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من لجامعة الوطنیة لقطاع العدل االموقع بین  2016أكتوبر  25في إطار تنفیذ مقتضیات اتفاق 
 2جھة ووزارة العدل من جھة ثانیة انعقدت جلسة للتفاوض القطاعي باإلدارة المركزیة یوم الجمعة 

د من مسؤولي ورؤساء األقسام برئاسة السید مدیر الموارد البشریة وحضور عد یونیو الجاري
وتمیزت بالنفس اإلیجابي للتعاطي مع عدد من  والمصالح بالكتابة العامة والمدیریات المركزیة،

خصصت ألجرأة عدد من بنود االتفاق المذكور، وانصبت باألساس على نقط ملفنا المطلبي و
لحساب الخاص وإقرار والزیادة في تعویضات ا تعدیالت القانون األساسي لھیئة كتابة الضبط

الحریات النقابیة، باإلضافة  القانونیة وصون حمایةالوكذا  مرسوم الساعات اإلضافیة والدیمومة
وظروف العمل بالمحاكم ومعضلة انتقال بعض  2017المباراة المھنیة برسم سنة إلى تنظیم 

  جتماعیة والمحاسبة واإلعالمیات.الموظفین من تخصصات المساعدة اال
تعمیق الشراكة ورغبتھا في  ،كید الوزارة على التزامھا باحترام وصون الحریات النقابیةوبعد تأ

قاء الودي الذي لالسید وزیر العدل في ال عنھ عبرسبق أن  نفس مااإلیجابیة مع الجامعة، وھو 
تمكین الجامعة من مشاریع القوانین المحالة ب ، وترجمماي الماضي 16یوم جمعھ بالمكتب الوطني 

  اء المالحظات والمقترحات بشأنھا.المنتظر إحالتھا إلى البرلمان قصد إبدذا كو
  وبعد نقاش مستفیض حول النقط المذكورة تم االتفاق على ما یلي:

النظام األساسي لھیئة كتابة  إعداد الوزارة لمذكرة تقدیم بشأن تعدیل بعض مقتضیات: أوال
لفة بالوظیفة العمومیة في القریب العاجل إلقرار الضبط وجاھزیتھا لفتح الحوار مع الوزارة المك

  نظام أساسي یستجیب للتعدیالت اآلتیة:
) والترجمة (المساعدة االجتماعیة واإلعالمیاتبمختلف تخصصاتھم إدماج المتصرفین *

سب لھم ضمن أطر المنا األشغال الكبرى وتقنیو الكھرباء) في اإلطارتقنیو ( بمختلف أنواعھم والتقنیین
 منذ توظیفھم. ابة الضبط، رفعا للحیف الذي عانوا منھكت ھیئة

فتح المباراة المھنیة في وجھ جمیع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعیة الشھادة المحصل  *
  من النظام األساسي. 30المادة علیھا علمیة كانت أو أدبیة، وھو ما یستدعي تعدیل 

دجنبر من كل سنة،  31ت الكفاءة المھنیة في * احتساب استیفاء شرط األقدمیة الجتیاز امتحانا
سیتوفرون على ست سنوات كاملة إلى وكذا احتساب الحصیص السنوي للترقي من عدد المترشحین الذین 

  األساسي. من النظام 31وھو ما یستدعي تعدیل المادة  دجنبر من سنة اجراء االمتحان المھني. 31غایة 
  سي والمستمر لموظفي ھیئة كتابة الضبط.*التنصیص على إجباریة التكوین األسا

لفائدة موظفي كتابة  2017استعداد الوزارة لإلعالن عن المباراة المھنیة برسم سنة : ثانیا
إحصاء عام للموظفین المعنیین الحاصلین ستشرع في الضبط الحاملین للشھادات، وأكدت أنھا 

  على الشھادات قبل اإلعالن الرسمي عن المباراة.
المجراة في فبرایر موافقة الوزارة على االحتفاظ بجمیع الناجحین في المباراة المھنیة : ثالثا

المھنیة  تسویة وضعیتھمإجراءات  أنمع  دون الحاجة إلى إعادة انتشارھم، مقرات عملھمب الماضي
  .جاریة نجاحھمإعالن ابتداء من تاریخ 

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   لالجامعة الوطنیة لقطاع العد

 ةنیـالوط ةباكتال
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د مواكبة تعدیل مرسوم الحساب برمجة اجتماع مع مدیریة المیزانیة والمراقبة قص: رابعا
الخاص والرامي إلى الزیادة في مبالغ التعویضات المقررة فیھ، ولمدارسة أیضا قرار التعویض 
عن الساعات اإلضافیة والدیمومة والذي أكدت الوزارة أن السید وزیر العدل أعطى التعلیمات 

  إلخراجھ.
ریة التجھیز وتدبیر الممتلكات متابعة ظروف عمل موظفي المحاكم بتنسیق مع مدی: خامسا

 والمراكز القضائیة على مستوى محاكمالواإلطالع على مشاریع البناء وإعادة التھیئة لمختلف 
  المملكة.

استعداد الوزارة لبحث سبل حل معضلة انتقال الموظفین الممارسین لبعض : سادسا
ة استثنائیة خاصة بھذه دور مفیدة في ذلك بدءا بتنظیموالتخصصات عبر اتخاذ اجراءات خاصة 

عدد من زمیالتنا  حلول أخرى تساعد في تقلیل حجم المعاناة التي یعیشھا والبحث عنالفئة، 
  نا.وزمالئ

  وعلیھ فإن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل تعلن ما یلي:
 : تثمن األجواء اإلیجابیة التي أفضت إلى إقرار ھذه الخالصات الرامیة إلى أجرأة بنود اتفاقأوال

كما  ، وتدعو إلى الحفاظ على ھذا النفس في التعاطي مع بقیة المطالب العالقة.2016أكتوبر  25
تؤكد على ضرورة أن یمتد ھذا النفس لیشمل المؤسسة المحمدیة لألعمال االجتماعیة لقضاة 

یتشوفون إلى أن تكون في مستوى وموظفي العدل التي ال یزال العدد الكبیر من منخرطیھا 
   م.تطلعاتھ
اختصاصات المؤسسة المحمدیة ھا على یتودادیة مطعون في شرع تراميتجدد رفضھا : ثانیا
كل أعضاء مجلس التوجیھ  نیابة عنبالث تحدالإلى درجة ببعض أعضائھا  المكر بلغحیث 

أن السید وزیر العدل بصفتھ رئیسا لمجلس التوجیھ والمراقبة  منیفترض ھو ما و والمراقبة.
 وھو مایناقض كل القوانین المنظمة لعمل المؤسسة، عتبار ھذا السلوك یضع لھ حدا، با

 علىیام إن استمر أصحابھ لعدل بما یلزم فیما یستقبل من األستتصدى لھ الجامعة الوطنیة لقطاع ا
  .النھجنفس 

  
  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة وصامدة

  
  ةالوطنی الكتابةعن 
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