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  إخباري الغـــب
جلسات الحوار الجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء االتحاد الوطني للشغل بالمغرب  استأنفت

من الساعة السادسة مساء إلى  2017نونبر  29القطاعي مع وزارة العدل بعقد اجتماع جدید یوم األربعاء 
للوزارة والسیدة الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدیة لألعمال االجتماعیة العاشرة لیال؛ بحضور السید الكاتب العام 

لقضاة وموظفي العدل والسید مدیر الشؤون المدنیة والسید مدیر التجھیز وتدبیر الممتلكات والسید مدیر التشریع 
رة المركزیة، والسیدة مدیرة الموارد البشریة بالنیابة، باإلضافة إلى بعض رؤساء األقسام والمصالح باإلدا

وخصص االجتماع لبدایة أجرأة عدد من نقط الملف المطلبي، وكذا لتأسیس أرضیة مشتركة حول جدولة نقط 
  أخرى.

تنفیذ االلتزامات المبرمة، كما تم وقد مر االجتماع في جو من المسؤولیة والنقاش الجاد الرامي إلى 
ر العدل في التعاطي مع قضایا كتابة الضبط بصفة استحضار النفس اإلیجابي الجدید الذي عبر عنھ السید وزی

  عامة، وھو نفسھ الذي أكد علیھ السید الكاتب العام في جلسة الحوار.
  قرر ما یلي:توبعد التداول في جمیع نقط جدول األعمال 

لفة المكوزارة الاإلحالة الفوریة لتعدیالت النظام األساسي لھیئة كتابة الضبط على بالوزارة  التزام: أوال
  وھي التعدیالت التي ستشمل في المرحلة األولى النقط التالیة: .الوظیفة العمومیةب

بمختلف  إدماج المتصرفین بمختلف تخصصاتھم (المساعدة االجتماعیة واإلعالمیات والترجمة) والتقنیین*
  كتابة الضبط.أنواعھم (تقنیو األشغال الكبرى وتقنیو الكھرباء) في اإلطار المناسب لھم ضمن أطر ھیئة 
  .محصل علیھا*فتح المباراة المھنیة في وجھ جمیع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعیة الشھادة ال

دجنبر  31في  والحصیص السنوي للترقي *احتساب استیفاء شرط األقدمیة الجتیاز امتحانات الكفاءة المھنیة
  .من كل سنة

  ة كتابة الضبط.*التنصیص على التكوین األساسي والمستمر لموظفي ھیئ
  مع إبقاء الحوار مفتوحا بشأن النقط األخرى.

لشھادات، وھو ما سیتم بعد التوافق على ا باراة المھنیة لحاملي: استعداد الوزارة لإلعالن عن المثانیا
وستتواصل الجامعة مع الوزارة بشأن الموضوع . ھاتدبیر كیفیةوعدد المناصب و ھامن تاریخبدءا تفاصیلھا؛ 

  .في غضون األیام القلیلة المقبلة
التعویض عن الساعات اإلضافیة ومرسوم  ھلرفع من تعویضاتلإدخال مرسوم الحساب الخاص : ثالثا

 مع وزارة دراستھاو، ضمن حزمة واحدة مع المشاریع المالیة للسلطة القضائیة وتعویضات المھندسینوالدیمومة 
  .قریبا المالیة

مشاریع ھیكلة اإلدارة المركزیة والمندوبیات  بخصوصاستعداد الوزارة لتلقي مقترحات الجامعة : رابعا
الجھویة ومراكز الحفظ واألرشیف وكذا مصالح كتابة الضبط بالمحاكم التي نص علیھا مشروع التنظیم 

ا مع أطر كتابة الضبط إلعداد مذكرات بشأنھا القضائي، وھي المواضیع التي ستفتح فیھا الجامعة نقاشا مفتوح
  الشھر المقبل.من بدایة 

بالتنظیم القضائي والدورة االستثنائیة لالنتقاالت وخدمات كما تمت مناقشة ملفات أخرى تتعلق أساسا 
  وقضایا أخرى سیستمر الحوار بشأنھا.المؤسسة المحمدیة، 

إنھا تدعو موظفي كتابة الضبط إلى استیعاب حساسیة ف ،وإذ تسطر الجامعة الوطنیة لقطاع العدل كل ذلك
وعدم االنجرار وراء دعوات تسمیم األجواء التي تھدف إلى  ھا،المرحلة، والتجاوب بشكل إیجابي مع متطلبات
تفویت الفرصة على المتالعبین بالملف المطلبي ل جاف الماضیة؛إعادة تكرار سیناریوھات الخمس سنوات الع

المطالب العادلة والمشروعة كما تؤكد الجامعة أنھا ستبقى وفیة ومدافعة عن ى على أحد. ألھداف لم تعد تخف
  بعیدا عن منطق المزایدات والتوظیف المشبوه.

  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة وصامدة
  عن الكتابة الوطنیة

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل
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