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بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
يسجل املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بكثري من املرارة وا ألسف ا ألوضاع
املرتدية اليت آل الهيا حال القضاء يف بالدان ،والراجعة أآساسا العامتد مسؤويل وزارة العدل
عىل أآدوات رجعية مس هتلكة يف تس يري شؤون القطاع.
ان الاس تفراد ابلر أآي اذلي ميزي طريقة تس يري وزير العدل ،يتناىف و أآساليب
التس يري العرصي الاحرتايف املفرتض يف من يتوىل ادارة الشأأن العام ،القامئ عىل ادلميقراطية
التشاركية ،واليت تقتيض سكل أآساليب احلوار وارشاك جيع أآحصاب الشأأن يف ابداء ر أآهيم
حول املسائل اليت تعين القطاع ،بعيدا عن ا ألحقاد والضغائن الشخصية ،مبا يضمن
الوصول لقرارات صائبة ،يمت تنفيذها بسالسة بعد هتيئة اخملاطبني هبا لقبولها .ويف هذا
االطار ،من الواجب التساؤل حول سبب اقصاء النقابة الوطنية للقضاة اليت متثل اكرث من
ثليث قضاة الوطن ،ونقابة أآمناء الضبط ،وحىت الغرفة الوطنية للمحرضين القضائيني من
ابداء ر أآهيم يف كيفية اس تئناف العمل القضايئ ،خاصة أآن ا ألمر مرتبط بشلك وثيق
ابحلقوق املهنية لتكل الفئات ،يف حني مت استشارة الاحتاد الوطين ملنظامت احملامني دون
سواه يف ذكل ،وا ألدىه أآن يمت االعالن عن القرارات املتخذة يف هذا الشأأن من طرف
رئيس احتاد منظامت احملامني قبل صدورها من قبل مصاحل الوزارة نفسها ،مبا يويح أآن
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ابيق الفعاليات غري مرحب هبا يف بالط الوزير ،و أآمام هذه املعاينة ابت من الواجب
البحث يف أآس باب هذه املفاضةل واحملاابة.
وجيدر التنويه ،أآن آخر فصول املهزةل متت كتابهتا اليوم ،اثر صدور مذكرة عن وزير
العدل ،تضمنت الرتاجع عن بعض القرارات املتخذة هناية ا ألس بوع املايض بشأأن كيفية
اس تئناف العمل القضايئ ،قبل دخولها حزي التنفيذ ،وذكل بعد ثالثة أآايم من صدورها،
وهو ما يوحض بشلك جيل العشوائية وحاةل التخبط اليت يعيشها القامئون عىل مصاحل وزارة
العدل وعىل ر أآسهم الوزير احلايل ،مع العمل أآهنا ليست املرة ا ألوىل اليت يمت الرتاجع فهيا عن
مذكرات معل بعد فرتة وجزية من صدورها ،وهو ما ميس مبصداقية ادلوةل ومؤسساهتا.
يف ا ألخري ،تعلن النقابة الوطنية للقضاة أآنه سيمت اس تدعاء ملسها الوطين لالنعقاد
خالل شهر يوليو املقبل ،عىل أآن يمت االعالن عن اترخي وماكن الاجامتع الحقا ،لتقرير ما
يراه مناس با ،جملاهبة متادي وزير العدل يف جتاهل القضاة ومثلهيم الرشعيني.
حتيا اجلزائر حرة ومس تقةل ،اجملد واخللود لشهدائنا ا ألبرار.
عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة
الرئيس  /يسعد مبروك
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