
   0537.26.35.46الفاكس  0537.26.35.45ع محمد الخامس الرباط. الھاتف: شار عمارة فلوري 23العنوان: 
  moatassim75@gmail.comالبرید االلكتروني:  www.fnsj.maالموقع اإللكتروني: 

  

 
 

  
  

  

  
  
  
  

  الغـــــب
  

  

تحاد الوطني الالمكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء ا عقد
تدارس فیھ عددا ، بالرباط 2017 یولیوز 7یوم الجمعة  اجتماعا عادیا لھللشغل بالمغرب 

د التطورات في بدایة اللقاء توقف المكتب عنو .من القضایا القطاعیة والتنظیمیة اآلنیة
 تداعیات.نتائج االصطیاف لھذه السنة وما عرفتھ من  ملفاألخیرة التي عرفھا 

للتجاوب اإلیجابي للسید وزیر العدل مع جزء مھم من مطالب وانتظارات  تثمینھوبعد 
التعاطي معھا بشكل إیجابي؛ والذي أكده من في وتأكیده على الرغبة ھیئة كتابة الضبط 

بشأن مشاریع القوانین المحالة إلى  مالحظات ومقترحات نقابتنا خالل فتح الباب أمام
كما سبق أن وعد بإشراك كل الفاعلین  البرلمان وال سیما مشروع قانون التنظیم القضائي؛

القطاعیین، إضافة إلى إبداء حرصھ على إقرار معاییر شفافة ونزیھة لالستفادة من خدمات 
وتعبیره عن رفض أیة  لقضاة وموظفي العدل المؤسسة المحمدیة لألعمال االجتماعیة

أسالیب تضرب مبادئ النزاھة والشفافیة وتكافؤ الفرص بین منخرطي المؤسسة الذین ھم 
 إلى اإلسراعفي  أیضاكما ظھر  سواسیة في الحقوق بغض النظر عن مراكزھم وفئاتھم.

  :ما یليب -بعد أقل من شھرین من تعیین السید الوزیر  - وزارةالالتزام 
ستھم باألساس: تعدیل بعض مقتضیات القانون األساسي لھیئة كتابة الضبط والتي : أوال

إدماج المتصرفین بمختلف تخصصاتھم (المساعدة االجتماعیة واإلعالمیات والترجمة) 
بمختلف أنواعھم (تقنیو األشغال الكبرى وتقنیو الكھرباء) في اإلطار المناسب لھم  والتقنیین

فتح المباراة و ابة الضبط، رفعا للحیف الذي عانوا منھ منذ توظیفھم.ضمن أطر ھیئة كت
محصل علیھا علمیة المھنیة في وجھ جمیع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعیة الشھادة ال

 31احتساب استیفاء شرط األقدمیة الجتیاز امتحانات الكفاءة المھنیة في كانت أو أدبیة، و
لحصیص السنوي للترقي من عدد المترشحین الذین دجنبر من كل سنة، وكذا احتساب ا

دجنبر من سنة اجراء االمتحان المھني.  31سیتوفرون على ست سنوات كاملة إلى غایة 
  التنصیص على إجباریة التكوین األساسي والمستمر لموظفي ھیئة كتابة الضبط.إضافة إلى 

لفائدة موظفي كتابة الضبط  2017لإلعالن عن المباراة المھنیة برسم سنة  ھاستعداد: اثانیا
لموظفین المعنیین الحاصلین على الشھادات قبل اإحصاء في  ت فعلیاشرعوالحاملین للشھادات، 

   اإلعالن الرسمي عن المباراة.
بمقرات عملھم  المجراة في فبرایر الماضياالحتفاظ بجمیع الناجحین في المباراة المھنیة  :ثالثا

والذي كان سیربك المستقرین وحتى الراغبین في تغییر  ھمفي حق نتشارالإعادة ا لتنفیذدون الحاجة 
إعالن من تاریخ  جاریة وتحتسب الناجحین تسویة وضعیةإجراءات  أن، مع مقرات عملھم

  .في انتظار توصلھم بمستحقاتھم ابتداء من نھایة ھذا الشھر ؛نجاحھم

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 نيـالوط المكتب
07/07/2017الرباط في:   
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قصد إیجاد الحلول المناسبة لھا فتح أبواب الحوار لمدارسة جمیع المشاكل المطروحة : رابعا
وأیضا إلیجاد حلول لمعضلة انتقال ظروف العمل سواء فیما یتعلق بصون الحریات النقابیة أو 

الموظفین والموظفات الممارسین لبعض التخصصات عبر اتخاذ اجراءات خاصة تبتدئ بتنظیم 
  .دورة استثنائیة لالنتقاالت في بدایة الموسم المقبل

بدل قصارى الجھود من أجل تعدیل المرسوم المتعلق بالزیادة في تعویضات الحساب  :خامسا
ضمن  والمدرج قطاعیا لتعویض عن الساعات االضافیة والدیمومةامرسوم اخراج كذا و ،الخاص

  .من عمل الحكومة لمائة یوم األولىالتدابیر االجرائیة 
ا بأھمیة توفیر األجواء اإلیجابیة لتنفیذ إیمانا منھو فإن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل ولذلك

  تعلن ما یلي: االلتزامات السابقة،
تجدد تمسكھا بالمقترحات المقدمة بشأن تعدیالت مشروع قانون التنظیم القضائي : أوال

المشروع أمام مجلس المستشارین  عرضالمعروض على أنظار البرلمان، وتتطلع إلى أن یشكل 
خصوصا ما تعلق منھ بوضع ھیئة كتابة الضبط بما یقوي من  مناسبة لتدارك بعض النواقص

  منظومة العدالة بصفة عامة.ل مصلحة أدوارھا لما فیھ من
تتخذھا المؤسسة المحمدیة لألعمال االجتماعیة االجراءات التي تعاطیھا اإلیجابي مع : ثانیا

وإقرار معاییر  خدماتھالإلعادة االعتبار  أو مسؤولیھا والمراقبة سواء عبر رئیس مجلس التوجیھ
كل دعوات الحفاظ على الریع بالمؤسسة المحمدیة لتأبید استفادة  تستھجنمعقولة لالستفادة منھا. و

  ."أكل الغلة وسب الملة"وجوه ال تستحیي من 
بالفساد والرشوة االتھامات المجانیة بعض المحسوبین على كتابة الضبط  إطالقتستنكر : ثالثا

أن یعطي من  وتستغرب ال أقل وال أكثر. قصد االبتزاز محاكم المملكةي في حق موظفوالتسیب 
  .لكتاب الضبطعن النزاھة والشفافیة ھو غارق في الریع والفساد الدروس 

لتمثیلیة ودادیة مطعون في شرعیتھا لموظفي كتابة الضبط في ھیاكل  اجدد رفضھت :رابعا
لتفصیل األساسي  ھاقانونتزویر ت بلغت حد المؤسسة المحمدیة، بعدما راكمت من فساد واختالال

لھ في مھنیة ال صفة  بمھمة في المكتب المركزيبنوده على مقاس من لفظھ زمالؤه لیبقى سعیدا 
  .اتولیھ

یثیر انتباه وزارة العدل إلى الوضع الشاذ بمحكمة االستئناف بأكادیر على إثر : خامسا
والذي تصلنا شكایات بشأن أسالیبھ بھا  الممارسات الالمسؤولة لرئیس مصلحة كتابة الضبط

والضغط النفسي الذي یمارسھ خصوصا على زمیالتنا ھناك. ویدعو الوزارة  ،الحاطة من الكرامة
  تصحیح الوضع قبل فوات األوان.لتدخل قصد ل

إن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل وھي تعلن عن ذلك؛ فإنھا تعبر عن احترام اإلرادة الحسنة 
، كما تؤكد التزامھا بتعاقداتھا في إطار الحوار القطاعي بعیدا العدل وزارةمن طرف  المعبر عنھا

  والتي ال یتقن البعض غیرھا. ،عن أیة أسالیب االبتزاز والضغط وأجندات مشبوھة
  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة وصامدة

    

  المكتب الوطنيعن 
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