ادلِوريـــــة اجلزائريـــــة ادلميلراظيـــــة امشؼبيـــــة
اميلابــــــة اموظييـة نولضـــــاة
اجلزائر يف 9102/01/92

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
زمياليت زماليئ املضاة،
بياء ػىل كرار اميلابة اموظيية نولضاة املخخذ بخارخي  92أكخوبر  ،9102مت
امرشوع يف احذجاج وظين مبلاظؼة امؼمل املضايئ ػىل مس خوى لك اجلِات املضائية
ثؼبريا غن حاةل امخذمر اميت يؼاىهيا املضاة ،وحاةل امرتدي اميت أل اههيا املضاء ابجلزائر،
وكد الىق ُذا املرار اس خجابة واسؼة حاكد حكون شامةل ملك املضاة يف سابلة مل
يشِدُا أي كعاع أخر .ويخؼني امخيويَ بأن ُذا االجراء مل يكن ارجتاميا وال مدرسػا،
ولك مربراثَ املوضوغية واكؼية ومرشوػة الس امي املسائل امخامية :
 اس خلالمية املضاء معوب أسايس موح يخؼني حكريسَ ممارسة يف أرض امواكع بؼيداغن امشؼارات اجلوفاء ،وال يلبل امخذرع بأي ظرف نومساس ابحللوق واحلرايت
الساس ية نومواظيني أو هتديد كيان اجملمتع دون مسوغات مرشوػة ومبربرات غري
مًسجمة مع اميصوص.
 كرامة املايض ضامهة أساس ية يخؼني ػىل اجملمتع ثوفريُا هل يف لك امظروف سدا ملكأبواب امزيؽ أو الاحنراف.
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ثويل همام ادارة امشأن امؼام جس خوجب دوما امكفاءة وحسن امخلدير ،مع ثلدمي
امصاحل امؼام ػىل امعموحات امشخصية بؼيدا غن امؼيرتايت امزائفة أو الاهدفاع غري
املدروس ،مبا يفرزٍ من احذلان هيدد الاس خلرار الاجامتغي .كضاة اجلزائر أبياء امشؼب
يخخيدكون مؼَ وحيمكون ابمسَ ومه غامد ندلوةل اموظيية اميت ثلوم ػىل س يادة املاهون
وحكريس احلرايت.
لجل امغاايت املذكورة أػالٍ حنن اميوم ُيا وسًس متر يف مسؼاان مخكريسِا همام
اكهت امؼوائق وامؼلبات ،وسيسجل امخارخي مواكف لك واحد مٌا ومن يًىس من ختاذل
أو غركل جناحَ من أبياء املعاع أو خارجَ.
ػىل امزمالء رؤساء اجلِات املضائية ػدم الاوس ياق وراء امخؼواميت املركزية غري
املدروسة امصادرة غن ختبط وماكبرة مدمرة ،ويكفهيم اهمتوكع مع معوم املضاة اذلين
سيشلكون س يدا حليليا هلم ظاملا أن املياصب ال ثدوم لحد.
حتية اكبار واجالل ملك كضاة اجلزائر امرشفاء املدغوين مالس مترار وامثبات
حكريسا ملضاء ىزيَ حر ومس خلل.

حتيا اجلزائر حرة ومس خلةل ،اجملد واخلوود مشِدائيا البرار.
الخت ـم
عن
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