
                                                               @Adresse mail : fenajic.umt@gmail.com Page 1 

 

 

 ان ــــــبی

ي تنظ�م  الجامعة الوطن�ة للصحافة واإلعالم واالتصال تطالب الحكومة
بتحمل مسؤوليتها �ف

ي للصحافة
ي أمد  انتخابات تجد�د المجلس الوطيف

 معقول �ف

تابعت الجامعة الوطنیة للصحافة واإلعالم واالتصال المنضویة تحت لواء االتحاد المغربي للشغل تطورات النقاش  
من القانون المحدث   6والمادة   4الوطني المتعلق بعدم تنظیم انتخابات تجدید أعضائھ كما تنص على ذلك المادة 

 .للمجلس، دون أي مبرر موضوعي لذلك
 

 :تؤكد الجامعة الوطنیة ما یلي 2022شتنبر   29ارات المعلن عنھا في بالغ المجلس الحكومي لیوم وعلى إثر القر
 

  مع أشھر بستة  المجلس  أعضاء انتداب  فترة  یمدد   مرسوم إصدار إلى الحكومة اضطرار بقلق   تسجل •
  وال المھنیین  مصلحة یخدم ال  فراغ  لتفادي  علیھ،  قانونیة  صیغة   إلضفاء البرلمان  غرفتي   على   إحالتھ
  الحكامة  وضعف  االقتصادیة  النماذج  ھشاشة تداعیات  تواجھ  التي  الصحافة مھنة ممارسة  یطور 

 . كورونا  أزمة منذ   خاصة  األخالقیات  وتراجع
تذكر الجامعة أن تشجیع قیادة االتحاد المغربي للشغل من جھة، ومشاركة مناضالت ومناضلي   •

واإلعالم واالتصال، قد ساھما بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني  الجامعة الوطنیة للصحافة  
للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونیة التي سجلناھا في الموضوع، وھو ما یبرھن على  

حرص االتحاد المغربي للشغل على النھوض بالمؤسسات التمثیلیة الدیمقراطیة، مع العمل على  
 دیل ما یجب تعدیلھ، إصالح ما یمكن إصالحھ، وتع

تذكر جامعتنا أنھا كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة االنتداب، عبر مراسلة   •
السلطة الوصیة في شھر یونیو الماضي من أجل حثھا على تنظیم انتخابات المجلس في أوانھا، إال  

ي تستحقھ منظمة نقابیة تحظى  أن الوزارة المعنیة صمت آذانھا، ولم تعر مراسلتنا االھتمام الذ 
 بتمثیلیة واسعة، ومعروفة بتحلیھا بالمسؤولیة واالتزان، 

تسجل بأسف ربط بعض الجھات مسألة التمدید للمجلس بتعدیل القوانین، بینما كان موضوع تعدیل   •
القانون المحدث للمجلس أحد أھم مواضیع االتفاق بیننا وبین الطرف النقابي الثاني المكون لالئحة  

"حریة، نزاھة ومھنیة" التي اتفقنا أن یكون ممثل االتحاد المغربي للشغل وكیال لھا، إال أن الطرف  
 اآلخر تنكر لذلك طیلة السنوات األربعة الماضیة، 

تطالب الوزارة الوصیة بتحمل مسؤولیتھا في استغالل فترة التمدید لتنظیم انتخابات المجلس الوطني   •
االنتخابات، وبمراسلة كل األطراف المعنیة من أجل تعیین من یمثلھا   للصحافة، بدایة بإعالن تاریخ

في لجنة اإلشراف على االنتخابات، ومن ضمنھا الجامعة الوطنیة للصحافة واإلعالم واالتصال  
بصفتھا النقابة األكثر تمثیلیة وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج االنتخابات المھنیة التي نظمتھا بالدنا  

 .2021خالل سنة 
تھیب بجمیع مناضالتھا ومناضلیھا، وبكل المنتمین للجسم اإلعالمي إلى المزید من النضال للدفاع   •

على حقوقھم ومكتسباتھم، ولتطویر مكتسب التنظیم الذاتي للمھنة، وفق القوانین والمرجعیات الدولیة  
بطاقة الصحافة  والتراث النضالي الوطني، والتصدي الستغالل التواجد في المجلس من أجل منح 

لبعض الصحفیین، وإقصاء البعض اآلخر مثل المنتسبین إلى بعض المواقع اإللكترونیة، أو المنتمین  
 .إلى االتحاد المغربي للشغل 

 
 2022أكتوبر   1الدار البیضاء في 

 

 نقابة مست 

ــ المكتــب الوطنــ ــــيـ  
    Bureau National 

    
       

ةــــــــــ ة الوطنیــ ـ ــ ــ لجامعا     
واالتصال للصحافة واإلعالم   
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