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  بــــالغ
  

 أكتوبر 19 الجمعة یوم لھ اجتماعا العدل لقطاع الوطنیة للجامعة الوطني المكتب عقد
 كما. القطاعیة األوضاع مستجدات وكذا التنظیمیة النقط من عددا فیھ تدارس بالرباط الجاري

 من وعدد للوزارة العام الكاتب السید مع القطاعي للحوار جلسة الیوم نفس في أیضا عقد
 من عدد حول ومسؤول وواضح صریح نقاش فیھا ساد التي الجلسة وھي ؛بالوزارة المسؤولین

 في خصوصا والطبیعیة اإلیجابیة األجواء توفیر ضرورة على النقاش وانصب الخالفیة القضایا
في  ةجدید جلسة عقد باالتفاق على الجلسة انتھت وقد. القطاع ھاب یمر التي الدقیقة المرحلة ھذه

 إثر للوزارة الجامعة رفعتھا التي األعمال جدول نقط بشأن التفاوض لمواصلة القریب العاجل
 .الحوار استئناف دعوة تلقیھا

 الرماني ابتدائیة بحادثة علما الوطني المكتب أحیط وعالقة بمتابعة مستجدات المحاكم
 وكیفیة تدبیرھا من طرف أحد المسؤولین القضائیین.

 متابعتھ إثر وعلى ة.المذكور القطاعي الحوار لجلسة تقییما الوطني المكتب أنجز أن وبعد
 التشریعي؛ مساره في األخیرة المحطة إلى وصل الذي القضائي التنظیم قانون مشروع لمسار

 :یلي ما یعلن الوطني المكتب فإنجامعتنا.  تنتظر التي الھامة التنظیمیة لاللتزامات واستحضارا
ویؤكد  یؤكد حرصھ على معالجة كافة القضایا العالقة من خالل الحوار القطاعي،: أوال

 تشبتھ على العدل وزیر السید بحرص یشیدو .كخیار مبدئيعلى إیمانھ العمیق بأھمیتھ 
 انخرطت التي الكبرى األوراش إنجاح في سیسھم مما والمقاربة التشاركیة، الحوار بفضیلة

 القطاع سیجنب المقابل وفي ببالدنا؛ والمؤسساتیة القطاعیة التحوالت وفرضتھا الوزارة فیھا
 .وشروطھ مبرراتھ خلق على البعض یعمل الذي واالحتقان التوتر

 عن ومعبرة وازنة وتعدیالت مقترحات تختزن غنیة بمذكرة نقابتنا بإسھام یعتز: ثانیا
 التعدیالتالصراخ من ذوي  صحابوأ" النضال" أدعیاء بعض عكس أطرنا؛ نضج

. وھو اإلسھام اإلیجابي الذي "الھموز" اصطیادو لقرصنةتسخیر النقابة ل لفواأ الذینو   الھزیلة
وتتبع حثیثین؛ بعیدا عن  بدأ منذ أول یوم إلطالق الحوار حول إصالح منظومة العدالة؛ بمواكبة

  الطیش والتشویش الذي ال یتقن البعض غیرھما.
 مشروع على العدل وزیر السید أضفاھا التي النوعیة یسجل بإیجابیة البصمات: ثالثا

 لقطاع الوطنیة الجامعة قدمتھا التي التعدیالت مع تجاوبھ خالل من القضائي التنظیم قانون
 والسید للوزارة العام الكاتب السید بمجھودات كل من ینوه كما. المشروع ھذا بشأن العدل
 وشرح لتقدیم خصصت   مثمرة اجتماعات الجامعة معھما عقدت واللذان التشریع بھا؛ مدیر

 .القانون المذكور مشروع بشأن الجامعة مذكرة

  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 المكتب الوطني
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یعتبر التعدیالت التي أدخلت على مشروع قانون التنظیم القضائي على أھمیتھا : رابعا
ستبقى قاصرة ما لم تتم مواكبتھا بشكل جدي بما یسمح بالتنزیل السلیم لھا وتأھیل الكفاءات 

 القادرة على أن تكون في مستوى التطلعات.
 الجامعة مع علیھ االتفاق تم لما العاجل بالتنفیذ العدل وزیر السید یطالب: خامسا

 یتعلق ما وخاصة 2017 نونبر 29 لیوم القطاعي الحوار جلسة في العدل لقطاع الوطنیة
 والتقنیین المتصرفین بإدماج یسمح بما الضبط كتابة لھیئة األساسي النظام مقتضیات بتعدیل

المھنیة، مع تسجیلھ  المباریات في للمشاركة واألدبیة العلمیة الشھادات لحاملي والسماح
في االمتحانات  دجنبر كتاریخ معتمد الحتساب األقدمیة والحصیص 31التأخر بشأن ترسیم 

المھنیة مما فوت الفرصة على عدد من زمیالتنا وزمالئنا ممن منعتھ أیام قلیلة من اجتیاز 
 االمتحان المھني.

الغریبة لبعض مسؤولي النیابة العامة  اتالخطوبعض  من انزعاجھ عن یعبر: سادسا
حقیقة ما وقع، باعتبار أي متابعتھ لحادثة ابتدائیة الرماني إلى حین استجالء  ویعلن ،بالمحاكم

خروج عن الضوابط اإلداریة المعمول بھا یعد انتھاكا للحقوق الطبیعیة واستھدافا مجانیا 
 لموظفینا.

 نونبر 30 الجمعة یومابمدینة فاس  للجامعة الوطني دورة المجلس عقد : یقررسابعا
 المجلس أعضاء كافة ویدعو .بدال من التاریخ المعلن عنھ سابقا 2018 دجنبر 1 والسبت
 .الھامة التنظیمیة المحطة ھذه إنجاح أجل من للتعبئة
  

  كتب الوطنيالمعن 
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