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  :في موضوع  ملحق رــریــتق
  التشغیل والشؤون االجتماعیةمنھجیة عمل وزارة  تحلیل "

  "في مجال االنتخابات المھنیة

 ح��ولع��رض تقییم��ي ت��م إع��داد  الدیمقراطی��ة للتش��غیل المكت��ب ال��وطني النقاب��ةبتكلی��ف م��ن 

االنتخاب��ات ف��ي مج��ال التش��غیل والش��ؤون االجتماعی��ة منھجی��ة عم��ل وزارة تحلی��ل "موض��وع 

خالل االجتم�اع الع�ادي للمكت�ب المنعق�د بالرب�اط ی�وم وتدارس مضامینھ ، حیث تم إلقاؤه  "المھنیة

  :وقد تطرق العرض لمحورین  . 2015أبریل  25السبت 
  عملیة انتخابات مندوبي األجراء؛ وزارة المتعلق بمواكبة تنظیم التقییم مخطط 

  دراسة وتحلیل منھجیة الوزارة ف�ي مج�ال اإلع�داد النتخاب�ات ممثل�ي الم�وظفین ف�ي اللج�ان

 اإلداریة المتساویة األعضاء؛
 

وزارة المتعل��ق بمواكب��ة تنظ��یم عملی��ة انتخاب��ات من��دوبي األج��راء ال��مخط��ط ف��ي موض��وع : أوال 

  لخاصانتخابات مندوبي األجراء في القطاع ا

مقب��ل عل��ى  ووھ�� 2015برس��م س��نة  عملی��ة انتخاب��ات من��دوبي األج��راءینخ��رط المغ��رب ف��ي 

تتج��اوز والتح��دیات  رھان��اتس��عى لرف��ع تح��دیات كب��رى ، كم��ا أن طبیع��ة ھ��ذه الیرھان��ات عمیق��ة و

ومواكب��ة  ،برمت��ھ  وطنلل�� ةالدیمقراطی�� لی��ةاآلتمك��ین وترس��یخ الش��أن القط��اعي لتص��ب ف��ي ص��لب 

تحدید الش�روط والض�مانات األساس�یة ضبط ولدستوري وضرورة تفعیلھ وكذا ااالصالح والتطور 

س�تقرار ال، م�ا یس�اھم بش�كل مباش�ر ف�ي ا الع�امبمفھومھ�ا لتطبیع وتفعیل ومأسسة العالقات المھنیة 

   .لبالدنا قتصاديالا رقيالجتماعي والا

م���ن  یف���رض التعام���ل معھ���ا بكثی���رالمطروح���ة إن مس���توى وطبیع���ة التح���دیات والرھان���ات 

ب�وزارة  بعی�نھم والتفاني وتجنب الحسابات الضیقة من قب�ل بع�ض المس�ؤولینالموضوعیة والجدیة 

الت�دبیري  ھمم�نطقعمروا أكثر من الالزم وكرسوا بھذا القطاع الذین شؤون االجتماعیة التشغیل وال

فس�نا نج�د أنجمی�ع المخ�اطر وب�الرغم م�ن . بالمحكومیة عوض الحكامة وسومالمووالمتخلف فاسد ال

ھ�ؤالء ال زال و 2015برس�م س�نة  انتخاب�ات من�دوبي األج�راءس�تحقاق الیوم في خضم االستعداد ال

اس�تخفافھم بنھجھم التدبیري ال�ذي أثب�ت محدودیت�ھ وع�دم ج�دواه ومصرین ومتشبثین بمالمسؤولون 

ة لعم�ل بجدی�ة وحس�ن نی�وقلة مراعاتھم للوضعیة العامة المتردیة الت�ي یعیش�ھا القط�اع وض�رورة ا

   .على تحسینھا، مما أثر في العمق على مستوى االستعداد للعملیة ویرھن نجاح القادم من مراحلھا
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وزارة بمختل���ف فئ���اتھم لق���اء ال���ارتباط���ا ب���الحق ف���ي التعویض���ات لفائ���دة موظف���ات وم���وظفي  )1

، فال یمك�ن ألح�د أن یغف�ل  مساھمتھم وسھرھم على حسن سیرورة وإنجاح العملیة االنتخابیة

فع تحدي وكسب الرھان الدیمقراطي المرتبط بعملی�ة انتخ�اب من�دوبي األج�راء یق�ع على كون ر

انج��اح ھ��ذه المحط��ة األساس��یة  ءعل��ى ع��اتق ھ��ؤالء الم��وظفین ال��ذین یض��طلعون بش��رف وع��ب

والوصول بھا إلى بر األمان ، ما یستوجب معھ االعتراف لھم بھذا الدور والتنویھ بھ من خ�الل 

. ملیة بعیدة عن الشعارات الرنانة والخطابات الجوفاء إلعالن النوای�افعلیة وع وإجراءاتتدابیر 

تشجیعھم وتحفیزھم عل�ى المجھ�ودات الجب�ارة واالس�تثنائیة والمحفوف�ة غالب�ا ستلزم ی إن الواجب

 قلھ��ا، ولع��ل أدناھ��ا وأ بالمخ��اطر الت��ي یب��ذلونھا ف��ي ھ��ذه المناس��بة وف��ي غیرھ��ا بش��تى الوس��ائل

 .ومتوازي مع قیمة مساھمتھمتمكینھم من تعویض محترم 

وبالرغم من كل ذلك، ینطلق االس�تحقاق ویج�د ھ�ؤالء الموظف�ون أنفس�ھم ف�ي ص�لب العملی�ة  

وھ�م ال یزال�ون  2015یقبل�ون عل�ى عملی�ة  !! ال شئ تغی�ر ف�ي تص�رفات والت�زام المس�ؤولینو

ت��ي أطلق��ت والوع��ود الكاذب��ة ال 2009یتجرع��ون م��رارة المعامل��ة المھین��ة الت��ي قوبل��وا بھ��ا ف��ي 

أدنى تحفی�ز م�ادي ، ك�ل بو آنذاك، وینخرطون الیوم وال أثر ألي اھتمام بوضعھم ومتطلباتھم ول

ف�ي  نھجال� اأم�ام ھ�ذ. 2009ن�ذر بتك�رار تجرب�ة ، مم�ا یما ھنالك وع�ود أخ�رى ب�دون ض�مانات 

فكان��ت النتیج��ة المقاطع��ات واألش��كال بل��غ االحتق��ان م��داه ب��ین الموظف��ات والم��وظفین التعام��ل 

مراح�ل  ف�ي الق�ادم م�ن األس�وأیخش�ى والحتجاجیة التي مست بنوعیة وجودة ورشات التك�وین ا

  .العملیة االنتخابیة

المس��ؤولون  یكل��فل��م  م��ع ذل��كو ، االحتق��ان واالحتج��اج الی��وم م��داه داخ��ل ال��وزارة لق��د بل��غ

 تمثیلی�ةالحوار الج�اد والف�وري م�ع الھیئ�ات الوأقلھ مباشرة بأدنى تحرك إیجابي أنفسھم القیام 

  .طمأنة النفوس وتدارك ما یمكن تداركھ داخل القطاع لعل ذلك یساھم في
  

، نجد أنفسنا مرة أخرى وكما جرت العادة أمام ع�دم كف�اءة  ارتباطا بالتدبیر المیزانیاتي للعملیة )2

ف���ي س���نة ف، وعج���ز م���ن أوك���ل لھ���م ال���دفاع والتراف���ع ع���ن المص���الح المادی���ة لقط���اع التش���غیل

قراطیة وتكریس وتثبیت المنھج والتوجھ الفعلي نح�و الدول�ة المغربی�ة الحدیث�ة االستحقاقات الدیم

م��ع م��ا ل��ذلك م��ن ارتب��اط   2011والدیمقراطی��ة، وم��ع أول اس��تحقاق انتخ��ابي ف��ي إط��ار دس��تور 

بتفعی��ل ھ��ذا الدس��تور وتكریس��ھ عل��ى أرض الواق��ع ، وم��ع م��ا تفرض��ھ ك��ل عملی��ة انتخابی��ة م��ن 

ان��ب الم��وارد المالی��ة والبش��ریة ، نق��ف خ��الل الس��نة المالی��ة متطلب��ات خاص��ة واس��تثنائیة ف��ي ج

فمیزانی�ة القط�اع ال تتض�من أي فق�رة خاص�ة فش�ل ذری�ع جدی�د ، انتكاس�ة مھین�ة و الحالیة أم�ام 

ت�م تقل�یص المیزانی�ة ، بل األدھى من ذلك وفي خط�وة مفاجئ�ة  بعملیة انتخاب مندوبي األجراء

مالی�ة المناص�ب فت�ات م�ن الم�ن تم تمك�ین ال�وزارة إال ، ول�م ی� االجمالیة للقط�اع بنس�بة مھول�ة

، وی��تم  ل��ن تغن��ي ول��ن تس��من م��ن ج��وع ف��ي الم��وارد البش��ریة المتجھ��ة نح��و االنق��راضالت��ي 

مم�ا یزی�د ا الفت�ات تكریس سوء التدبیر من خالل عدم التعیین في فئة مفتشي الشغل م�ن ب�ین ھ�ذ

 .من الضغط النفسي والوظیفي على ھذه الفئة
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ویتك��رس الفش��ل وانع��دام الكف��اءة ل��دى المس��ؤولین ع��ن الت��دبیر الم��الي ف��ي قط��اع یس��تمر و 

وج�ود نی�ة مبیت�ة ل�دى ال�بعض التشغیل لدرجة أن أصبح التساؤل مشروعا ویطرح نفس�ھ ح�ول 

س�عیا  من ذوي النفوس المریضة لتكریس التردي في ھ�ذا القط�اع ومحارب�ة فئ�ة معین�ة داخل�ھ

  . ضد ھذه الفئةوراء إرضاء عقد نفسیة وحقد دفین 
 

تق�وم ،  ت مباش�رتھا اس�تعدادا لھ�ذا االس�تحقاق االنتخ�ابيالت�ي تم�والت�دابیر ارتباطا ب�التخطیط  )3

المالحظ��ة واالس��تغراب ح��ول العش��وائیة واالعتباطی��ة الت��ي تم��ت وفقھ��ا ھ��ذه العملی��ة وذل��ك م��ن 

جرب��ة س��نة وع��دم االعتم��اد عل��ى ت ،س��وء التق��دیر والبرمج��ة و، الش��مولیة  الرؤی��ةخ��الل انع��دام 

نش�یر إل�ى م�ا  محدودیاتھا، وفي ھذا االط�ار من خالل تكریس تراكماتھا ومحاولة تجاوز 2009

 :یلي

ھامش التحرك ل�دى أط�ر تفت�یش الش�غل ویزی�د من ر عملیة االحصاء بشكل كبیر ما یقلص یتأخ -

 الضغط علیھم بشكل مفرط ؛

 الضغط عل�ى أط�ر تفت�یش الش�غل زادمما برمجة الورشات التكوینیة وسوء االرتجالیة و ریتأخال -

وتحس�یس المش�غلین الذین وجدوا أنفسھم بین مطرقة ضیق الوق�ت الم�رتبط باس�تكمال االحص�اء 

 وسندان الحضور للتكوین واالستفادة منھ؛ االنتخابیة وائحللاواستقبال 

،  ءتام لدور اإلعالم في تحسیس الشركاء االجتماعین بأھمیة انتخابات مندوبي األج�راالتغییب ال -

حص��ر مس��ؤولیة إنج��اح االنتخاب��ات ف��ي مكون��ات جھ��از حی��ث ال یمك��ن ب��أي ح��ال م��ن األح��وال 

الت�ي تب�ذل وس�تبذل م�ن ل�دن ، إذ أن�ھ رغ�م المجھ�ودات االس�تثنائیة و الج�ادة تفتیش الشغل فق�ط 

، الس�یما ف�ي  یظل الجھاز ملزم فقط ببذل عنایة و ل�یس تحقی�ق نتیج�ةمفتشي الشغل ومفتشات 

المواكب��ة اإلعالمی��ة خاص��ة ف��ي قن��وات القط��ب  وانع��داملی��ة ف��ي ب��دء العمالكبی��ر س��یاق الت��أخر 

 . العمومي
 

  :ورشات التكوینالجو العام الذي دارت فیھ ارتباطا ب )4

المش��تغلین بالمدیری��ة الجھوی��ة ( الش��غل باألق��الیم الجنوبی��ة للمملك��ةأط��ر تفت��یش إخوانن��ا تحمی��ل  -

تنظ��یم دورة  ع��وض عن��اء الس��فر لمدین��ة أك��ادیر) ھ��اللعی��ون  وبالم��دیریات الإلقلیمی��ة التابع��ة ل

 .یتنافى مع سیاسة القرب والتنزیل الجھوي الجید لالتمركز اإلداري، داخل جھتھم تكوینیة 

یضرب ف�ي الص�میم دورھا مھم وثابت في مواكبة العملیة االنتخابیة  الموظفین من حرمان فئات -

 باألطب�اء والمھندس�یناألم�ر یتعل�ق ، عم�لالتكامل والتماسك المھني وانسجام فرق ال مستویات

مع ما لمھامھم من ارتباط وثی�ق بالعملی�ة س�واء بالمش�اركة المباش�رة ف�ي بع�ض الح�االت خ�الل 

العملیات االنتخابیة او من خالل المساھمة في استكمال المسلسل االنتخابي بالسھر عل�ى إح�داث 

الجزء األھ�م ض�طلع ب�ی ت�يال فئ�اتالب�اقي بیتعلق كما  ، وتتبع عمل المؤسسات التمثیلیة لألجراء

واألساس��ي م��ن الجوان��ب ذات البع��د اإلداري المرتبط��ة بعملی��ة االنتخاب��ات والت��ي ال تق��ل أھمی��ة 

  .وجدوى

عل�ى أط��ر تفت�یش الش��غل  بالوث��ائق والمراج�ع الموزع��ةض�عف ومحدودی��ة الج�ودة فیم��ا یتعل�ق   -

ي وثیقة مجمع�ة للنص�وص القانونی�ة المنظم�ة مواكبة للعملیة االنتخابیة ، فلم یتم إعداد وتوزیع أ
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ل��م ی��تم تمكی��نھم م��ن أي وثیق��ة م��ن الوث��ائق ال��ذین حض��روا التك��وین األط��ر  أغل��بوللعملی��ة 

الدلیل ال�ذي ت�م إع�داده یتض�من أخط�اء قانونی�ة وعملی�ة جوھری�ة باإلضافة إلى أن  ،المعتمدة 

م�ن ل�م یس�بق لھ�م خ�وض ل بالنس�بةخاص�ة  -، و إن من ش�أن االعتم�اد علی�ھ مضامینھفي بعض 

خط�اء فادح�ة ق�د ت�ؤثر س�لبا عل�ى العملی�ة أل ھمأن ی�ؤدي إل�ى ارتك�اب -تجربة االنتخابات المھنی�ة 

  .و تشكل مادة دسمة للطعون أمام المحاكم االنتخابیة برمتھا

ش��ادة إلوااالرتی��اح إب�داء الب�د م��ن بمعطی��ین نقط�ة الض��وء الوحی�دة ف��ي ورش�ات التك��وین ت�رتبط  -

ھذه االشادة ألقوى جواب عل�ى م�ن یتھمن�ا ومجم�وع الحرك�ة النقابی�ة داخ�ل القط�اع  ولعل، بھما

 ،وتعمیمھم�ا والتغذیةیتعلق المعطى األول بمستوى اإلیواء  .بالعدمیة والبحث عن الدابة السوداء

 إی��واء محت��رممس��توى ف��أخیرا ونتمن��ى أال یك��ون آخ��را اس��تفاد المش��اركون ف��ي التك��وین م��ن 

وجب�ات غذائی�ة بج�ودة مقبول�ة عك�س العھ�د كما اس�تفادوا م�ن  ، وكرامتھمھیبتھم یتناسب مع 

 . الردیئة"  سندویتشاتھ"البائد و

ویتف�اعلون س�توعبون ی القط�اعم�ن أبن�اء ب�المكونین وھ�م كف�اءات أما المعطى اآلخر فیتعلق 

 في علیھ الدأب ما تم  بموضوعیة مع االشكالیات المطروحة ومع واقع القطاع وھواجسھ عكس

م���ن خب���رات و تج���ارب  لالس���تفادةمكات���ب الدراس���ات ومك���ونیھم ال���ذین ی���أتون لج���وء إل���ى ال

الیومیة الت�ي یواجھونھ�ا ف�ي  باإلشكاالتفیما یتعلق  تھم و إشفاء غلیلھمإفاد عوضشاركین الم

 .ممارستھم المیدانیة
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  اللجان اإلداریة داخلفي موضوع انتخابات ممثلي الموظفین :  ثانیا

ت���رتبط بھ���ا الی���وم أم���ام لحظ���ة مفص���لیة  االتش���غیل والش���ؤون االجتماعی���ة نفس���ھ وزارةد ج���ت

،  2011ض��رورات تك��ریس مب��دأ الحكام��ة الجی��دة كم��ا یش��دد علی��ھ دس��تور المملك��ة المغربی��ة لس��نة 

تأھیل القطاع وتحسین طموح ورھان التحدیث والعصرنة اإلداریة وتطویر األداء والفعالیة ، وكذا 

دوره وأھمی�ة م�ع ع في مصاف القطاعات الحكومیة المرجعیة ب�المغرب بم�ا ینس�جم صورتھ لیتموق

تجعل م�ن إن كل تلك األھداف ال یمكن تحقیقھا إال من خالل نھج مقاربة تدبیریة شاملة . مساھماتھ

إح�داث و القط�اع المصالحة الضروریة ب�ین مكون�اتتحقیق الشروط الموضوعیة لئ ھیتبین آلیاتھا 

تج�اوز النع��رات توب��ین المس�ؤولین والم�وارد البش�ریة  األھ�دافال�رؤى ووري ف�ي االنس�جام الض�ر

. یلة الح�وار البن�اء والتش�اور والمش�اركة الفعال�ةف بفض�اعتراالز وارتكباالضافة إلى االالھدامة ، 

التق�دیر الض�روري ل�دور الش�عور بإال من خالل االعتراف وتلك اآللیات وال یمكن تكریس وتفعیل 

كش�ریك فعل�ي وفع�ال ومؤسس�ي ف�ي ت�دبیر  ا، واالعتماد علیھ� نلموظفیلیئات التمثیلیة ومساھمة الھ

  .واقع ومستقبل القطاع

لئن كانت مستلزمات المرحلة واألھداف المرتبطة بھا واضحة ومباش�رة وال ل�بس فیھ�ا، ف�إن 

ھ النوایا ل�دى المس�ؤولین ومس�تویات ت�دبیرھم الزال�ت تم�تح م�ن ممارس�ات الماض�ي ال�ذي عف�ا عن�

وتفش��ل أم��ام ك��ل امتح��ان وتف��وت ع��ن س��بق إص��رار ك��ل فرص��ة مواتی��ة إلح��داث االص��الح ال��زمن 

ولنا في االع�داد لعملی�ة انتخاب�ات ممثل�ي م�وظفي وزارة التش�غیل  .وتحقیق اآلمال الكبرى المعقودة

والشؤون االجتماعیة ضمن اللجان االداریة المتساویة األعضاء خیر دلیل على إصرار المسؤولین 

فكل المؤشرات تدل على رغبة ھؤالء المسؤولین ف�ي تحج�یم . نھجھم التدبیري المحدود االفق على

نقابیة داخل القطاع عبر إنتاج خریطة تمثیلیة مغلوطة متحكم فیھا وغیر متیح�ة ألي دور الھیئات ال

   .أفق في مجال التغییر واإلصالح

ساسي  النظام األم���ن  75إلى  64الفصول من و 11الفص���ل  بج���وھرتمس معتم���دة المقاربة الإن  -

حی�ث ت�م االعتم�اد عل�ى . المتعلقة باللجان االداریة المتس�اویة األعض�اءوالعام للوظیفة العمومیة 

تغی��ب عن��ھ المقارب��ة التش��اركیة والتش��اوریة الت��ي تعتب��ر أص��ال دارة  من طرف اإل يقرار انفراد

ثل�یھم ف�ي ت�دبیر القض�ایا وواجبا في مجال الحكامة الجی�دة وض�رورة إش�راك الم�وظفین عب�ر مم

 المرتبطة بھم؛

إن التقس��یم الجغراف��ي المعتم��د خ��الل االس��تحقاق االنتخ��ابي الج��اري ت��م خ��ارج ك��ل منط��ق وك��ل  -

أس��اس موض��وعي ، ف��ال ھ��و ح��اول التجدی��د م��ن خ��الل تبن��ي المقارب��ة الجھوی��ة الجدی��دة داخ��ل 

عتبار التع�ددي للدول�ة ، وال المملكة المغربیة فیساھم بذلك في تكریس وتفعیل البعد الحداثي واال

إن التوزی�ع الجغراف�ي المعتم�د . ھو حافظ على التقسیم السابق الذي أثب�ت عملی�ا كفایت�ھ وفعالیت�ھ

خالل ھذه السنة خارج كل مبرر موضوعي یدعو إلى طرح كثیر من التساؤالت ح�ول غایت�ھ ، 

م العملی�ة االنتخابی�ة ویخشى من ورائھ أن یكون مجرد تكتیك انتخابوي الغرض من ورائ�ھ تع�وی

واس��تباق النت��ائج ف��ي أف��ق تحقی��ق خریط��ة تمثیلی��ة م��زورة داخ��ل القط��اع تخ��دم أجن��دات خاص��ة 

 ومشبوھة؛
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إن توزی��ع اللج��ان ل��م یس��لم ب��دوره م��ن ترتیب��ات خاص��ة وبعی��دة ع��ن ك��ل منط��ق ت��دبیري س��لیم ،  -

اطر عملی�ة أنھ�ا س�وف ت�ؤدي إل�ى مخ�وباإلضافة إلى انھ تضمن خروقات قانونیة جوھریة الب�د 

  .ومیدانیة
من خالل التحلیل الشمولي لتوزیع اللجان فإن المعطى الذي یقفز إلى النظر ھو تقل�یص ع�دد 

األم�ر بھ�ذا و .م�ا ی�ؤثر عل�ى مس�توى التمثیلی�ة ودورھ�ا وفعالیتھ�ا ممثلي الم�وظفین ف�ي ش�مولیتھ

 135لیة رق�م یتعارض مع المعاییر الدولیة للعمل وخصوصا معاھدتي منظمة العمل الدوالشكل 

  .13و 12و 8كما یتعارض مع روح الدستور المغربي ومنطوقھ في المواد  154و

في ل�وائح معین�ة بینم�ا ت�م  اومن خالل التحلیل الموضعي فقد تم تجمیع بعض الفئات وتكدیسھ

تفری��ق فئ��ات أخ��رى عل��ى أكث��ر م��ن الئح��ة فكان��ت النتیج��ة تقل��یص المقاع��د التمثیلی��ة لل��بعض 

آلخ��ر بش��كل یتن��اقض ف��ي الج��وھر م��ع النس��بة العددی��ة للفئ��ات م��ن مجم��وع وتوس��یعھا لل��بعض ا

 27.27%الموظفین ، وكمثال عن ذلك فأكبر فئة من الموظفین وھم المفتشون ال یمثل�ون إال ب 

م��ن مجم��وع المقاع��د الخاض��عة لالنتخ��اب ، والمفارق��ات م��ن ھ��ذا القبی��ل عدی��دة ال یت��یح المج��ال 

الح�االت ت�م دم�ج فئت�ین مختلفت�ین ف�ي الئح�ة واح�دة بینم�ا  وفي االتجاه نفسھ في بعض. حصرھا

ش�غل كی�ف لمف�تش  23المنطق یفرض اختصاص كل الئحة بفئة ممی�زة فم�ثال ف�ي الالئح�ة رق�م 

  . أن یمثل ویعبر عن مصالح ویتدارس وضعیة متصرف؟ والعكس صحیح

عل�ى أن�ھ عمومی�ة النظام األساسي العام للوظیف�ة المن  35ومن الناحیة القانونیة ینص الفصل 

ال یج��وز معھ��ا ب��أي ح��ال م��ن األح��وال لموظ��ف ذي رتب��ة معین��ة أن یب��دى اقتراح��ا یتعل��ق "... 

وبالت��الي ف��إن األص��ل ف��ي ض��بط الل��وائح ھ��و رت��ب  ...".ترق��ى موظ��ف أعل��ى من��ھ ف��ي الرتب��ةب

 نأالموظفین ولیس فئاتھم، غیر أن اللوائح الصادرة قد أغفلت ھذا المعطى القانوني الذي یمك�ن 

تنتج عنھ انعكاسات میدانیة وعملیة خطیرة ت�ؤدي إل�ى عبثی�ة وع�دم مش�روعیة أش�غال اللج�ان ، 

لمحرر من الدرج�ة الرابع�ة إذا انتخ�ب أن یب�ث قانونی�ا ف�ي  24فمثال كیف یمكن في اللجنة رقم 

  وضعیة تقني من الدرجة األولى؟

النقابة ال یجب على بیة أمام االختالالت الجوھریة التي شابت قرار توزیع اللجان االنتخا

بإعادة النظر في ھذه اللوائح وإصدار لوائح  ةطالبأن تتوانى على المالدیمقراطیة للتشغیل 

جدیدة في إطار مقاربة تشاركیة تحترم الضوابط القانونیة وتأخذ بعین االعتبار واقع الموارد 

  .البشریة في القطاع وتؤدي إلى إنتاج خریطة تمثیلیة حقیقیة

  

  طیة للتشغیلالدیمقرا ب الوطني النقابةالمكت

  الكاتب العام

  عبد الحفیظ الرحموني: إمضاء 

 




