
 

  2014أبریل  25: الرباط في 

  
  بـــــــالغ

  

  للش�غل الفیدرالیة الدیمقراطی�ة في العضو للتشغیل الدیمقراطیة للنقابة الوطني لمكتبا عقد

حی�ث الذي یأتي بعد تجدید ھیاكل النقابة ، و ، بالرباط 2015أبریل  25السبت  یوماجتماعا عادیا 

  :ةالتالیالنقط ضمن جدول أعمالھ تم التدارس والتداول 

 ف�ي التشغیل والشؤون االجتماعی�ة منھجیة عمل وزارة  تقدیم وتدارس عرض تقییمي حول

انتخابات ممثلي الموظفین ف�ي اللج�ان /  انتخابات مندوبي األجراء(مجال االنتخابات المھنیة 

 ؛ )اإلداریة المتساویة األعضاء بالوزارة

 م��ن  تس��خیر مفتش��ي  الش��غل  تش��غیللل الدیمقراطی��ة الموق��ف الثاب��ت للنقاب��ة التأكی��د عل��ى

 خالل فاتح ماي ؛ لالشتغال

  حرم���ان موظف���ات وم���وظفي وزارة التش���غیل والش���ؤون دراس���ة الوض���عیة وال���رد عل���ى

  . 2014االجتماعیة من حقھم المشروع في االستفادة من العطلة االداریة برسم سنة 

لنقابة الدیمقراطیة للتش�غیل ا ھاالتي تقوم علیاألساسیة في بدایة االجتماع تم التذكیر، بالمبادئ 

ال��وزارة بك��ل موظف��ات وم��وظفي إط��ار للنض��ال وال��دفاع ع��ن قض��ایا ونھ��ا كالنض��الي، وب ھ��اوبخط

القائم��ة عل��ى س��مو الدیمقراطی��ة الداخلی��ة العم��ل ف��ي  تھ��امنھجیوبدون تمیی��ز وال اس��تثناء، تج��رد و

م�ن أج�ل الغی�ر مع�ارك وإنج�ازات الصارم بع�دم القف�ز عل�ى  لتزاماالو ، تھاستقاللیسیادة القرار وو

  .خاصةأھداف وأجندات خدمة استغاللھا لإرضاء النفس و

تس�جیل ت�م  حول النقط الواردة ف�ي ج�دول األعم�ال ، بعد النقاش المستفیض والتداول البناء و

  : ما یلي
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  المھنیة نتخابات االفي موضوع : أوال 
ف�ي مج�ال لش�ؤون االجتماعی�ة التش�غیل وامنھجی�ة عم�ل وزارة  تم تقدیم عرض تقییم�ي ح�ول

وك�ذا انتخاب�ات ممثل�ي م�وظفین ال�وزارة ف�ي اللج�ان اإلداری�ة المتس�اویة  انتخابات مندوبي األجراء

إل��ى  خالل��ھ ، حی��ث تط��رق ) تقری��را مفص��ال ح��ول الع��رض ،رفقت��ھ، تج��دون ب��الملحق(األعض��اء 

  .رف الوزارة بشأنھمامن ط المتخذةالجوانب القانونیة المؤطرة للعملیتین والتدابیر العملیة 

 الدیمقراطی��ةأجم��ع أعض��اء المكت��ب ال��وطني للنقاب��ة  الع��رض، بخص��وص مض��امین ھ��ذاو

   :التالیةالمواقف تسجیل  على  للتشغیل

ب�دءا م�ن بخص�وص عملی�ة انتخ�اب من�دوبي األج�راء ،  رؤیة واض�حةأن الوزارة تفتقر إلى  -1

قاق ض��من میزانی��ة ت��واریخ إجرائھ��ا ، وع��دم تخص��یص غ��الف م��الي خ��اص بھ��ذا االس��تح

، الش��يء ال��ذي أض��فى عل��ى اإلع��داد التقن��ي لھ��ذه العملی��ة نوع��ا م��ن  2015ال��وزارة برس��م 

  االرتجالیة والتسرع؛

 ومفتش�ات ومفتش� اعب�ر عنھ� وروح الوحدة والتضامن التيوالمشرف الموقف الشجاع  تثمین -2

م�ن عنھا ھؤالء  برواإلبداع التي ع الخلقروح و خیرة ،، خالل الدورات التكوینیة األالشغل 

 التنوی��ھنوع��ة الت��ي ابتكروھ��ا بھ��ذه المناس��بة ، وتخ��الل األش��كال االحتجاجی��ة المختلف��ة والم

اص�طفافھم غی�ر المش�روط ح�ول في الدفاع عن حق�وقھم المش�روعة ووعیھم وھمتھم العالیة ب

 ودف�اعھم المس�تمیت ع�ن ق�یمإلیھ�ا دارة التي ینتم�ون اإل أدوارلصورة وضرورة رد االعتبار 

   ؛الكفاءة والمردودیة فیھا

غالبی��ة م��ن لق��د ش��كل ھ��ذا الموق��ف محط��ة أخ��رى ولیس��ت أخی��رة تثب��ت أن بھ��ذه ال��وزارة 

عل��ى الوج��ھ األكم��ل ف��ي س��بیل أداء مھ��امھم رج��ال یش��تغلون ویك��دون ویض��حون النس��اء وال

وأنھ��م ف��ي ك��ل آن  ال��وظیفي،ب واج��الب��ھ  ھمم��ا یل��زم م��ا یف��وق بكثی��رھ��دف تحقی��ق بالمتكام��ل 

ن حقوقھم ومطالبتھم الملحة بتمكینھ�ا وتكریس�ھا ف�ي إط�ار م�ن عال یتوانون في الدفاع وحین 

وق��د آن األوان لیع�املوا وفق��ا  ، ھم�الاإلمعان�اة وم��ن ال اوف�تكق�د اال�وعي والمس�ؤولیة ، وأنھ��م 

   ؛للتقدیر الخاص والمراعاة الواجبة في حقھم وحق المھمة الجسیمة التي ألقیت على عاتقھم

ال م��ن حی��ث التوقی��ت وال م��ن حی��ث توزیعھ��ا  ء برمج��ة الورش��ات التكوینی��ة ،الت��أخر وس��و -3

إخواننا أطر تفتیش الش�غل تحمیل تم في ذلك بحیث  وطغیان المنطق المحاسباتي الجغرافي،

المش��تغلین بالمدیری��ة الجھوی��ة للعی��ون  وبالم��دیریات الإلقلیمی��ة ( باألق��الیم الجنوبی��ة للمملك��ة
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ع�وض تنظ�یم دورة تكوینی�ة داخ�ل جھ�تھم ، الش�يء  لمدین�ة أك�ادیرعن�اء الس�فر ) التابعة لھ�ا

 ؛ یتنافى مع سیاسة القرب والتنزیل الجھوي الجید لالتمركز  اإلداريالذي 

تھمیش دور اإلعالم في التعریف بأھمیة انتخاب�ات من�دوبي األج�راء ومواكبتھ�ا ، فض�ال ع�ن  -4

الش�يء ال�ذي یؤك�د ب�الملموس أن ،  التي یقوم بھا جھاز تفتیش الشغل في ھ�ذا الص�دداألدوار 

التمثیلی�ة المھنی�ة والتض�ییق عل�ى ممارس�ة الح�ق مب�دأ ھناك توجھ م�ن أج�ل مواص�لة ض�رب 

  ؛في بعده الوطنيالنقابي 

التسجیل باستغراب وقلق والتساؤل عن الخلفیات والغایات التي تم على أساسھا تقسیم اللج�ان  -5

ممثل��ي الم��وظفین باللج��ان اإلداری��ة المتس��اویة  وحص��ر الل��وائح االنتخابی��ة بمناس��بة انتخ��اب

یفتقر إلى المھنیة المطلوبة الذي  على صعید وزارة التشغیل والشؤون االجتماعیة األعضاء

ولن�ا ف�ي ھ�دا  ، لل�وزارة  ھدنا ذلك ف�ي الكثی�ر م�ن القض�ایا المرتبط�ة بالت�دبیر اإلداريكما ع

ة إلى أخذھا بع�ین االعتب�ار ومراجع�الصدد مالحظات ومطالب ندعو المشرفین على العملیة 

 .مواقفھم على ضوئھا قبل فوات األوان

  خالل فاتح ماي االشتغالإلزام الموظفین بفي موضوع  : ثانیا  

ن كون ی�وم ف�اتح م�اي مللتراجع وغیر القابل موقفھا الثابت  للتشغیل الدیمقراطیة لنقابةتجدد ا

أن دع�وة الم�وظفین إل�ى العم�ل خ�الل ھ�ذا تب�ر تعو رس�میة یج�ب احترامھ�ا بإطالقیتھ�ا ، یوم عطلة

الوص��یة وزارة ال��ال یش��رف وال یج��وز أن یص��در ع��ن  ،بح��ق أساس��ي ف��ي العم��ل الی��وم یعتب��ر مس��ا

  .ساسیة في العمللحقوق األل یةملحاوا

تدعو جمی�ع الموظف�ات  للتشغیل الدیمقراطیة لنقابةوانسجاما مع مواقفھا الثابتة والدائمة فإن ا

  .االمتناع عن العمل یوم فاتح مايرة التشغیل والشؤون االجتماعیة إلى والموظفین بوزا

في موض�وع حرم�ان موظف�ات وم�وظفي ال�وزارة م�ن حقھ�م المش�روع ف�ي االس�تفادة م�ن  :ثالثا 

  2014العطلة االداریة برسم سنة 

قام المسؤولون عن تدبیر الموارد البشریة بحرمان فئات عریض�ة م�ن الم�وظفین م�ن حقھ�م 

، وق��د اعتم��دوا ف��ي اتخ��اذ ھ��ذا  2014س��تفادة م��ن مت��أخرات عطلھ��م االداری��ة برس��م س��نة ف��ي اال

النظ�ام األساس�ي الع�ام م�ن  40قراءة نصیة متعسفة للفقرة ما قبل األخیرة من المادة االجراء على 

وال یمك��ن تأجی��ل االس��تفادة م��ن الرخص��ة : " كم��ا ت��م تعدیل��ھ والت��ي ت��نص عل��ى للوظیف��ة العمومی��ة 

  ".  رسم سنة معینة إلى السنة الموالیة إال استثناءا ولمرة واحدةالسنویة ب
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إن ھذا االجراء یعتب�ر مساس�ا ص�ارخا بح�ق أساس�ي وثاب�ت لك�ل موظ�ف عم�ومي یوج�د ف�ي 

حال��ة قی��ام بالوظیف��ة ، وھ��و مبن��ي عل��ى غی��ر أس��اس ق��انوني باعتب��ار التعس��ف ف��ي تفس��یر القاع��دة 

  .القانونیة

  :على االعتبارات التالیةتستند إن عدم مشروعیة اإلجراء 

 ال��وزارة ( دارةتح��دیث اإلالوظیف��ة العمومی��ة ول��ى التفس��یر المعتم��د م��ن ط��رف وزارة ب��الرجوع إ

رتبط بحال�ة الموظ�ف ال�ذي ی�إن المنع ال�وارد ف�ي الفق�رة الس�الف ذكرھ�ا ف) صاحبة االختصاص

نھم�ا بش�كل یرغب في تأجیل رخصتھ السنویة بغرض جمعھا مع الرخصة الموالیة واالستفادة م

ن النظ��ام الس��اري قب��ل تع��دیل الم��ادة المعنی��ة الزال س��اریا بالنس��بة إ، و) ی��وم 44(مقت��رن وت��ام 

للموظفین المضطرین لتأجیل رخص�ھم اإلداری�ة للس�نة الموالی�ة واالس�تفادة منھ�ا بش�كل منفص�ل 

 ؛عن الرخصة المستحقة برسم سنة االستفادة

 ة األخ��رى یس��تفیدون بش��كل ع��ادي م��ن رخص��ھم الزال الموظف�ون المنتم��ون للقطاع��ات الوزاری��

وزارة الوظیف��ة العمومی���ة وتح���دیث  وااالداری��ة برس���م الس��نوات الفارط���ة ، وخصوص��ا موظف���

فئ��ة ل��یس ھ��ذه الطالم��ا أن وزارتن��ا ل��م تع��د م��ن ض��من (وال��وزارات المرجعی��ة ب��المغرب اإلدارة 

 ).محدودیة دورھا ولكن بسبب سوء التدبیر الذي یطبعھال

ت�دعو المس�ؤولین ع�ن  للتش�غیل الدیمقراطی�ة لنقاب�ةاف�إن  المتخ�ذروعیة االج�راء أمام عدم مش

تدبیر الموارد البشریة بالقط�اع إل�ى تحم�ل مس�ؤولیتھم بحی�اد وموض�وعیة وأن یكون�وا خی�ر س�اھر 

أن یكف�وا ع�ن  على حقوق الموارد البشریة التي یدبرون شؤونھا وأن یرتدوا ویع�ودوا ع�ن غ�یھم و

عل���ى ھ���ؤالء المس���ؤولین أن یمكن���وا ف���ورا و ،تج���اه نس���اء ورج���ال القط���اعدور الج���الد تقم���ص 

نتمنى أن نجد ل�دى ھ�ؤالء ف�ي ھ�ذا الموض�وع آذان�ا ص�اغیة ، والموظفین المتضررین من حقوقھم

  .وموضوعیة ضروریة لیجنبونا ویجنبوا أنفسھم عناء الدخول في معارك ال طائل من ورائھا

  دمتم ودمنا للنضال أوفیاء

  ة النقابیةعاشت الوحد

  الدیمقراطیة للتشغیل النقابةعاشت 

  طیة للتشغیلالدیمقرا المكتب الوطني النقابة

  الكاتب العام

  عبد الحفیظ الرحموني: إمضاء 

 




