ادليوريػػػػػة اجلزائريػػػػػة ادلميلراظيػػػػػة امشعبيػػػػػة
امنلابػػػػػػة اموظنيـة نللضػػػػػاة
اجلزائر يف 2102/10/26
امرمق.02/112 :

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان
اجمتع اجمللس اموظين نلنلابة اموظنية نللضاة يوم  22من شير ضفر  0440املوافق
مػ  26من شير أكتوبر من س نة  ،2102يف دورة ظارئة من أجل ثدارس امتعورات
الخرية اميت مست املضاء ،واميت أظيرت هية مبيتة نلسلعة امتنفيذية يف عدم تكريس
ملومات اس تلالمية املضاء ،ورضهبا عرض احلائط ميذا املعلب املعرب عنو من ظرف
امشعب واملضاة معا.
ان ثعدي وزارة امعدل عىل ضالحيات اجمللس العىل نللضاء اذلي ميثل ىرم
اس تلالمية امسلعة املضائية وامتفرد بعداد احلركة امس نوية نللضاة يف غرف مغللة،
مس تغةل ادلور امشلكي اذلي يلوم بو اجمللس منذ س نوات ،واذلي ضادق عىل حركة هبذا
احلجم مست حوايل  0111كايض يف وكت كيايس ال يتعدى امساعة من امزمن ،يكرس
ىمينة اجلياز امتنفيذي عىل دواميب امسلعة يف اجلزائر.
ان ما حدث يوم  24من شير أكتوبر اجلاري يعد يوما أسودا يف اترخي املضاء
اجلزائري ،ىدفو رضب وكرس ىيا ل امنلابة اموظنية نللضاة بنلل أكرث من جليث أعضاء
جملسيا اموظين ومكتهبا امتنفيذي اذلين يمتتعون برشعية اهتخابية اكمةل غري منلوضة.
ان امتسويق اعالميا نلحركة عىل أهنا ثدخل يف اظار محةل ماكحفة امفساد فيو امكثري
من املغامعات عىل اعتبار أن املشلك أمعق ،لن ادليع يعمل أن املشلك يف عدم اس تلالمية
املضاء من حيث امنطوص وامواكع ،ومن غري املعلول معاجلة ىذا املشلك مبجزرة ظامت
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املضاة وعائالهتم بعملية ثدوير عشوائية اهتلائية واهتلامية غري مدروسة ،دوسا عىل حق
املضاة يف الاس تلرار اجامتعيا واملكفول دس توراي ويف املواجيق ادلومية اميت ضادكت علهيا
اجلزائر وكذا مبوجب املواد  26و 68من املاهون السايس نللضاء ،وىو ما يضاف اىل
سلسةل املشا ل اميت يعاهوهنا أضال همنيا واجامتعيا.
ملد حرضت امنلابة اموظنية نللضاة وبلك شفافية عىل سكل ظرق احلوار مع
مطاحل وزارة امعدل ،يف سبيل الاس تجابة ملعامب املضاة املرشوعة ،وحتملت ضغعا رىيبا
من املضاة يف سبيل احلفاظ عىل املضاء وحسن سريه ،مكهنا ثفاجأت بغلق  ل أبواب
احلوار معيا ،ما اضعر اجمللس اموظين نلعودة اىل ىيا ل امنلابة وكاعدهتا ،أين ثلرر ثوكيف
امعمل املضايئ برمتو ابتداء من اترخي الحد  22أكتوبر  2102اىل غاية الاس تجابة
نلمعامب امتامية:
أوال -امرشوع فورا يف مراجعة امنطوص املاهوهية احلامية اميت تكرس ىمينة امسلعة
امتنفيذية عىل امسلعة املضائية.
اثهيا -جتميد هتاجئ احلركة امس نوية اىل غاية اعادة دراس هتا بطورة كاهوهية وموضوعية من
ظرف اجمللس العىل نللضاء بعد اسرتجاعو ضالحياثو املسلوبة اكمةل غري منلوضة،
وبرشاك امنلابة اموظنية نللضاة.
اثمثا -امفطل يف املعامب املينية والاجامتعية اميت س بق ثلدمييا يويم  26جوان و20
سبمترب من امس نة اجلارية.
رابعا -دعوة وزير امعدل اىل امكف عن ثعامهل املتعايل مع املضاة وممثلهيم ،وثذكريه بأن
املضاة ميسوا كعيعا يساق هبذه املياهة ،والادعاء بتعيري املضاء وثطنيف كضاثو بطورة
مشينة ينعوي عىل نرجس ية مرضية يتعني عالهجا.

النقابة الوطنية للقضاة ،شارع حسان تلة ،الشراقة ،الجزائر.
رقم الهاتف  /الفاكس 320-222-575 :أو .320-222-572

يف الخري ،مت تلكيف أعضاء اجمللس اموظين نلنلابة اموظنية نللضاة مبتابعة ثنفيذ
ملتضيات ىذا امبيان عىل مس توى خمتلف اجليات املضائية ،وابالغ املكتب امتنفيذي بلك
ثعور خيص ذكل.

عاشت اجلزائر حرة مس تلةل ،واجملد واخللود مشيدائنا البرار.
عن المجلس الوطني للنقابت الوطنيت للقضاة
رئيس النقابت الوطنيت للقضاة
يسعد مبروك
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