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

الجاري بالرباط خصص لمناقشة الجمود الذي  ماي 11اجتماعا استثنائیا یوم السبت بالمغرب 
كة تذمر عام بمختلف محاكم الممل حصولوأجمع أعضاء المكتب على . یطبع الوضع القطاعي

وكافة مرافق العدالة مما آلت إلیھا األوضاع بالقطاع، وباألخص منھا ما یرتبط بتدبیر الموارد 
، والذي اتسم بالفوضى واالرتجالیة وانعدام الشفافیة، والتي كانت مباراة خطة العدالة البشریة

ا في التي تم إخراجھ QCMحیث شھدت تشویھا فاضحا لتقنیة ، بالخارج إحدى تجلیاتھا الكبرى
، وكذا التماطل في اإلعالن عن المباراة صیغة مشوھة ال تحترم أدنى معاییر الشفافیة والنزاھة

، الخاصة بإدماج المتصرفین والتقنیین رغم صدور القرار بشأنھم منذ ما یفوق أربعة أشھر
ئات من بما ینھي معاناة الموالتماطل في اإلعالن عن المباراة المھنیة لحاملي الشھادات بالقطاع 

زمیالتنا وزمالئنا الذین تكبدوا المشاق حتى حصلوا على شھادات علیا وأضافوا إلیھا متاعب 
استمرار الوزارة في تجاھل القابعین في عملھم المھني بالقطاع دون أن ینصفوا بعد، إضافة إلى 

م في والذین أخطأت الوزارة موعدھا مع التاریخ بعد تقصیرھا في إدراج مطلبھ السلم الخامس
رغم توصل الوزارة بمنشور  جدول أعمال الحوار االجتماعي بین الحكومة والنقابات األكثر تمثیلیة

مآل إقرار تعویضات ھو تماطل الزال ی، كما ال والذي یسمح بذلك 02/2017رئیس الحكومة عدد 
 مبالغھابما یحقق الزیادة في  تعدیل مرسوم الحساب الخاصالساعات اإلضافیة والدیمومة وإقرار 

 العبث، إضافة إلى 500.2.10عدد  مرسوممقتضیات الوفق  فیھ وإنصاف المھندسینالھزیلة 
أصبحت  والتي ستدراكیةالالدورة الخاصة والعادیة وا یافطةت تحت النتقاالالمسجل في ملف ا

حرمان شریحة لو ،والصحیة خاصةوالحاالت ال باألزواجلتحاق الا لطالبيھدر الزمن ل عنوانا
ومنھم من فرض علیھم التشتت  نتقال إلى محاكم الجنوبالمن ا الصحراویةقالیمنا أأبناء  واسعة من

عن تنقیل موظفین رغما عنھم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار ، ناھیك األسري لسنوات طویلة
إنھاك موظفي استمرار إلى  ، إضافةحدى زمیالتنا باستئنافیة تطوانمع إ كما حصل مؤخرالرأیھم 

مناسبة  من دون تحفیزات ریات الفرعیة بمھام ال تنتھي حتى في أیام راحتھم األسبوعیةالمدی
 تأخر تسویة الوضعیات المھنیة . ھذا دون الحدیث عنتھمیش دكاترة القطاع، وكذا لتضحیاتھم
معاناة موظفي مراكز الحفظ للمزاجیة والتفصیل على مقاس البعض، وكذا الترقیات  وإخضاع

اإلبقاء على تمثیلیة صوریة لكتابة الضبط في مجلس یشتغلون في صمت، و واألرشیف الذین
 بالمؤسسة المحمدیة لألعمال االجتماعیة... التوجیھ والمراقبة

 إن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل وبعد أن توقفت عند خطورة الوضع بالقطاع إثر عودة منطق
ویستلھم ثقافتھ من بیر الشأن العام، في تد والمقتضیات الدستوریة یخالف التعلیمات الملكیة

مسؤول في إطار وجاد وبعد أن تفاوضت بشكل  .ممارسات تنتمي لحقب مظلمة من تاریخ المملكة
وھي المبادئ تحلت فیھا بقسط وافر من التجرد إلنجاح مھامھا، واللجنة المركزیة للحوار القطاعي 

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
  الوطنیة لقطاع العدلالجامعة 

 13/05/2019الرباط في:  لمكتب الوطنيا
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یعلن للرأي ني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل فإن المكتب الوط ؛من یمثل اإلدارة الم یلتزم بھالتي 
 العام الوطني والقطاعي ما یلي:

ضطراب بسبب التوتر واال نحوالقطاع  دفع وزارتھمسؤولیة السید وزیر العدل أوال: یحمل 
كما یرفض إخضاع ھذه  .القطاععدم وجود نیة صادقة للتعاطي اإلیجابي مع مطالب موظفي 

 .الذي بدأت مالمحھ تتكشف یوما عن یوم واالبتزازالمطالب لمنطق المقایضة 
 ؛: یحذر من تالعب بعض األطراف بموضوع التمثیلیة المحسومة للجامعة قانونیا ومیدانیاثانیا
اللعب على ھذا الوتر  ویعتبر ،االلتفاف على مطالب موظفي القطاعتسھیل رغبة منھم في وذلك 

المساطر بتتصدى بكل األشكال النضالیة المشروعة ووفي كل األحوال فإن الجامعة س بالنار.لعبا 
 االعتباراتالتي توظف فیھا ، كل محاوالت الردة والنكوصإلفشال التي یكفلھا الدستور والقانون 

 .المتوھمةالسیاسیة 
اللجنة المركزیة للحوار القطاعي  اإلشراف الشخصي علىإلى السید وزیر العدل ثالثا: یدعو 

منذ ما یناھز سجلناه  خصوصا بعدما، للجنة في تدبیره رئیسھاعدم حیاد  بعد أن تأكد بالملموس
لخلق البلوكاج بدون مبرر، وھو ما تعاملت معھ الجامعة بكثیر من  عدیدة من محاوالتالسنة 

أصبح متعذرا القبول حتى ، الیقظة والحلم لتجنیب القطاع التوتر الذي أصبح الیوم أمرا واقعا
  بین تمثیلیات كتابة الضبط. الحاصلةاالختالفات  فیھاتوظف بالمناورات التي 

: رفضھ ألنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فیما رابعا
القابعین في السلم أو ملف والتقنیین أو إدماج المتصرفین  بإدماج حاملي الشھاداتیتعلق 

 ات اإلضافیة والدیمومة أو ملف االنتقاالتأو مرسوم الساع تعویضات الحساب الخاصأو  الخامس
 المذكورة آنفا. وغیرھا من المطالب المشروعة

 لتبخریعبر عن أسفھ إن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل وھو یعلن ذلك فإنھ 
یؤشر في أكثر من مناسبة، مما و مدى سنة ونصف عبر عنھا علىوعود السید وزیر العدل التي 

مصیرھا على نحو غیر بتتالعب وزارتھ التي أصبحت في أیادي  یواكب أجنداتیعد  أنھ لم على
ومن باب  .قسرا وتفبرك حوارات تحت الطلب مع إطارات یراد لھا أن تتصدر الواجھة مسؤول

واعتبارا لكون ما تم تسجیلھ من  .وتجردتحملھ لمسؤولیة الدفاع عن مصالح موظفي القطاع بصدق 
واستحضارا للصفة التمثیلیة التي تشكل . الوزارةمنطق یحكم كل قرارات  تحولت إلىاختالالت 

  نصابھا. ، بما یفرض علینا التدخل لرد األمور إلى أمانة طوقنا بھا كتاب الضبط
 :یليفإن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل قرر ما لكل ذلك 

وذلك یوم  مواقف الجامعة بشأنھا؛الوضع بالقطاع و تطوراتلشرح ندوة صحفیة  تنظیم: أوال
 .بالرباط الجاريماي  21الثالثاء 
بالرباط  2019یونیو  15دورة استثنائیة للمجلس الوطني للجامعة یوم عقد إلى  الدعوة: ثانیا

والمقایضة التي تتعرض لھا مطالب لتسطیر برنامج نضالي تصعیدي یناسب حجم التماطل 
لمجلس الوطني إلى اإلعداد لھذه المحطة التي ستدشن ویدعو كافة أعضاء ا. موظفي القطاع

  المكتسبات.صیانة ھو الدفاع عن الكرامة والحقوق و األبرزلمرحلة جدیدة في القطاع عنوانھا 
  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

  عن المكتب الوطني
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