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  الغـــــب
  

تلقت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء االتحاد الوطني للشغل بالمغرب 
باندھاش كبیر واستغراب شدید فصول المغامرة االرتدادیة التي أقدم علیھا السید مدیر الموارد 

لموارد البشریة تحت البشریة بوزارة العدل مدعوما بأطراف تحن للعودة من النافذة للتحكم في ا
فبدأ یھندس في مناصب المسؤولیات على ھواه ؛ المدیر الجدید ذریعة االستشارة ومساعدة

حداثة  رغمتجرأ ، كما ممن لھ تاریخ أسود في تدبیر المدیریةمستعینا بأھل الخبرة في ذلك 
وزیر العدل  تعیینھ على ارتكاب مجزرة حقیقیة في المقاربة التشاركیة التي أسس بنیانھا السید

كذبا وبھتانا أنھ تم  المركزیةاإلداریة منذ أول یوم تقلد فیھ مقالید الوزارة، بل وادعى في اللجان 
لتسھیل إخضاع ممثلي اإلدارة على  التشاور مع التمثیلیات النقابیة بشأن معاییر الترقیات

، تریثانتھى بانسحاب بعضھم دون أن یدفعھ ذلك لل الخصوص وبعض األعضاء اآلخرین
ناھیك عن االستخفاف المسجل بأعضاء لجنة االنتقاالت عندما أعطى الحق لنفسھ لكي ینقل من 

وتاریخ  4/1س 45الدوریة عدد یشاء خارج أیة معاییر من المعاییر التي أقرتھا الوزارة في 
عناء حتى دون أن یكلف نفسھ  ،مع النتائج التي أقرتھا اللجنةسرا  ومررھا 2014فبرایر  26

  خبارنا من باب المسؤولیة األخالقیة.إ
كانت من السباقین إلى تھنئة السید مدیر الموارد البشریة  التين الجامعة الوطنیة لقطاع إ

بتعیینھ في ھذا المنصب بالنظر إلى انتمائھ إلى ھیئة كتابة الضبط؛ كانت تعلق آماال كبیرة في 
 تتفاجأمن السید وزیر العدل، إیجابیة  إشارة رمزیةبعد أن كان  أن یكون تعیینھ إضافة نوعیة

ما تم إقراره من باقتراف المدیر المذكور ألخطاء جسیمة وفي ظرف وجیز تقوض كلالیوم 
 ؛ ممالمقتضیات الدستوریة المؤسسة للمقاربة التشاركیةبا عمالقواعد الحوار والتفاوض 

  ت المذكورة.استنادا للمعطیامراجعة مواقفنا كلیة في التعامل معھ  یفرض علینا
  ما یلي:تؤكد على  وھي تسجل ذلك فإنھا إن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

تناقض التوجھ الرسمي : أن السید مدیر الموارد البشریة اقترف أخطاء جسیمة أوال
ھذا األخیر الذي لم یتعظ من  .بدعم ومساندة من مدیر سابق للموارد البشریةللوزارة، 

 أن ینصب نفسھ رئیسا فعلیا للجنة انتقاء مسؤولي كتابات الضبط تجربتھ بالمدیریة وأبى إال
رغم أنھ ال صفة قانونیة لھ في حضور أشغال لجنة االنتقاء وفق فیھا، وصاحب األمر والنھي 

كیفیات تعیین رؤساء األقسام المنظم ل 2- 11-681رقم المرسوم  من 9المادة  مقتضیات
  .ورؤساء المصالح باإلدارات العمومیة

حكم العالقة بین التي تنتائج لم تحترم المنھجیة التشاركیة  أنھا غیر معنیة بأي: نیاثا
  الجامعة ووزارة العدل.

  وعلیھ فإن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل تعلن ما یلي:
لعدل بالقیام بافتحاص دقیق لكل الملفات التي باشرھا السید : تطالب السید وزیر اأوال

مدیر الموارد البشریة الجدید ومراجعة مدى مالءمة تدبیرھا للمساطر والقوانین الجاري بھا 

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 الكتابة الوطنیة
2018 یولیوز  12الرباط في:   
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العمل، وخاصة في ملف االنتقاالت واالنتقاء لتحمل المسؤولیة.. مع ترتیب اآلثار القانونیة 
لبھ بفرض تطبیق القانون بشأن لجنة االنتقاء لرؤساء كما تطا على أي خرق من الخروقات.

  كتابات الضبط من خالل استبعاد عضو غیر ذي صفة فیھا نصب نفسھ رئیسا فوق العادة لھا.
قرارات أحادیة أو متواطأ نتائج تبنى على  ةلتوقیف أیتدعو السید وزیر العدل : ثانیا

ط الوزارة في قرارات متسرعة ال محاسبة كل الذین ثبتت مسؤولیتھم في توریھا، مع حول
  تراعي ال المساطر وال القانون وال قواعد المقاربة التشاركیة.

إن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل وھي تدق ناقوس الخطر نظرا للمتغیرات المفاجئة 
الحاصلة بالقطاع والتي كان بطلھا المدیر الجدید واألسبق للموارد البشریة مع شركاء آخرین 

بحث عن ھویاتھم ممن لھم مصلحة في خلق أجواء التوتر بالقطاع، تؤكد أنھا ال تزال یجري ال
تعلق آماال كبیرة على حكمة السید وزیر العدل وتبصره وإرادتھ تثبیت المقاربة التشاركیة 
وضمان التنفیذ األمثل للمساطر القانونیة التي یرید البعض تعویضھا بمقاربة جدیدة تستند 

 أنھا أكبر من أن تنطلي علیھا حیل المبطلین أیضا تؤكدو. مقاھي والھواتفعلى اتفاقات ال
وأدعیاء الدفاع عن الموظفین والذین أثبت مسارھم أنھم شرسین في الدفاع عن مصالحھم 

كما تدعو . ، وجبناء في الدفاع عن المصالح الحقیقیة للموظفینالشخصیة ووضعیاتھم الفردیة
الیقظة وتحمل المسؤولیة التاریخیة لكبح جماح عشاق الردة كافة موظفاتنا وموظفینا إلى 

للمكتب الوطني للجامعة لتدارس مستجدات الوضع  طارئوتدعو إلى عقد اجتماع والنكوص. 
، مع التأكید على أنھا تعتبر الحوار أسمى وأرقى وسیلة لحل القطاعي التخاذ المواقف الالزمة

  .المشاكل العالقة
  

  ة لقطاع العدل حرة ومناضلةوعاشت الجامعة الوطنی
  ةالوطنی ةباكتالعن 
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