ادليوريـــــة اجلزائريـــــة ادلميلراظيـــــة امضؼبيـــــة
امنلابــــــة اموظنيـة نولضـــــاة
اجلزائر يف 9302/03/03

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ثأسف امنلابة اموظنية نولضاة الس مترار حاةل الاوسداد ػىل مس خوى اكمل
اجليات املضائية ػرب اموظن امناجتة غن ملاظؼة امؼمل املضايئ نويوم امرابع ػىل
امخوايل ،مع امخنويو أن ىذه احلاةل يه هخاج حراكامت ػديدة ػاهت مهنا امسوعة
املضائية ملدة ثخجاوز امؼلدين من امزمن ،وما صاحهبا من هتميش ملصود وممهنج
ميذا املرفق احليوي يف امبالد ،واىامل ملاكهة امؼنرص امفاػل فيو أال وىو املايض،
من خالل حرماهو من ملومات الاس خلالمية امفردية واملؤسساثية اميت ثؤىهل نوليام
بدوره السايس ،املمتثل يف امفصل يف امزناػات واحلفاظ ػىل احللوق واحلرايت
الساس ية ملفراد.
ان امنلابة اموظنية نولضاة يف ىذه احملعة اميامة من اترخي اجلزائر ال ميكهنا اال
أن ثذكر ابمخضييات اجلسام اميت كداها راال املضا يف مجيع انويظات املفصوية
اميت ػاصيا اموظن رمغ ظروفيم املرتدية ،بد ا ابمرضيبة امـامية اميت دفؼوىا أثنا
امؼرشية امسودا فدا ميذا اموظن امؼزيز ومسامهة مهنم يف سبيل بلائو واكفا،
وصوال مالضعياد امكبري اذلي ثؼرضوا هل س نة  9306بؼد أن حاوموا كول لكمة
احلق يف واو غصابة ملننة اؾخصبت ملدرات امبالد وامؼباد ،ويف ىذا امللام ادير
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ابمخنويو أن كضاة ادليورية مل يديروا أظيرمه نوضؼب اجلزائري يف معامبو املرشوػة
ابمخـيري ،وساهدوه يف ذكل امياان مهنم أهنم أبنا امضؼب ويصدرون أحاكاهم ابمسو.
ان امنلابة اموظنية نولضاة سؼت منذ اترخي ثنصيب ىيالكيا اجلديدة اىل
سكل السووب احلضاري امالئق مبندسبهيا املمتثل يف احلوار مع اجليات اموصية ،مع
االصارة أهو مت ثبويؽ اوضـاالت امسادة املضاة اىل وزارة امؼدل بأماهة أمال يف هلويا
اىل امسوعات امؼويا ندلوةل ،وثفصيال ملمر هوحض أن امنلابة وابغخبارىا ثنظامي اهنيا
كامت ابػداد الحئة معامب بؼد اسدضارة مجموع املضاة ،مهنا ما ىو مس خؼجل ومهنا
ما ىو واجب امنظر فيو ػىل املدى املصري واملخوسط ،ويه امالحئة اميت أكرىا
اجملوس اموظين نونلابة يف اجامتػو املنؼلد يويم  93و 90من صير سبمترب ،9302
مع احلاهحم ػىل وجوب ثدخل اجليات امؼويا مالس خجابة ملا ما ىو مذاح مهنا،
مخخفااأ الؿوبية امساحلة من املضاة ابىامل ثكل املعامب ،بل أن حاهلم ازداد سو ا
بؼد االفراج ػىل احلركة امس نوية يوم  94أكخوبر اجلاري واميت مل حكن يف موػدىا،
وأكل ما يلال غهنا أهنا س ببت مأيس نولضاة وػائالهتم.
ان امنلابة اموظنية نولضاة وأمام اموضع اخلعري املفصل أػاله وادت هفسيا
أمام املضاة املخذمرين وامساخعني من امكيفية واملوػد اذلي أجريت بو ىذه
احلركة ،وىو ما اضعر ىيالكيا امنلابية اىل الاجامتع يوم  96أكخوبر  ،9302أين
كرر اجملوس اموظين بأؿوبية أغضائو ملاظؼة امؼمل املضايئ كسووب نوخؼبري غن
خسعيم من الاس هتداف ؿري املدروس اذلي مس اس خلرار حياهتم املينية وامؼائوية.
ان امنلابة اموظنية نولضاة جضري وثنوه اىل أهنا ثؤمن امياان كاظؼا بأن ثلاميد
امؼمل املضايئ واحذيااات املرفق امؼام ومصاحل املضاة ثلذيض وجوب اجرا
احلركة امس نوية يف مواغيدىا وأااميا مع رضورة مراػاهتا نوضوابط املوضوغية
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واالوساهية ،وىو ما ثفذلده احلركة الخرية اميت اا ت منافية ملك املؼايري املخؼارف
ػوهيا وظنيا وػامليا.
ان امنلابة اموظنية نولضاة جضيد امرأي امؼام اموظين أن معاههبا ثصب أساسا
يف ثؼزيز دوةل احلق واملاهون وىو معوب صؼيب ورمسي ،ويه ثأمل أن جتد أذاان
صاؾية ،وثواو هدا ػااال اىل امس يد رئيس ادلوةل ابغخباره رئيس اجملوس الػىل
نولضا نوخدخل كصد املؼاجلة امفورية نولرارات الاهفرادية اميت اس هتدفت اس خلرار
امسوعة املضائية ومندسبهيا ،وكعع امعريق أمام أي ثأويل مـرض يريم اىل مـامعة
امرأي امؼام.

حتيا اجلزائر حرة ومس خلةل ،اجملد واخلوود مضيدائنا البرار.
عه المكتب التنفيذي للنقابت الوطنيت للقضاة
الرئيس  /يسعد مبروك
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