
املدير العام للمكتب الوطني لالستشارة الجامعة املغربية للفالحة تدعو 

 .للشغيلة تعويضات الجزافيةالصرف تطالبه بللحوار و الفالحية 
 

التغطية على  رغم محاوالتالوطني لالستشارة الفالحية  اإلنجاز داخل املكتباألداء و إن من دواعي االحتقان االجتماعي وتراجع مؤشرات 

خلق إطار ومناخ عمل  للمؤسسة بهدف غياب رؤية استراتيجية لتدبير الشق االجتماعيهي  ،الفشل الذريع في امليدان بأرقام تستدعي تدقيقا لها

للشغيلة توازيها عدالة اجتماعية "عالقة استراتيجية يكون شعارها  مأسسة الحوار مع جميع الفرقاء االجتماعيين وبناءمالئمين عن طريق 

عقول الوقوع ضحية تحكم وليس بأهداف الحوار  االجتماعي بخصوص تحقيق التوجيهات السامية ب عمال  تنمية مستدامة للمؤسسة"

 من املحسوبين على العمل النقابي.ال من جانب اإلدارة أو إقصائية و متخلفة و متحجرة 

 "ككل القطاععلى مستوى تمثيلية داخل املؤسسة وإن امتلكها  يست له"ال حوار مع من لإن اعتماد منهج أصحاب الفتوى الضالة 

احتقان داخل أفض ى إلى والتزام الحكومة بدعم الحوارات القطاعية،  والتي ال تستند إلى أي مرجع قانوني بل ومخالفة ملضامين الدستور 

تصل إلى املؤسسات  قدرة على مستوى فضح الفساد إن بأدوات نقابية أو بواسطة رسائل مجهولة فوطبين الشغيلة وصحوة نقابية املؤسسة 

. ولعل من أبرز تجليات هذا االحتقان واألخطاء االستراتيجية التي تم ارتكابها من طرف إدارة الدستورية وإن تجاهلتها الوزارة كما هي العادة

 ما يلي : املكتب بسبب رفضها للحوار مع البعض وفشله مع البعض اآلخر نذكر على سبيل املثال ال الحصر 

 اإلدارة مع النقابة. في تعامل ي نسكت عليك"اعطيني نعطيك" و "اسكت عل"الشغيلة ملنطق  رفضمؤشر على تأسيس فصيل نقابي جديد  -

 الدفاع عن اإلدارةى إلوعن تحقيق العدالة واإلنصاف والشفافية الدفاع عن الشغيلة تحول العمل النقابي من تذمر الشغيلة من  -

 اآلخر. معها مقابل ريع نقابي وتفاهمات خدمت البعض وأضرت بالبعضوالتواطؤ 

فتح لالتي دعت فقدان الثقة في إدارة املؤسسة كما في الوزارة بعد تجاهل مطالب النقابات ومعها مطالب ضحايا االمتحانات املهنية  -

 إلخ... تحقيق نزيه وفي حينه ومحاسبة املتورطين في سرقة أوراق االمتحانات وطبخ نتائجها ولجانها وتأخير اإلعالن عنها والتسريبات

استحقاقات انتخابية ء من الحوار وفشله في أفق تلوح فيه قصااإلبسبب  أن تصعد ضد اإلدارةالتنظيمات النقابية  ى جميعمحكوم عل -

 اإلدارة.  ضدحمى وطيس النضال فسية بين الفرقاء االجتماعيين وستالتنافتيل حرب شعل ست

بقدر ما الخفية عن املسؤولين املظلمة و عري الجوانب تنتقد وتكما هي قوية بنضالها قوية باقتراحاتها وبقدر ما ولذلك من واجبنا كنقابة 

على مخرجات الحوار االجتماعي لهذه  جامعة املغربية للفالحة إذ تحيل املدير العامفإن ال ،لتجاوز االحتقان السائدبناءة اقتراحات ب ساهمت

 إلى :من باب النصح الذي يصادف في هذه األيام شهر رمضان املبارك، السنة تدعو اإلدارة 

 دعما للحوار القطاعي الذي التزمت به الحكومة في االتفاق.فتح حوار مباشر مع النقابة ملناقشة مطالب الشغيلة وجميع النقاط العالقة  

 40ألزيد من  صرفها ي تأخر والت ذي يتزامن مع شهر رمضانتخفيفا لعبء االنفاق االستثنائي ال صرف مستحقات التعويضات الجزافية حاال  

 .خالفا ملا هو معمول به في اإلدارات واملؤسسات األخرى مركزيا وشهرين جهويا أشهر 

 .هاوضع استراتيجية واضحة املعالم لالستشارة الفالحية مع تمكين املستشارين ومراكز االستشارة من املوارد البشرية واملادية إلنجاز برامج 

 وتنزيال للجهوية.شبهة كل تفاديا ل امليزانية صرف و كالتفويضقانون لهم ال هاخولكما يكاملة  همصالحيات الجهويين و املركزيين ينر يملدا منح 

 .ورسائله السلبية أشهر  ستة من كررأل شاغراالذي ظل " Direction des Opérations" للعمليات املركزي  املدير نصبفتح باب الترشيح مل 

املتعلقان  3472يناير  41بتاريخ  190مذكرة وزارة الفالحة رقم  و  7440نونبر  70/د بتاريخ 40/71السيد الوزير األول رقم احترام منشور  

 بالتسهيالت النقابية.

 أكبر الخاسرين.الشغيلة حتى ال يكون مآلها الفشل و رضاءات اإل و الذمم شراء و منطق املتاجرة عن ألعمال االجتماعية ا بمؤسسةالنأي  

بتوفير إطار ديمقراطي وظروف عمل  ةزمملتإلى االنخراط في النقابة بشكل قوي املؤسسة شغيلة الجامعة املغربية للفالحة تدعو وختاما 

 ض.حتى ال تضيع الحقوق واملكتسبات كما ضيعها البعيطبعها االحترام والحرية وعدم املتاجرة بملفاتهم أو املقايضة بها في الكواليس 

تصنع تاريخ النضال باملكتب الوطني الشغيلة  عنشت نقابة االتحاد الوطني للشغل باملغرب عزيزة أبية على املفسدين ومدافعة عا

  .وال نامت أعين الجبناء لالستشارة الفالحية ال تقبل املساومة وال تتاجر بقضايا الشغيلة.
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