
كتابة  هيئة  موقع  تدعيم  على  األولى  بالدرجة  المقترحات  هذه 
الضبط ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وتقوية أدوراها من أجل 

عدالة ناجعة.
لقضاة  االجتماعية  لألعمال  المحمدية  المؤسسة  صعيد  على  أما 
وموظفي العدل، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تلح على ضرورة 
إشراك التمثيليات النقابية في أجهزتها لكونها المخاطب الشرعي 
وعن  الضبط  كتاب  كل  عن  يعبر  أن  يمكن  الذي  الوحيد 
انتظاراتهم، كما تصر على موقفها بأن تمثيل ودادية مطعون في 
تمثيلية  مصداقية  في  ضربا  يعد  المؤسسة  أجهزة  في  شرعيتها 
الموظفين وعدم تمثيل نسبة مهمة من المنخرطين الذين ال تعنيهم 

هذه الودادية وال تمثلهم.
وتحرص الجامعة الوطنية لقطاع العدل على االحتفال السنوي باليوم 
الوطني لهيئة كتابة الضبط والذي يصادف 29 يناير من كل سنة. 
وقد بلغت دوراته الدورة الثامنة والتي نظمت بمدينة وجدة في نهاية 

يناير 2017.
التواصل  خالل  من  تعمل  الجامعة  فإن  المؤسسة  بخدمات  وعالقة 
المشاكل  من  عدد  حل  على  المؤسسة  مسؤولي  مع  والحوار 
االجتماعية العالقة، وتحرص على تقديم مالحظات ومقترحات بشان 

الخدمات االجتماعية التي تقدمها المؤسسة. 

االحتياجات  كل  يشمل  متكامال  مطلبيا  ملفا  الجامعة  تتبنى 
وجميع الفئات.

ومن هذه المطالب :
á«HÉ≤ædG ¥ƒ≤◊G : ’hCG

• احترام الحق في االنتماء والممارسة النقابيين.
تسهيل  النقابيةـ  (السبورات  النقابي  االشتغال  ظروف  توفير   •

تحركات النقابيين ـ ...)
»YÉ£≤dG QGƒ◊G : É«fÉK

• مأسسة الحوار القطاعي  
á«FÉ°†≤dG IQGOEÓd …QÉÑàY’G ™°VƒdG : ÉãdÉK

• إقرار استقاللية اإلدارة القضائية عن السلطة القضائية
• توصيف دقيق وواضح لمهام أطر وموظفي اإلدارة القضائية

• تنظيم وهيكلة اإلدارة القضائية من خالل أقسام ومصالح تكفل 
النجاعة.

• توفير الحماية القانونية ألطر وموظفي اإلدارة القضائية
Ió«÷G áeÉµ◊G : É©HGQ 

• تحديد شروط موضوعية شفافة وواضحة إلسناد المسؤوليات
• اإلسراع بإحداث المدرسة الوطنية ألطر وموظفي اإلدارة القضائية

تفعيل دور اللجان الثنائية واعتبارها هيئة مقررة وقوة اقتراحية،   •
وإسناد مهام رئاستها للمسؤولين اإلداريين.

جهوية،  ومديريات  مندوبيات  بإنشاء  اإلداري  التمركز  محاربة   •
وكذا أقسام ومصالح داخل المحاكم.

ájOÉŸG ÖdÉ£ŸG : É°ùeÉN

• إصدار مرسوم التعويض عن الساعات اإلضافية والديمومة 
• مراجعة تعويضات الحساب الخاص والرفع من قيمتها بتنفيذ ما تم 

دراسته في إطار لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة.
πª©dG ±hôX Ú°ù– : É°SOÉ°S

المرفق  يشرف  ومجهز  الئق  بشكل  العمل  مقرات  وتهيئة  بناء   •
القضائي سواء على مستوى المحاكم أو مراكز القاضي المقيم أو 

المديريات الفرعية أو مراكز الحفظ واألرشيف.
بأثمنة  وجبات  وتقديم  المحاكم  داخل  مناسبة  مقاصف  إيجاد   •

مناسبة وفق ما يتطلبه التوقيت المستمر المعتمد.
á«YÉªàL’G äÉeóÿG Ú°ù– :É©HÉ°S

• تسهيل خدمات دعم السكن والرفع من الغالف المالي المخصص لها
• توفير النقل الوظيفي لموظفي المحاكم وتجديد أسطوله وتشغيل 

المتوقف منها ألسباب مختلفة (توفير السواق مثال).
بشكل  خدماتها  وتحسين  االصطياف  مركبات  تهيئة  إعادة   •

أفضل.
• الغاء الرسوم المستحدثة على االستفادة من الحافالت المستعملة 

في رحالت موظفي القطاع.
المحمدية  بالمؤسسة  الموظفين  تمثيلية  في طريقة  النظر  إعادة   •
وغير  شرعيتها  في  مطعون  ودادية  بدل  النقابية  التثميلية  باعتماد 

ممثلة لجميع الموظفين.
• التعاقد مع شركات االتصاالت قصد االتفاق على عروض خاصة 

لالنترنت.

á«æ¡e ÖdÉ£e : ÉæeÉK

• إدماج المتصرفين والتقنيين في اإلطار المناسب لهم ضمن هيئة 
كتابة الضبط، واإلعالن عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات من 

جميع التخصصات األدبية والعلمية والتقنية.
• تأمين المحاسبين ووكالء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون 

لها وتعميم نقل األموال بواسطة شركات متخصصة.
المعالجة  باعتماد  المحاكم  العمل في صناديق  أساليب  تحديث   •

المعلوماتية اآلنية كما هو معمول به في المؤسسات البنكية.
شروط  وتوفير  القضائية  االجتماعية  المساعدة  عمل  تقنين   •
ومقومات ممارسة المكلفين بها لمهامهم على أحسن وجه، وعدم 

إجبارهم على القيام بمهام ال عالقة لها بتخصصاتهم.
في  أدوارهم  مع  تتناسب  محفزات  بإقرار  المهندسين  إنصاف   •

تحديث اإلدارة القضائية.
• احترام تخصصات بعض األطر التقنية واإلعالمية وعدم تكليفهم 

بغير ما وظفوا من أجله.

 á«FÉ°†≤dG  IQGOE’G  ôWCG  ¬Lh  ‘  á«FÉ°†≤dG  ø¡ŸG  íàa  :  É©°SÉJ
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• القضاء بكافة تخصصاته
• مهنة الخبراء

• مهنة المحاماة
• مهنة العدول

تتكون هياكل الجامعة على عدة مستويات من الهياكل :
á«æWƒdG á∏µ«¡dG

ويتكون  الجامعة.  في  تقريرية  هيئة  أعلى  وهو  الوطني:  المؤتمر 
طرف  من  انتخابهم  يتم  وأعضاء  الوطني  المجلس  أعضاء  من 
الجموع العامة للمكاتب النقابية على المستوى الوطني وينعقد مرة 

كل أربع سنوات.

المجلس الوطني: وهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وينعقد مرة 
في السنة ويتكون من أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي المكاتب 
النقابية بالمدن وأعضاء منتدبون يختارون باالنتخاب يمثلون الدوائر 

القضائية. ويناقش البرامج وسير العمل.
ويسير  المؤتمر،  ينتخبه  تنفيذية  هيئة  أعلى  الوطني:  المكتب 
الجامعة وينفذ قراراتها، ويدبر الحوارات القطاعية ويتخذ القرارات 

التي تدخل في اختصاصاته.

 :á«dÉéŸG á∏µ«¡dG

وتتكون من:
تأسيسها على مستوى  يتم  التي  الهياكل  وهي  الجهوية:  المكاتب 
كل دائرة قضائية على حدة. وتختص بتمثيل الجامعة على مستوى 

الدوائر القضائية وتتخذ كل ما تراه مناسبا تنظيميا أو نضاليا.
وهي مكاتب تؤسس على مستوى المحاكم  اإلقليمية:  المكاتب 
التابعة إلقليم واحد. وتختص باتخاذ القرارات في دائرة اختصاصها 

الترابي.
المكاتب المحلية: يمكن أن تؤسس المكاتب المحلية في بعض 

المحاكم بالمدن التي تتواجد بها أكثر من محكمة.
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لواء  تحت  (المنضوية  العدل  لقطاع  الوطنية  الجامعة  تأسست 
بالقطاع  حساسة  ظرفية  في  بالمغرب)  للشغل  الوطني  االتحاد 
آنذاك  عرف  الذي  القطاعي  للنضال  مباركا  زخما  وأعطت 
األساسي  القانون  مع صدور  تأسيسها  وتزامن  وضبابية،  غموضا 
لهيئة كتابة الضبط في صيغته التراجعية، حيث كان ذلك أهم 
مبرر من مبررات اإلسراع بإنشاء الجامعة التي رفعت أول شعار 
الذي حمل عدة  األخير  هذا  األساسي".  القانون  "إقبار هذا  لها 
تراجعات غير مسبوقة؛ من منع اإلدماج بالشهادة وإدخال السلم 

السابع وفرض الجزر بين فئات كتابة الضبط...
لقطاع  الوطنية  للجامعة  وطني  أول مكتب  تأسيس  تم  وهكذا 
من  عدد  تأسيس  وتبعه   ،2008 يونيو   7 السبت  يوم  العدل 

المكاتب النقابية بعدد من مدن المملكة.
اليوم ما يفوق  النقابية المؤسسة إلى حدود  فبلغ عدد المكاتب 

60 مكتبا نقابيا ما بين مكتب جهوي وإقليمي ومحلي.

قد كان للجامعة دور كبير في المسار النضالي بالقطاع، حيث 
استطاعت أن تكون سباقة للدفاع عن أهم المطالب والتي تحقق 
جزء مهم منها فيما بعد. ويكفي فخرا أنها استطاعت أن تقبر 
في  خصوصا  كبيرة  نضاالت  بعد  والتراجعي  العار"  "القانون 

سنتي 2009 و2010 وفي النصف األول من سنة 2011.
كما شاركت -وال زالت- في عدد من الحوارات القطاعية مع 
اتفاق  آخر  وقعت  حيث  القطاعية،  المطالب  بشأن  العدل  وزارة 
بتنفيذ  الوزارة  والتزمت   ،2016 أكتوبر   25 اتفاق  هو  والذي 

بنوده.
صفة  على  حصلت  التي  بالعدل  القطاعية  النقابة  الجامعة  تعد 
صفة  ذات  نقابية  مركزية  لواء  تحت  وتنضوي  تمثيلية  األكثر 

األكثر تمثيلية وطنيا أيضا.
كما ساهمت الجامعة في الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة 
من  عددا  أيضا  وقدمت  مطالبها،  بشأن  مذكرة  وقدمت 
البرلمان وال  أمام  المعروضة  القوانين  المقترحات بشأن مشاريع 
بشأنه  قدمت  والذي  القضائي،  التنظيم  قانون  مشروع  سيما 
مذكرة مفصلة في يناير 2015 وتم قبول بعض مقترحاتها، بينما 
تم تجديد التمسك بهذه المقترحات والتي تم تجديد إمداد الوزارة 
وترتكز  المستشارين.  المشروع في مجلس  بها في أفق عرض 

الهياكل التنظيمية
للجامعة الوطنية لقطاع العدل
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كتابة  هيئة  موقع  تدعيم  على  األولى  بالدرجة  المقترحات  هذه 
الضبط ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وتقوية أدوراها من أجل 

عدالة ناجعة.
لقضاة  االجتماعية  لألعمال  المحمدية  المؤسسة  صعيد  على  أما 
وموظفي العدل، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تلح على ضرورة 
إشراك التمثيليات النقابية في أجهزتها لكونها المخاطب الشرعي 
وعن  الضبط  كتاب  كل  عن  يعبر  أن  يمكن  الذي  الوحيد 
انتظاراتهم، كما تصر على موقفها بأن تمثيل ودادية مطعون في 
تمثيلية  مصداقية  في  ضربا  يعد  المؤسسة  أجهزة  في  شرعيتها 
الموظفين وعدم تمثيل نسبة مهمة من المنخرطين الذين ال تعنيهم 

هذه الودادية وال تمثلهم.
وتحرص الجامعة الوطنية لقطاع العدل على االحتفال السنوي باليوم 
الوطني لهيئة كتابة الضبط والذي يصادف 29 يناير من كل سنة. 
وقد بلغت دوراته الدورة الثامنة والتي نظمت بمدينة وجدة في نهاية 

يناير 2017.
التواصل  خالل  من  تعمل  الجامعة  فإن  المؤسسة  بخدمات  وعالقة 
المشاكل  من  عدد  حل  على  المؤسسة  مسؤولي  مع  والحوار 
االجتماعية العالقة، وتحرص على تقديم مالحظات ومقترحات بشان 

الخدمات االجتماعية التي تقدمها المؤسسة. 

االحتياجات  كل  يشمل  متكامال  مطلبيا  ملفا  الجامعة  تتبنى 
وجميع الفئات.

ومن هذه المطالب :
á«HÉ≤ædG ¥ƒ≤◊G : ’hCG

• احترام الحق في االنتماء والممارسة النقابيين.
تسهيل  النقابيةـ  (السبورات  النقابي  االشتغال  ظروف  توفير   •

تحركات النقابيين ـ ...)
»YÉ£≤dG QGƒ◊G : É«fÉK

• مأسسة الحوار القطاعي  
á«FÉ°†≤dG IQGOEÓd …QÉÑàY’G ™°VƒdG : ÉãdÉK

• إقرار استقاللية اإلدارة القضائية عن السلطة القضائية
• توصيف دقيق وواضح لمهام أطر وموظفي اإلدارة القضائية

• تنظيم وهيكلة اإلدارة القضائية من خالل أقسام ومصالح تكفل 
النجاعة.

• توفير الحماية القانونية ألطر وموظفي اإلدارة القضائية
Ió«÷G áeÉµ◊G : É©HGQ 

• تحديد شروط موضوعية شفافة وواضحة إلسناد المسؤوليات
• اإلسراع بإحداث المدرسة الوطنية ألطر وموظفي اإلدارة القضائية

تفعيل دور اللجان الثنائية واعتبارها هيئة مقررة وقوة اقتراحية،   •
وإسناد مهام رئاستها للمسؤولين اإلداريين.

جهوية،  ومديريات  مندوبيات  بإنشاء  اإلداري  التمركز  محاربة   •
وكذا أقسام ومصالح داخل المحاكم.

ájOÉŸG ÖdÉ£ŸG : É°ùeÉN

• إصدار مرسوم التعويض عن الساعات اإلضافية والديمومة 
• مراجعة تعويضات الحساب الخاص والرفع من قيمتها بتنفيذ ما تم 

دراسته في إطار لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة.
πª©dG ±hôX Ú°ù– : É°SOÉ°S

المرفق  يشرف  ومجهز  الئق  بشكل  العمل  مقرات  وتهيئة  بناء   •
القضائي سواء على مستوى المحاكم أو مراكز القاضي المقيم أو 

المديريات الفرعية أو مراكز الحفظ واألرشيف.
بأثمنة  وجبات  وتقديم  المحاكم  داخل  مناسبة  مقاصف  إيجاد   •

مناسبة وفق ما يتطلبه التوقيت المستمر المعتمد.
á«YÉªàL’G äÉeóÿG Ú°ù– :É©HÉ°S

• تسهيل خدمات دعم السكن والرفع من الغالف المالي المخصص لها
• توفير النقل الوظيفي لموظفي المحاكم وتجديد أسطوله وتشغيل 

المتوقف منها ألسباب مختلفة (توفير السواق مثال).
بشكل  خدماتها  وتحسين  االصطياف  مركبات  تهيئة  إعادة   •

أفضل.
• الغاء الرسوم المستحدثة على االستفادة من الحافالت المستعملة 

في رحالت موظفي القطاع.
المحمدية  بالمؤسسة  الموظفين  تمثيلية  في طريقة  النظر  إعادة   •
وغير  شرعيتها  في  مطعون  ودادية  بدل  النقابية  التثميلية  باعتماد 

ممثلة لجميع الموظفين.
• التعاقد مع شركات االتصاالت قصد االتفاق على عروض خاصة 

لالنترنت.

á«æ¡e ÖdÉ£e : ÉæeÉK

• إدماج المتصرفين والتقنيين في اإلطار المناسب لهم ضمن هيئة 
كتابة الضبط، واإلعالن عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات من 

جميع التخصصات األدبية والعلمية والتقنية.
• تأمين المحاسبين ووكالء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون 

لها وتعميم نقل األموال بواسطة شركات متخصصة.
المعالجة  باعتماد  المحاكم  العمل في صناديق  أساليب  تحديث   •

المعلوماتية اآلنية كما هو معمول به في المؤسسات البنكية.
شروط  وتوفير  القضائية  االجتماعية  المساعدة  عمل  تقنين   •
ومقومات ممارسة المكلفين بها لمهامهم على أحسن وجه، وعدم 

إجبارهم على القيام بمهام ال عالقة لها بتخصصاتهم.
في  أدوارهم  مع  تتناسب  محفزات  بإقرار  المهندسين  إنصاف   •

تحديث اإلدارة القضائية.
• احترام تخصصات بعض األطر التقنية واإلعالمية وعدم تكليفهم 

بغير ما وظفوا من أجله.
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• القضاء بكافة تخصصاته
• مهنة الخبراء

• مهنة المحاماة
• مهنة العدول

تتكون هياكل الجامعة على عدة مستويات من الهياكل :
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ويتكون  الجامعة.  في  تقريرية  هيئة  أعلى  وهو  الوطني:  المؤتمر 
طرف  من  انتخابهم  يتم  وأعضاء  الوطني  المجلس  أعضاء  من 
الجموع العامة للمكاتب النقابية على المستوى الوطني وينعقد مرة 

كل أربع سنوات.

المجلس الوطني: وهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وينعقد مرة 
في السنة ويتكون من أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي المكاتب 
النقابية بالمدن وأعضاء منتدبون يختارون باالنتخاب يمثلون الدوائر 

القضائية. ويناقش البرامج وسير العمل.
ويسير  المؤتمر،  ينتخبه  تنفيذية  هيئة  أعلى  الوطني:  المكتب 
الجامعة وينفذ قراراتها، ويدبر الحوارات القطاعية ويتخذ القرارات 

التي تدخل في اختصاصاته.
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وتتكون من:
تأسيسها على مستوى  يتم  التي  الهياكل  وهي  الجهوية:  المكاتب 
كل دائرة قضائية على حدة. وتختص بتمثيل الجامعة على مستوى 

الدوائر القضائية وتتخذ كل ما تراه مناسبا تنظيميا أو نضاليا.
وهي مكاتب تؤسس على مستوى المحاكم  اإلقليمية:  المكاتب 
التابعة إلقليم واحد. وتختص باتخاذ القرارات في دائرة اختصاصها 

الترابي.
المكاتب المحلية: يمكن أن تؤسس المكاتب المحلية في بعض 

المحاكم بالمدن التي تتواجد بها أكثر من محكمة.

لواء  تحت  (المنضوية  العدل  لقطاع  الوطنية  الجامعة  تأسست 
بالقطاع  حساسة  ظرفية  في  بالمغرب)  للشغل  الوطني  االتحاد 
آنذاك  عرف  الذي  القطاعي  للنضال  مباركا  زخما  وأعطت 
األساسي  القانون  مع صدور  تأسيسها  وتزامن  وضبابية،  غموضا 
لهيئة كتابة الضبط في صيغته التراجعية، حيث كان ذلك أهم 
مبرر من مبررات اإلسراع بإنشاء الجامعة التي رفعت أول شعار 
الذي حمل عدة  األخير  هذا  األساسي".  القانون  "إقبار هذا  لها 
تراجعات غير مسبوقة؛ من منع اإلدماج بالشهادة وإدخال السلم 

السابع وفرض الجزر بين فئات كتابة الضبط...
لقطاع  الوطنية  للجامعة  وطني  أول مكتب  تأسيس  تم  وهكذا 
من  عدد  تأسيس  وتبعه   ،2008 يونيو   7 السبت  يوم  العدل 

المكاتب النقابية بعدد من مدن المملكة.
اليوم ما يفوق  النقابية المؤسسة إلى حدود  فبلغ عدد المكاتب 

60 مكتبا نقابيا ما بين مكتب جهوي وإقليمي ومحلي.

قد كان للجامعة دور كبير في المسار النضالي بالقطاع، حيث 
استطاعت أن تكون سباقة للدفاع عن أهم المطالب والتي تحقق 
جزء مهم منها فيما بعد. ويكفي فخرا أنها استطاعت أن تقبر 
في  خصوصا  كبيرة  نضاالت  بعد  والتراجعي  العار"  "القانون 

سنتي 2009 و2010 وفي النصف األول من سنة 2011.
كما شاركت -وال زالت- في عدد من الحوارات القطاعية مع 
اتفاق  آخر  وقعت  حيث  القطاعية،  المطالب  بشأن  العدل  وزارة 
بتنفيذ  الوزارة  والتزمت   ،2016 أكتوبر   25 اتفاق  هو  والذي 

بنوده.
صفة  على  حصلت  التي  بالعدل  القطاعية  النقابة  الجامعة  تعد 
صفة  ذات  نقابية  مركزية  لواء  تحت  وتنضوي  تمثيلية  األكثر 

األكثر تمثيلية وطنيا أيضا.
كما ساهمت الجامعة في الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة 
من  عددا  أيضا  وقدمت  مطالبها،  بشأن  مذكرة  وقدمت 
البرلمان وال  أمام  المعروضة  القوانين  المقترحات بشأن مشاريع 
بشأنه  قدمت  والذي  القضائي،  التنظيم  قانون  مشروع  سيما 
مذكرة مفصلة في يناير 2015 وتم قبول بعض مقترحاتها، بينما 
تم تجديد التمسك بهذه المقترحات والتي تم تجديد إمداد الوزارة 
وترتكز  المستشارين.  المشروع في مجلس  بها في أفق عرض 
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