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لى إالتواق  من جھة؛ نتظاریة التي تخیم على المشھدین الوطنيالجواء الترقب واأفي خضم 
المتأسف  ؛من جھة أخرىواحترام المنھجیة الدیمقراطیة، والقطاعي   رادة الشعبیةإلتجسید خیار ا

لمكتب الوطني للجامعة ا عقد، المھنیة اةالمبارتنظیم  التي رافقت 2017فبرایر  12 ألحداث
یوم  اجتماعا عادیا لھتحاد الوطني للشغل بالمغرب الالوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء ا

ومتمنیات  اتتحی في مستھلھ خ الكاتب الوطنيألجدد ا والذي، بالرباط 2017مارس  10الجمعة 
وتسییر ثرھا رئاسة إعلى  وأسند ؛كل الجامعیین للمرأة العدلیة بمناسبة االحتفال بعیدھا األممي

  .نصیرة فضیلـيألخت ل اجتماع المكتب المنعقد
 في دورتھ لیوم الوطني لھیئة كتابة الضبطلالنجاح المتمیز  على المكتب الوطني وقوفوبعد  

األعمال تحت شعار " الماضيینایر  28 یوموجدة عاصمة الشرق مدینة الثامنة التي احتضنتھا 
والتي نظمت ھذه السنة بتنسیق مع ودادیة موظفي قطاع  "رھان الجودةجتماعیة بقطاع العدل والا

تدارس المكتب مجموعة من النقط ذات الصلة  العدل الشریك الجمعوي االستراتیجي بالقطاع،
ثم التأكید على مواصلة  بالوضع التنظیمي في مقدمتھا المصادقة على برنامج العمل السنوي،

بالدوائر القضائیة  النقابیةتجدید المكاتب ھیكلة وستكمال مسار التعبئة والتواصل مع القواعد ال
كما كلف  المتبقیة؛ تأسیسا على األولویات التي صادق علیھا المؤتمر الوطني الثاني للجامعة،

  .مركزیتنا النقابیةبالتنسیق الوطني للمرأة العاملة  لجامعة في مجلسبتمثیل ا أمینة الرمشياألخت 
عقب األحداث المؤسفة التي انخرط فیھا  القطاعالتي عرفھا  ةخیراألطورات عند الت ھقفتو وبعد

فبرایر  27جلسات مع مسؤولي الوزارة بتاریخ  وبعد .اتدابعض المتحمسین إلدماج حاملي الشھ
 10صبیحة الجمعة  وطاقمھ اإلداريمع السید مدیر الموارد البشریة  الثانیةوالجلسة   ،2017
مختلف مراحل ھذا المكتب عن ھا خالصات التقاریر التي أعدل دراستھوبعد  2017مارس 

  یلي: فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل یعلن ما ،الملف
یحیي عالیا المكتب اإلقلیمي للجامعة بوجدة على نجاحھ في احتضان وتنظیم الدورة : أوال

ناضالت ومناضلي الجامعة بالدائرة الثامنة للیوم الوطني لھیئة كتابة الضبط، كما یحیي جمیع م
القضائیة لوجدة على مجھوداتھم الجبارة التي بصمت على دورة متمیزة شكال ومضمونا. كما ال 
یفوتھ أن یقدر تضحیات المناضالت والمناضلین الذین حجوا إلى عاصمة الشرق من جمیع مدن 

  المملكة إسھاما في إنجاح فعالیات ھذه المناسبة الھامة.
ووزارة العدل  نقابتنا بینالموقع  2016اكتوبر  25مسار تنزیل مضامین اتفاق  یثمن :ثانیا

تنظیم و لى مأسسة الحوار القطاعي،إوالمبني على خیار الحوار المفضي حتى اآلن  والحریات؛
اصدار منشور و، تنظیم المباریات المھنیةوااللتحاق باألزواج، والدورة االستثنائیة لالنتقاالت 

النظام حول مراجعة الموضوعاتیة  نةاللج اجتماعلرخص السنویة للموظفین، ثم عقد ا تجزیئ
  .وفق ما یحقق عددا من بنود االتفاق المذكور األساسي لھیئة كتابة الضبط

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل
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بعض حریة ت بلغت حد التعدي على سلوكا األفراد منبعض یتأسف على ما انجر لھ : ثالثا
عن رفضھ المطلق لكل  كما یعبر مباراة المھنیة.المشاركة في الحقھم في ب ویمس زمالئنا

تي تعرضوا لھا ال لشيء إال الختیارھم اجتیاز المباراة الوالرمزي شكال العنف اللفظي والمادي أ
التي أصبح اإلعالن عنھا بحد ذاتھ مكسبا جدیدا بالقطاع بعد أن تم تجمیدھا ألسباب وخلفیات 

  یعرفھا الجمیع.
حرومین من اجتیاز المباراة وبشكل خاص تلك الفئة التي صودر : تضامنھ مع كل المرابعا

، ویحیي الذین عبروا عن رأیھم بالمقاطعة واالحتجاج في ھیئة كتابة الضبطب ال یلیقأسلوب بحقھا 
إطار مشروع وبأشكال تحترم اإلرادة الحرة لزمالئنا. ویؤكد تواصلھ مع الوزارة الوصیة بشأن 

دھا فیما یستقبل وبما یحقق طموحات حاملي الشھادات بكتابة الضبط تقییم ھذه التجربة قصد تجوی
  بشتى أنواعھا، رغم التأثیرات السلبیة لألحداث األخیرة.

ال یتجزأ من الملف  اجزءیعد یجدد التأكید على أن موضوع ادماج حاملي الشھادات : خامسا
بل التفریط فیھ وال إخراجھ إذ لن یق الذي تتبناه الجامعة، المطلبي لموظفي ھیئة كتابة الضبط

یة مزایدات أو توظیفات أبعیدا عن  من إطاره المھني الصرف، كما یؤكد أنھ یجب أن یكون
  .تسيء إلى شرعیة المطلب وجدیتھ

فإنھ یدعو وزارة العدل والحریات إلى التعاطي مع  ،یعلن كل ذلك إذن المكتب الوطني إ 
یجدد تمسكھ بخطھ  ، كماوضبط النفسبالحكمة  ةالمصاحبة للمباراة المھنی األحداث األخیرة

اإلیجابي المشجعة لمواصلة النفس ألجواء النضالي المسؤول المبني على فضیلة الحوار وتوفیر ا
والذي قطع مع نفس التوتر والتجاھل السائدین لمدة غیر  ؛2016أكتوبر  25الذي دشنھ اتفاق 

ت المتجاوزة لحدود الفعل النقابي والتي ، كما قطع أیضا مع بعض المواقف واالصطفافایسیرة
  .2012تنفیذ االتفاق اإلطار لسنة  في توتیر القطاع وأدى إلى تعلیق ساھمت

  
  المكتب الوطنيعن 

  


