الوكالة ان كانوا قد حصلوا 

لخدمة الصالح العام و ليس لخدمة جهة ما. و قد خاضت النقابة نضاالت كثيرة و صلت حد الوقفات 

االحتجاجية ألجل أن تكون معايير الترقي في مناصب المسئولية مرتبطة بالكفاءة و النزاهة و في احترام تام 

فة العمومية و النظام األساس للوكالة. و قد أكدت األيام صدقية المقاربة للمعايير التي تتضمنها قوانين الوظي

التي كانت تدافع عنها النقابة حين عاين المستخدمون الهروب المخجل لمسئولين اسقطوا على الوكالة 

بالمظالت ليس لهم من فضل سوى قربهم من ذوي القرار داخل الوكالة. كما يعيش المستخدمون اآلن معاناة 

يقية مع بعض المسئولين الذين استفادوا من المناصب في اطار الريع االداري الذي كان شعار المرحلة. حق

و آخر  تجليات هذا الريع التعيينات األخيرة في منصب رؤساء األقسام الذي تم فيها اغتيال القانون، بل تم 

يمكن أن ينتظر المجتمع من مسئولين كذلك تقديم محاضر تتضمن بيانات كاذبة لتمرير هذه التعيينات. فماذا 

 كان األساس الذي بنيت عليه ترقيتهم باطل؟
 

 اعادة الترتيب: -4

ن قامت الوكالة بوضع مسطرة لمعالجة طلبات اعادة الترتيب يح 1121لقد راوح هذا الملف مكانه منذ سنة 

 ماج المرشحين أماقد نصت المسطرة في حينها على وجوب ادرف .دلوا بشواهد جامعيةأللمرشحين الذين 

في حينه بالتنديد و االستنكار و طالبت  االجراءلجنة ادارية لمناقشة الموضوع. و قد تصدت النقابة لهذا 

بحذف هذه المسطرة لعدم قانونيتها أوال، و ثانيا ألن معالجة هذا األمر بهذه الطريقة كان  ال ينسجم مع 

، تضم بين أعضاءها مهندسين و ماتسند الى لجنة  منطق األشياء و يبعث على السخرية. فكيف يعقل أن

أعضاء ال تكوين اكاديمي لهم و لم تطأ أقدامهم جنبات الحرم الجامعي، مهمة مناقشة مستخدم حصل على 

لبث في ديبلوم معين أو الحق في ادرجة علمية في اختصاص جامعي؟ و هل يمتلك أعضاء هذه اللجنة 

 علمية داخل الجامعات؟.درجة علمية حسمت فيهما مسبقا لجن 

و ارتباطا بموضوع اعادة الترتيب، نتذكر موقفا طريفا لإلدارة حين عمدت الى سياسة جبر الخاطر بأن 

أقدمت على اعادة ترتيب احدى المحظوظات بسرعة خارقة و بدون اللجوء الى أية مسطرة، علما أن 

ي الشق الكتابي، ليحل محلها في ترتيب صاحبة االمتياز كانت بصدد اجتياز االمتحان المهني و نجحت ف

في حين تم وضع حواجز كثيرة أمام باقي المستخدمين حين طالبوا  "،الناجحين ذلك "المستخدم الغضبان

بإعادة ترتيبهم و استعملت في حقهم كل وسائل التعجيز و التماطل. بل دامت العملية أكثر من سنتين 

ستهتار بكل القيم االو  االداريث بلعنموذج من نماذج اانه فقط ليتمكنوا مؤخرا من الحصول على حقوقهم.  

 .  المتعارف عليها



 احتساب سنوات الخبرة: -5

عترف للمستخدمين بحق االستفادة من سنوات الخبرة التي راكموها قبل ياذا كان النظام األساسي للوكالة 

بأة شاملة و استنفارا من طرف يستلزم تع بات فان الحصول على هذا الحق ،التحاقهم بأسالك الوكالة

في كل مناسبة و خالل جلسات العمل التي عقدتها مع االدارة الى  النقابة الوطنيةالمستخدمين. فقد قامت 

. وقد استجابت االدارة فعال الى ذلك و عملت على معالجة تسويته السريعةالتذكير بهذا المطلب و ضرورة 

أنظار المحاسب المالي للوكالة.  اال أن جل الطلبات و بحكم  كل الطلبات الواردة عليها و عرضتها على

تقادم تاريخ توظيف أصحابها لم تكن لتحظى بالموافقة. مما استوجب توجيه رسالة في الموضوع الى 

االدارة العامة، أكدت فيها النقابة على أن التسوية يجب أن تشمل كل الطلبات المقدمة دون اللجوء الى 

اجتماع بين االدارة العامة و مديرية المؤسسات العمومية و عقد . و على هذا األساس تم البعض منها اقصاء

الخوصصة لدى وزارة المالية للتباحث بشأن تسوية هذا الملف و الترخيص للوكالة بمعالجة كل الملفات و 

 في أقرب اآلجال.بأثر رجعي.  فيما يبقى موقف النقابة داعما لكل المبادرات التي تروم تسوية هذا الملف 
 

 "متصرف"المستخدمون المجازون في الشعب العلمية المصنفون في درجة  -6

تطالب بتسوية الوضعية االدارية ان تقادم هذا الملف ال يعني ضياع حقوق أصحابه، فقد كانت النقابة دوما 

الوضع على ما   . ان بقاء1111فهم في درجة مهندس منذ يلهؤالء المستخدمين أسوة بزمالئهم الذين تم تصن

هو عليه يعني االبقاء على الوضعية غير القانونية لهذه الفئة، كما أنه اعتداء على حق هؤالء المستخدمين 

في التمتع بدرجة يخولها لهم القانون، و سلبهم فرصة الترقي كما هو الحال مع نظرائهم من المستخدمين 

 .الذين ولجوا الوكالة في نفس التاريخ و بنفس الشواهد

ن االدارة تتحمل وحدها مسئولية هذا الخطأ و هي ملزمة ببدل كل المساعي ألجل تصحيحه. كما يجب أن ا 

تتحمل مسئوليتها حين دعت وزارة الوظيفة العمومية الى عقد اجتماع لتدارس هذا الموضوع، فتخلف ممثل 

 الوكالة عن الحضور كعادته و ضاعت الفرصة على أصحاب الحقوق.
  

 االنتقالية: الحركة \ب

لم تعلن االدارة عن أية حركة  1122. فخالل سنة التقنين طريقه الى بعد  ال زال هذا الموضوع لم يعرف

انتقالية علما أن هناك فئات يستوجب وضعها الصحي أو االجتماعي االنتقال العاجل. و قد كانت النقابة 

ط و أن يحدد له تاريخ قار ال جراءه. كما حريصة دائما على التأكيد أن هذا الموضوع يجب أن يخضع للضب

ي الجهة المستقبلة، ألن ذلك الرأي لن أطالبت النقابة أيضا بإعادة النظر في مطبوع الترشيح و الغاء ر

يكون موضوعيا ما دام أن صاحبه ال تربطه بعد أية عالقة مع صاحب الطلب.  كما دعت النقابة الى إنشاء 

تقال و عرض النتائج على االدارة العامة بعد ذلك. و سيكون دور هذه لجنة خاصة للبث في طلبات االن

اللجنة تعميق البحث في الطلبات و االتصال بأصحابها للحصول على بيانات اضافية و ان تقترح على 

  أخرى اذا تعذر تنقيلهم الى احدى الوجهات المطلوبة. اتاصحاب الطلبات اختيار
 

 :اءالتنقيط السنوي و تقييم األد \ج

وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي اآلنابيك في وقت سابق انتقادات للمذكرة التي اصدرتها االدارة العامة 

بخصوص التنقيط السنوي و استنكرت النقابة أن تتدخل االدارة في تحديد سقف معين للتنقيط ال يتجاوزونه  

عتبرت النقابة ذلك تضييقا على حقوق المسئولون عند تقييم أداء المستخدمين العاملين تحت امرتهم، و ا

المستخدمين في الحصول على نقط مرتفعة تعكس الحجم الحقيقي لمردودياتهم. كما نددت النقابة بالشطط 

الذي يمارسه بعض المسئولين حين ال يسمحون للمستخدمين الخاضعين للتقييم بمعرفة النقط المحصل 

 التقييم حق يضمنه القانون و كذلك حق الطعن في النتائج. عليها، و أكدت النقابة أن االطالع على نتائج



، حصل اتفاق بين النقابة الوطنية و االدارة العامة على أن تتضمن المذكرة المديرية 1122وخالل سنة 

المنظمة لهذه العملية تعليمات واضحة للمسئولين لاللتزام ببنود المنشور الوزاري المتعلق بالتقييم السنوي، 

على وجوب اجراء مقابالت تقييمية مع المستخدمين و وجوب اخبار الخاضعين للتقييم بالنتائج  الذي ينص

المحصل عليها و حقهم في اللجوء الى الطعن اذا كانت هذه النتائج ال تحظى بقبولهم. كما رفضت النقابة 

تتعدى سقف فكرة اضافة محضر تكميلي للمحضر الرسمي في حال ما اذا كانت النقطة المحصل عليها 

. بل نبهت النقابة الى وجوب أن تكون هناك محاضر تكميلية في حالة النقط السالبة، تتضمن 25/11

األسباب الموضوعية التي استند عليها المسئول في التقييم، و في حال عدم وجود ذلك، يعتبر التقييم ملغيا و 

 عني بالتقييم.يعاد اجراءه مع السلطة االدارية التي تلي مباشرة المسئول الم
 

و بمناسبة اجراء التقييم السنوي، سجلت النقابة على بعض المسئولين استغاللهم لهاته الفرصة للتنكيل 

بالمستخدمين و تصفية الحساب مع بعضهم. لذلك تقدمت النقابة بطلب اعادة النظر في كل النقط السالبة و 

فقط   ذلك على أن يشملو نصت االدارة  ابت  لههذا المطلب الذي استج .تمتيع اصحابها بفرصة تقييم جديد

 و أن يتقدم المستخدمون الراغبون في ذلك بطعون الى مديرية الموارد. 1121نسخة 

اما بخصوص التقييم الشهري لألداء، فقد استنكرت النقابة الوطنية في حينه لجوء االدارة الى اعتماد هذا 

جتماعي. و أثناء جلسات الحوار األخير، اقترحت االدارة النظام من طرف واحد دون تشاور مع الشريك اال

ن نظام التقييم الشهري في االنقابة الوطنية.  اجراء اجتماع حول النظام الحالي و االستماع الى وجهة نظر

أن ينسجم و يتكامل مع التقييم السنوي و أن يكون ثانيا نظاما يشمل كل الفئات أوال نظر النقابة الوطنية يجب 

 نية.المه
 

و ارتباطا بموضوع تقييم االداء، يبقى الحديث مشروعا عن المكافأة، و الحالة أن تدبير األغلفة المالية 

الخاصة بالمكافأة ال يستقيم و المجهودات التي تبذلها الطواقم العاملة بمختلف مصالح الوكالة الوطنية. فقد 

و ان لم تكن لها مردودية تذكر، بينما جموع تبين بوضوح أن هناك فئة معينة تحظى بمكافآت مجزية حتى 

المستخدمين المجتهدين ال يحصلون اال على تعويضات بسيطة رغم النتائج التي يحققونها. لذا فقد طالبت 

النقابة الوطنية بضرورة معالجة هاته االختالالت و أن يخضع ملف المكافأة الى الشفافية الكاملة و ذلك عن 

 ج التي حققها األفراد أو الهيئات و أن يعلن في مقابلها عن المبالغ المالية الممنوحة.طريق االعالن عن النتائ

كما أن النقابة الوطنية تستنكر أن يتم ربط مبلغ منحة الوساطة بالرتبة االدارية للمستخدم، و تعتبر ذلك عيبا 

االدماجات التي يحققها في النظام  األساسي الحالي، على اعتبار أن ليس هناك أدنى فرق من حيث قيمة 

ومن تم وجب أن يكون  .مستشار التشغيل المصنف في الرتبة التاسعة مثال و زميله المرتب خارج السلم

في المائة. نفس األمر ينطبق كذلك على المكافأة  161و أن يرتفع سقفها الى موحدا مبلغ منحة الوساطة 

 احتسابها على أساس كتلة األجور. السنوية التي يجب احتسابها على أساس مبلغ معين عوض 

بالمفهوم الحقيقي للكلمة انما يعتبر تجنيا موارد البشرية للتدبير داخل الوكالة هو  حاليا ما يتمبأن  القول نا

ال يعدو أن يكون فقط  معالجة يومية لملفات المستخدمين في  هذا المرفقعلى هذا المجال. فما يجري داخل 

تدبير الموارد حول التنموي  هابرنامجبه االدارة العامة في  صرحتما أما  ،جانبها االداري و التقني

 . مسائلةمناسبة أو مجرد نوايا طيبة يتم استعراضها عند كل فكان  البشرية
 

 عامة اتخالص: 

اذا كانت الوكالة الوطنية النعاش التشغيل و الكفاءات احدى مكونات منظومة التكوين و  التشغيل ، تعتبر 

االجرائية في يد السلطات العمومية لتطبيق القادم من السياسات ، فإنها محتاجة اليوم الى تدخل يعيد  األداة

ات الباحثين عن الشغل و المشغلين على حد سواء ، يلها وضعها الطبيعي كمرفق عمومي فعال، يواكب حاج



لة عن حق مصلحة عمومية لتصير الوكا ،فعالة و منفتحة على كل الفئات و الشرائحو  عبر برامج هادفة

 .للتشغيل ، يستفيد من خدماتها المجتمع برمته
 

ذا المرفق الحيوي ينتظر أيضا التفاتة حقيقية ألوضاع العاملين به ، تجعلهم أكثر اطمئنانا على حياتهم و ه 

اخالص. مستقبلهم و تدفعهم الى االنكباب على اعبائهم اليومية في خدمة المجتمع و المواطنين بكل تفان و 

هذا االطمئنان الذي يمكن تحقيقه عن طريق وضع نظام أساسي مشجع و منصف، يتضمن حوافز مادية و 

مهنية تدفع المستخدمين الى المزيد من البذل و العطاء. كما أن من شأن وضع نظام للتقاعد التكميلي أن 

ون هم أيضا في صناعته يساهم مشرق،يعزز الثقة بالمستقبل لدى المستخدمين و يمنحهم أمال في غد 

   .للشباب الذين يستفيدون من خدماتهم
 

ان هذا المرفق الذي عرف فيما سبق هزات عنيفة كادت أن تعصف بكل التراكم االيجابي الذي حققه 

المستخدمون يوميا بمجهوداتهم و في صمت ، لن يستقيم اال بحكامة جيدة و محترمة للقانون ، ترتكز على 

جتماعية و التشاور، و تعمل على ترسيخ قيم العدالة و المساواة بين المستخدمين، الذين و مبادئ الشراكة اال

 ال شك يتمسكون بها هم أيضا في تعامالتهم مع المواطنين.

 

كما أن العمل النقابي داخل الوكالة الوطنية مطالب بالتعاطي االيجابي مع المتغيرات السريعة التي تعرفها 

من توسيع و تعميق للحريات النقابية و  ديه أن يحسن توظيف ما كرسه الدستور الجديالحياة المهنية، و عل

لمصالح العليا اخدمة لكذا تمكين المنظمات النقابية من القيام بدورها التأطيري و التعبوي و التشاوري 

كالة مدعو أكثر للطبقة الشغيلة كجزء أساسي داخل المجتمع. و من هذا المنطلق، فان العمل النقابي داخل الو

المستخدمين و تحصينهم مما قد يهدد حقوقهم. كما  الى تطوير وسائل عمله و تكريس الوعي و تعميقه لدى

يجب أن يتعزز هذا الوعي و أن تستثمر نتائجه في بلورة مطالب أساسية، يجتهد الجميع ألجل تحقيقها يكون 

 ياة المهنية و حتى بعدها.من نتائجها المباشرة تحسين أوضاع المستخدمين أثناء الح

 

 عاشت وحدة وتضامن مستخدمي الوكالة

 عاش االتحاد المغربي للشغل

  كن جزءا من شيء أكبر، انضم إلى االتحاد المغربي للشغل
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