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  الغـــــب
  
  

  فبرایر  20تھنئ كتاب الضبط على نجاح محطة اضراب الجامعة الوطنیة لقطاع العدل 
  وتدعو إلى مزید من الیقظة والجاھزیة للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع

  
  
 التراجعو الضبط كتاب مطالب من عدد تنفیذ وتعلیق القطاعي الحوار تجمید على االحتجاج سیاق في

 قانون مشروع عرفھ الذي المرتبك المسار إلى إضافة االجتماعیین، الشركاء مع التشاركیة المقاربة عن
 كتاب نفذ الدستوریة، المحكمة على للمشروع للحكومة االختیاریة اإلحالة وبعد قبل القضائي التنظیم
 لقرار استجابة 2019 فبرایر 20 األربعاء أمس یوم العدل بقطاع ومشھودا تاریخیا وطنیا إضرابا الضبط
 .للجامعة الوطني المكتب

 والزمیالت الزمالء لكافة واكبارا اجالال تقف أن إال یسعھا ال العدل لقطاع الوطنیة والجامعة
 تم حیث ،بالقطاع مسبوقة وغیر باھرة مشاركة عرفت والتي النوعیة المحطة ھذه في المشاركین

 الفرعیات والمدیریات المقیمین القضاة ومراكز المملكة محاكم لج في جدا عالیة مشاركة نسب تسجیل
 وأكادیر وفاس خریبكة ابتدائیات من بكل المائة في 98 من أكثر تسجیل تم إذ. واألرشیف الحفظ ومراكز
 وأبي یمنتانوتوا وتاونات والحاجب ومكناس بنور وسیدي وانزكان ومراكش والمحمدیة بنصالح والفقیھ
 تم كما فاس، تجاریة وباستئناف ومراكش مكناس من كل وباستئنافیات فاس تجاریةو زم ووادي الجعد

 وورزازات وزاكورة والقنیطرة تارودانت ابتدائیات من بكل المائة في 90 تفوق مشاركة نسبة تسجیل
 اإلجتماعیة والمحكمتین وبركان وكرسیف وبنجریر وطنجة والعرائش وأصیلة ومیدلت وكلمیم وتزنیت
 من كل باستئنافیات النسبة نفس وسجلت. إداریة مراكشو أكادیر تجاریةو البیضاء بالداریة والزجر

 في المائة في 90 و 80 بین ما تتراوح مشاركة نسبة أیضا وسجلت وأكادیر وخریبكة ووجدة طنجة
 اكزومر الفرعیة بالمدیریات وزمالئنا لزمیالتنا النوعیة المشاركة تسجیل مع األخرى، المحاكم أغلب
وبولمان  تاكزیرتو وأیت أوریر وبوجدور شیشاوة منھا وخاصة القضائیة المراكزو واألرشیف الحفظ

 ...وغیرھا وافران
 ممثلیھا من خالل واكبتھا التي اإلحصائیات ھذه عند تقف وھي العدل لقطاع الوطنیة الجامعة إن

 :ليی ما للرأي العام الوطني والقطاعي تعلن القضائیة الدوائر مختلفب
 عنھ یعبر والذي المرحلة، لمتطلبات واستیعابھم القطاع موظفي لدى الوعي بمستوى إشادتھا: أوال

 واضح مطلبي ملف على بناء النوعیة، النضالیة المحطة ھذه في والمسؤول الواعي انخراطھم
 .ومشروع
 إلى المسؤولین ضبع فیھا یلتجئ والتي المحاكم من عدد في المسجلة المنزلقات بعض من قلقھا: ثانیا
 بما الجامعة ستتابعھ ذلك أن إلى وتنبھ اإلضراب، في الموظفین مشاركة على للتأثیر بریئة غیر أسالیب
 .دستوریا المكفولة الحقوق من حق ممارسة حریة یعاكسسلوك  ألنھ مسؤولیة، وتحمل جدیة من یستحق

 والمسؤول الجاد القطاعي الحوار إطالق منھا والتي والمشروعة العادلة بمطالبھا تشبثھا: ثالثا
 بما القضائي التنظیم قانون مشروع حول جدید حوار وفتح علیھا المتفق والمطالب االلتزامات وتنفیذ
 .واستقاللھا الضبط كتابة ھویة على یحافظ مشروع إعداد یحقق

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 الكتابة الوطنیة
2019 فبرایر  21الرباط في:   
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 اإلیجابي وبالتجا عدم یارھااختب بالقطاع األوضاع إلیھ ستؤول ما نتائج العدل وزارة تحمل: رابعا
 التي النضالیة المحطات سلسلة من حلقة مجرد ھي الوطني اإلضراب محطة وأن الحوار، دعوات مع

 .والمشروع العادل المطلبي الملف عن دفاعا المناسب الوقت في اتخاذھا سیتم
ترقیة ول الرتب في للترقیة المستحقین لوضعیة الفوریة بالتسویة العدل وزارةل تھاطالبم: خامسا

 وإصدار ،والتقنیین المتصرفین إدماج مباراة بإعالن وكذا ،المھنیة واالمتحانات المباریات في لناجحینا
 المھنیة، المباراة في بالمشاركة لھم یسمح بما وغیرھا واألدبیة العلمیة الشھادات لحاملي السماح قرار

 الخاصة االحتیاجات ولذوي زواجباأل االلتحاق قرارات وتسریع لالنتقاالت العادیة الدورة عن واإلعالن
 ، واحترام آلیات الحوار القطاعي في تدبیر ملف االنتقاالت عموما.االجتماعیة والحاالت

 مباریات حراسة في المشاركین والموظفین الموظفات مطالب تجاھل ألسلوب رفضھا: سادسا
 وجبة تناول من حرموا دمابع ،في إطار المحررین والمنتدبین القضائیین الجاریة ھذه األیام التوظیف

 قرار اتخاذ إلى سیدفعنا السلوك ھذا استمرار كون من وتحذر .الیوم طیلة فارغة بأمعاء وتركھم الغذاء
ُ  الظروفتحقق نفس تحتى  ؛المتبقیة المباریات حراسة مقاطعة التوظیف مباریات  أثناء تنظیموفر التي ت

  ھن القضائیة األخرى.في المحاماة والملحقین القضائیین وغیرھا من الم
 القطاع، بھا یمر التي االستثنائیة الفترة ھذه في الضبط كتابة وحدة متطلبات بكل ھاتمسك: سابعا

 وتمد ،الضبط لكتاب الداخلیة الجبھة تعزیز إلى ترمي مبادرة أیة ومساندة للمشاركة استعدادھا وتجدد
 .زائلة تنظیمیة أو ذاتیة اتحساب أیة عن بعیدا والصادقة الجادة الھیئات كل إلى یدھا

  
  ومناضلة وصامدة حرة العدل لقطاع الوطنیة الجامعة وعاشت

  
  ةالوطنی الكتابة عن
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