
   
 من الكاتب الوطني للنقابة         

 الوطنية  لموظفي  وزارة  الصيد البحري

 الى

 السيد وزير الفالحة و الصيد البحري

 

 -الرباط –                 

 طلب مقابلةإخبار والموضوع : 

 
 تحية واحترام وبعد،                                                            

 

حرجة  نتيجة ما يتخلله من فوضى  اني معالي الوزير، أن أنهي إلى علم سيادتكم أن قطاع الصيد البحري يعيش أوضاعيؤسف

 مما ينعكس سلبا على مردودية المصالح المركزية والخارجية.وأفقدتها هبتها العادي لإلدارة  والالمباالة أثرت بشكل كبير على السير
 

يان وأوتاد قطاع الصيد البحري جعلته يحضا باهتمام بالغ من طرف الصحافة المكتوبة منها إن األحداث األخيرة التي هزت ك

وااللكترونية التي خصصت مقاالت من السخرية والتهكم على طريقة تدبير المصالح المركزية لشؤون الصيد البحري والتواطىء 

تراتيجية الصيد البحري هذا ضدا على مضمون إس يحدث .المكشوف مع لوبيات الصيد البحري الذين عاثوا في البحر فسادا

( خاصة في الشق المتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية، وفي تحد سافر لقانون محاربة الصيد العشوائي و الغير )هاليوتيس

 .المصرح به
 

ا المستمر باستعمال لقد سنت الوزارة القانون الذي يشترط في بواخر الصيد أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصده

االتصاالت عبر األقمار الصناعية  إلرسال المعطيات، وتمت عملية تثبيت هذه األجهزة على جميع مراكب الصيد وتم إحداث المركز 

الوطني لمراقبة سفن الصيد، غير أن هذا األخير لم يف بما هو منتظر منه على الرغم من ماليير السنتيمات التي صرفت على نظام 

قبة والتتبع. إذ أن مراكب الصيد بالجر ال زالت تمارس نشاطها داخل المناطق المحرمة رغم رصدها من طرف هذا المركز، مما المرا

اإلدارة المركزية لتغاضي الطرف والتحيز للبعض دون مسؤولي يطرح أكثر من سؤال خاصة بعد اتهام بعض أرباب مراكب الصيد 

 البعض األخر.
 

هذا العبث لم يطل مجال استغالل الثروة السمكية فقط، بل إن معظم المرافق اإلدارية تعيش حاليا ويالت التدبير والغريب في األمر أن 

العشوائي للموارد البشرية والتدبير اإلداري في مجاالت متعددة و السيد المدير المسؤول ال يحرك ساكنا. نذكر منها على سبيل المثال 

 ال الحصر ما يلي:
 

و الذي تزامن مع بداية تجديد رخص   SAMACV2إنطالق النسخة الثانية من النظام المعلوماتي في نسخته الثانية مند أوال:  -

ن هذا النظام المعلوماتي لم يرق الى أالصيد البحري وتسوية الوضعية القانونية إلبحار مراكب وقوارب الصيد البحري، تبين 

مشاكل معالجة الملفات و التي بقيت على الرفوف تنتظر إدخال إصالحات المواكبة على هذا النظام المستوى المطلوب، حيث زاد من 

مما يعطل عملية تسوية الملفات و الدخول في متاهات اإلخالل بالمسؤولية. هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على عدم اإللمام وعدم 

و الشؤون العامة. حيث كان من األجدر التجريب على مستوى مندوبيتن التنسيق والالمباالة من طرف مديرية الموارد البشرية 

 للصيد البحري بدل شل العمل على الصعيد الوطني.
 

إن مجموعة من الموظفين ) تقنيين، مهندسين ومتصرفين( مازالوا ينتظرون تسوية ملفاتهم العالقة مند زمن بعيد و دون  ثانيا: -

بيات  يمارسون مهامهم اإلدارية مند زمن بعيد داخل مقرات مؤقتة ناقصة التجهيز وال تتسع جدوى. و ال يزال موظفو بعض المندو

معظم المرافق اإلدارية تشتكي من هذا فضال عن أن (. ، اكادير، الصويرة، إمسوان...لكل الموظفين في انتظار الفرج )مثال المضيق

 الخصاص في التجهيزات المكتبية و األجهزة المعلوماتية. 
 

ثالثا: نسجل و بحصرة كبيرة، التراجع المخيف لهبة اإلدارة وإهانتها حتى أصبحت عاجزة عن إتخاد أي قرار جريء أو القيام  -

 بإجراءات شجاعة  إلنقاد هذا القطاع وحمايته من لوبيات الفساد.
 

عميقة وفورية يكون شعارها  جذريةمعالي الوزير، هناك خروقات عديدة تستوجب وقفة تأمل والتحلي بالشجاعة لقيام بإصالحات 

من أجل رسم خريطة طريق جديدة  فتح حوار جاد و مسؤولذا ندعوكم الى هالعدالة. ل  -يةالتشارك -الشفافية –الحكامة الجيدة 

 والصراعات.  االتهامات بعيدا عن إليه باالنتماءيعتز كل موظف هذا القطاع مرفقا عاما  يصبحل

 

 و تقبلوا فائق االحترام و التقدير.                                                       
 نسخة موجهة الى السيدة و السادة:

 الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري -

 المفتش العام لقطاع الصيد البحري -

 مدير الموارد البشرية و الشؤون العامة لقطاع الصيد البحري -

 الدار البيضاء للشغل الديمقراطيةالعام للكونفدرالية الكاتب  -
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