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ینایر  15عقدت الكتابة الوطنیة للجامعة الوطنیة لقطاع العدل لقاءا طارئا مساء یوم االثنین 
شغال لجنة االنتقاالت برسم الدورة االستثنائیة؛ لتدارس التوترات التي أبعد االنتھاء من  2018

 بأكادیر.تشھدھا بعض محاكم المملكة وخاصة منھا رئاسة محكمة االستئناف 
وبعد استعراضھ لمسار األحداث بالمحكمة المذكورة منذ أكثر من خمس سنوات والتي عرفت 
تعسفات بطلھا رئیس كتابة الضبط ضد عدد من الموظفات والموظفین منھم من فضل االنتقال 

واحتجاجات للمكتب المحلي مرغما ومنھم من ینتظر ویعاني في صمت. وبعد نضاالت وبالغات 
، 2017اكتوبر  1 في عن ھذا األخیر الجھوي للجامعة بأكادیر كان آخرھا البالغ الصادرلمكتب وا

 والذي دعا فیھ وزارة العدل إلى تحمل مسؤولیتھا إزاء الوضع الشاذ بمحكمة االستئناف بأكادیر.
 موقدوبعد أن نفذ صبر الجامعة الوطنیة لقطاع العدل نتیجة ما بات یشكلھ المسؤول المذكور من 

وترات مستمرة دفعت العدید من زمالئنا إلى طلب االنتقال من المحكمة؛ فإن الجامعة الوطنیة لت
 ما یلي: تعلنلقطاع العدل 

تستنكر أسلوب التحریض الذي یمارسھ رئیس كتابة الضبط بمحكمة االستئناف بأكادیر : والأ
 بما یشكل رغبةضد النقابات بصفة عامة وضد الجامعة الوطنیة لقطاع العدل بصفة خاصة؛ 

في إدامة التوتر بالمحكمة وضدا على السلوك المبدئي المفترض في المسؤول  منھ دفینة
 اإلداري.
: تطعن في شرعیة عریضة التوقیعات التي جمعھا المسؤول المذكور بالترھیب والترغیب، ثانیا

یب جمع وباستغالل موقع المسؤول القضائي، وتدعو موظفات وموظفي المحكمة إلى فضح أسال
 تلك التوقیعات، وااللتفاف حول اطارھم النقابي المناضل لمواجھة جمیع المتربصین بوحدتھم.

تستغرب من إقحام ھیئة المحامین في الشأن الداخلي لكتابة الضبط عبر توقیع اشھادات : ثالثا
خرق بما یحمل ھیئة الدفاع كاملة مواقف ننزھھا عن تبنیھا؛ لما یشكل ذلك من  ،تحت الطلب

لقواعد االحترام المتبادل بین كتابة الضبط وھیئة  ضربلما یعد من وأوال، سافر لقانون المھنة 
 .ثانیاالمحامین 

كادیر على أنھا أب: ترفض تسویق نجاحات وتضحیات موظفي محكمة االستئناف رابعا
محكمة انتصارات وانجازات لرئیس كتابة الضبط؛ باعتبار كل ذلك دلیل آخر على أن موظفي ال

 یجتھدون في أداء مھامھم رغم اكراھات العمل التي منھا تعسفات المسؤول المذكور.
وبناء على ذلك؛ وتعبیرا من الجامعة الوطنیة لقطاع العدل على رفض استمرار التوتر 

كرامة   واحتجاجا على خلق أجواء المشاحنات بالمحكمة طیلة أیام عبر نشر اإلشاعات تطعن في
لعمل النقابي والنقابیین وتنتصر إلرادة مناقضة لإلرادة المعبر عنھا من طرف الموظفین وفي ا

إلى شن وقفة احتجاجیة أمام محكمة وزارة العدل؛ فإن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل تدعو 
ابتداء من الساعة التاسعة والنصف  2018ینایر  19االستئناف بأكادیر وذلك یوم الجمعة 

 .ھیئة كتابة الضبط خط أحمر كرامةتحت شعار: ، صباحا
 وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة ومناضلة 

  عن الكتابة الوطنیة

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل
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