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  الغــــــب
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء االتحاد الوطني للشغل 

خصص للوقوف على مستجدات  ،2019ماي  25لھ یوم السبت  استثنائیااجتماعا بالمغرب 
لتي ماي وا 21الوضع القطاعي بعد الندوة الصحفیة التي نظمتھا الجامعة یوم الثالثاء الماضي 

قدمت فیھا مواقفھا بشأن عدد من الملفات القطاعیة، إضافة إلى إعالنھا عن تشبثھا بملفھا المطلبي 
  .العادل والمشروع والذي ترفض أن یكون محل ابتزاز أو مقایضة

وبعد أن وقف على مؤشرات تؤكد عدم جدیة وزارة العدل في تنفیذ التزاماتھا الموقع علیھا 
وفي جلسات الحوار القطاعي وال سیما الجلسة التي جمعت الجامعة  2016 أكتوبر 25في اتفاق 

والمتًوجة لجلسة اللجنة  2017دجنبر  4الوطنیة لقطاع العدل مع السید وزیر العدل بتاریخ 
 .2017نونبر  29المركزیة للحوار لیوم 

وسائل الضغط وتجریب جمیع وبعد تسجیلھ لتوالي الھجوم على مكتسبات كتابة الضبط 
 ،منھا توقیف زمیلنا بابتدائیة مراكش ظلما وعدوانا في عز شھر الصیام والقیامالبتزاز، وا

وال المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، ب المتعلقةتزامات لرفض تنفیذ اال وینضاف إلیھ
دماج المتصرفین والتقنیین وحذف السلم إإدماج حاملي الشھادات و بشأن المسجل سیما التماطل

 ،خامس والزیادة في تعویضات الحساب الخاص وإقرار تعویضات الساعات اإلضافیة والدیمومةال
ناھیك عن تنظیم لمباراة خطة العدالة بالخارج بطریقة تفتقد إلى أدنى شروط الشفافیة والنزاھة، 

ناسبة تاستمرار عمل موظفي المدیریات الفرعیة ومراكز الحفظ واألرشیف في ظروف غیر مو
قدمونھ من خدمات كبیرة للقطاع دون أدنى اعتبار لكل ذلك، إضافة إلى تلكؤ الوزارة في ما یمع 

إنصاف المھندسین والدكاترة، والتأخر غیر المبرر في تسویة وضعیة مستحقي الترقیة في الرتبة 
 ، وكذا توقف المشاورات بشأن مشروع قانون التنظیم بعد قرار المحكمة الدستوریة. والدرجة

اختارت االستمرار في مخالفة كل القواعد  ؛ا لكون الوزارة وبدل أن تنفذ التزاماتھاواعتبار
استمراره وتنفیذ  یبدو أنھا ترغب فيالذي  ،الدستوریة والقانونیة في تدبیر الحوار القطاعي

ال  األمر الذيدفاعا عن كتابة الضبط ومطالب موظفیھا،  التخلي عن النضالفي مقابل مقتضیاتھ 
 .تقبل بھ الجامعة مھما كلفھا من تضحیات یمكن أن

 :فإن المكتب الوطني یعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما یليلكل ذلك، 

أوال: أن وزارة العدل غیر جادة في التعاطي مع ما أنیط بھا من مسؤولیات بموجب الدستور، 
ة لموظفي القطاع، ال سیما في الشق المتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتدبیر الشؤون المھنی

، وھو ما سیشكل وصمة عار على جبین وزارة یفترض مما یعد انتھاكا لكل القوانین واألعراف
 .فیھا أن تشكل نموذجا في تطبیق القانون، بدل أن تعطي المثال األسوأ في مخالفتھ

  اد الوطني للشغل بالمغرباالتح
  الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 26/05/2019الرباط في:  لمكتب الوطنيا
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لضبط، شدد على أن الجامعة ال تستجدي الحوار وال تقبل بھ من أجل التآمر على كتابة ای: ثانیا
 .بل تعتبره واجبا دستوریا على من جمدوه ولیس لھم حق التصرف فیھ بناء على األھواء واألمزجة

طموحات اللتحقیق  للمقایضةمطالب كتابة الضبط  تخضعلن تقبل أن  الجامعة أنؤكد ی: ثالثا
شید بالوعي المتزاید لدى موظفي القطاع بحجم المناورات التي یتعرض لھا یكما . الشخصیة

ملفھم المطلبي، واستعدادھم إلفشال كل المخططات وفضح كل المؤامرات التي توظف فیھا جمیع 
 .وسائل اإلغراء واإلغواء

رغم ما راكمتھ في  ؛فشل السید وزیر العدل في لجم شرود وزارتھ لحد اآلنلتأسف ی: رابعا
رف وجیز من انتكاسات تدبیریة ظاھرة للعادي والبادي، وآخرھا ما حصل بمباراة خطة العدالة ظ

الوزیر مسؤولیتھ السیاسیة واألخالقیة بعد تنكر وزارتھ  السید بالخارج، وھو الفشل الذي یتحمل
 .ساتھ بشأن التدبیر التشاركي؛ تفادیا لمثل ھذه االنتكالكل الوعود وااللتزامات التي تطوق عنق

أن مسلسل استھداف كتاب الضبط بالتوقیف والعرض على المجالس التأدیبیة  یؤكد: خامسا
. وأن تدبیر مدیریة الموارد البشریة لملف لن یوقف نضاالت الجامعة دفاعا عن الحق والكرامة

 ،تحكمھ خلفیات االنتقام وتحویل الضحیة إلى جالدلكونھ  ،زمیلنا بابتدائیة مراكش مطعون فیھ
لكل القوانین صریحة ، في مخالفة المملكة طوال وعرضامحاكم مألن المتدربات اللواتي سخیر وت

 واألنظمة.

الدعوة إلى مجلس  سبق لھفإن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل، وبعد أن  وعلیھ،
ود لوجنظرا لتسطیر برنامج نضالي تصعیدي منتصف الشھر المقبل، و للجامعة وطني استثنائي

 :یقرر ما یلي ؛ظروف االستعجال

تنفیذ أشكال احتجاجیة عاجلة ردا على االستھداف المتواصل لمكتسبات كتاب یعلن عن : أوال
  :على إمعان الوزارة في إذاللھم في ھذا الشھر الفضیل. حیث یدعو إلىجوابا و الضبط،

  ماي الجاري 27 االثنینحمل الشارة الحمراء یوم  .1
  ماي لمدة ساعة  28أمام المحاكم یوم الثالثاء  انذاریة حتجاجیةوقفات ا . تنظیم2

 .صباحا 10ابتداء من الساعة 
الدورة االستثنائیة للمجلس الوطني للجامعة في نفس التاریخ موعد بقاء إیؤكد على : ثانیا

 .والمكان وبنفس جدول األعمال

، مراكش الموقوف ظلما وعدوانا نافذة الكترونیة لدعم زمیلنا بابتدائیة إطالقیعلن عن : ثالثا
إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر لنؤكد من خاللھا أن كتابة الضبط جسد واحد 

 .والحمى
 .وما ال یأتي بالنضال یأتي بمزید من النضال

  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
  

  عن المكتب الوطني
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