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  الغـــــب
  

للجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء االتحاد الوطني  مكتب الوطنيال عقد
وھو االجتماع الذي ، 2017 أكتوبر 20اجتماعا عادیا لھ بالرباط یوم الجمعة للشغل بالمغرب 

لذي أحاط أعضاء حضر جزءا منھ األخ األمین العام لالتحاد األستاذ عبد اإللھ الحلوطي وا
المكتب الوطني بمستجدات الحوار االجتماعي ومجمل القضایا ذات العالقة بالشأن النقابي 

  واالجتماعي.
في سیاق خاص یشھد االستقالل المؤسساتي للسلطة القضائیة عن ھذا االجتماع  ویأتي

تشكل ھیئة  وزارة العدل وما یترتب عن ذلك من تدافع مؤثر على موقع اإلدارة القضائیة التي
كتابة الضبط قلبھا النابض، واستحضر المكتب في نقاشھ الجدال الدائر حول بعض مقتضیات 
المیثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة والتي كانت في أصلھا مقترحات للجامعة الوطنیة 
لقطاع العدل وضمنت في مشروع قانون التنظیم القضائي للمملكة المعروض أمام أنظار 

 25تنفیذ مقتضیات اتفاق  بتعذرالتشریعیة. ولم یفت المكتب أن یعبر عن انشغالھ المؤسسة 
لمستفیدین من أكتوبر والذي یبدو أنھ یواجھ مقاومة لم تظھر بعد مالمح أصحابھا وكذا ا

للنسف خالفا لطمأنة السید وزیر یعرض آمال موظفي كتابة الضبط سعرقلة تنفیذ بنوده؛ مما 
لقاء بھ بشأن مستقبل اإلدارة القضائیة وحرصھ على أن تعطى لھا  العدل للجامعة في أول

  المكانة المناسبة والمستحقة.
وبالمؤسسة  واألوضاع ببعض المحاكم وبعد وقوفھ على مجمل القضایا والملفات القطاعیة
ھذه األخیرة التي لم تشھد بعد النقلة  ؛المحمدیة لألعمال االجتماعیة لقضاة وموظفي العدل

ة المطلوبة منھا بالنظر لرتابة الخدمات التي تقدمھا وبطء األخرى كما ھو حال خدمة النوعی
   ناھیك عن الوضع المزري ببعض مراكز االصطیاف... ،النقل الوظیفيدعم السكن و

یعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل دراستھ لكافة نقط جدول أعمالھ، بعد و
  :ما یلي
إحدى مقتضیات مشروع التنظیم القضائي نقاشا مغلوطا  حولال الدائر یعتبر الجد: أوال

وتضییع الوقت في معارك ھامشیة بدل تكثیف یتوخى في إحدى أھدافھ توجیھ االھتمام 
كما  بالسلطة القضائیة. ذا القطاع في عالقتھإلنجاح المرحلة االنتقالیة التي یمر بھالجھود 

  للوزارة والمتعلقة بمشروع التنظیم القضائي.یؤكد تشبتھ بالتعدیالت التي رفعھا 
 .ر بعدالتي لم ترى النو 2016أكتوبر  25تضیات اتفاق یعبر عن قلقھ بشأن مآل مق: ثانیا
تعطیل بعضھا لھ تبعات سلبیة بدأت بإعالن االمتحانات المھنیة واستمرت بتأخر بل إن 

سویة وضعیة تتوقف إجراءات اإلعالن عن المباراة المھنیة لحاملي الشھادات إضافة إلى 
  ...والتقنیین والمساعدین االجتماعیین المتصرفین

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 نيـالوط المكتب
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یطالب السید وزیر العدل بالتدخل العاجل قصد رد الحوار القطاعي إلى سكتھ وتنفیذ : ثالثا
م االجتماعي حفاظا على السل 2016أكتوبر  25وزارتھ اللتزاماتھا المعبر عنھا في اتفاق 

  .في أول لقاء ودي معھطمأنة السید الوزیر عشت آمال نجاحھ بتنودعما لمسار تفاوضي ا
: یجدد مواقفھ بشأن تمثیلیة كتابة الضبط في مجلس التوجیھ والمراقبة للمؤسسة رابعا

المحمدیة لألعمال االجتماعیة والتي یجب أن تكون حقیقیة ولیست تمثیلیة صوریة كما ھو 
خدمات بذل مجھودات أكبر من أجل تجوید  علیھ الحال اآلن، ویثیر االنتباه إلى ضرورة

كانیات الكبیرة التي تتوفر المؤسسة بما یحقق آمال موظفي القطاع وبما یتناسب مع اإلم
  علیھا.

یستغرب من بعض السلوكیات التي یلجأ إلیھا بعض المسؤولین القضائیین ببعض : خامسا
لھا القفز على مؤسسة رئیس والذین یریدون من خالفي ھذه الظرفیة الحساسة محاكم المملكة 

مغلفة باإلدارة بأسالیب  المصلحة وإھانة ھیئة كتابة الضبط باستھداف موظفیھا وأطرھا العلیا
  .وحاطة من الكرامة

ملتقى وطني لفائدة الكتاب المجالیین یوم  یقرر تنظیمعلى المستوى التنظیمي؛ : سادسا
ن المكتب الوطني والمكاتب النقابیة تكریسا للتواصل بینونبر المقبل بالرباط  11السبت 

لربح إحدى الرھانات التي رسمھا المؤتمر الوطني الثاني في توصیتھ باعتبار الملف 
التنظیمي أحد أولویات الوالیة الحالیة. ویدعو كافة مسؤوالت ومسؤولي المكاتب النقابیة 

  .الھام والمنسقین الجھویین واإلقلیمیین إلى الحضور بكثافة في ھذا الملتقى
  
  وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة ومناضلة

  
  المكتب الوطنيعن 
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