
 

 

  

س   مد  تو   2018-05-15ا

  على بركة هللا 

  البيـــــــان التأسيسى 
ٔ كرس ملبد السلط    ا  بني  ي  الفصل  الثانية يف    ا امجلهورية  دستور  به  س     2014اء  احملامك  كتبة  س  فان 

الت القانونية وسمتد كتبة احملامك مشموالهتم من القوانني املنظمة لٕالجراءات اليت ضبطهتا خمتلف النص  مستقل وص وا
ٔساسية يك هو الرش اجلاري هبا العمل . و  ت الفردية واحلقوق ا قي  يف  ٕاقامة العدل مبا  يضمن احلر     .احلق

يس  ابياهن امجلعية تعلن  ٔس ٔول: الت   ا
بة احملامك تعلن -  1 ت و امجل  مجعية مستق ٔهنا مجعية الصداقة لك ور النقا عيات و الهيئات  و دورها يعترب ممكال 

ٔن القضايئ  امة .   اليت هتمت يف الش  بصفة 
ق ٔهنا  و راز دوره الفعال يف املنظومة متثل خصوصا يف اهداف مج من  هتدف ايل حتق هنوض هبذا الس و ا

ٔسايس لهيئة كتابة احملمكة  وضع  القضائية انطالقا من  لنظام ا ديدة  حيدد   ديل مايل اداري  قانون خصويص  سمية 
تدب قضايئ و حمافظ قضائي ٔو حمرر قضايئ و م د قضايئ ا  ىل ٕاستقاللية كتابة   وصف مسا املهام بدقة والتنصيص 

   ة.مك احمل

ىل    –  2 لس  شدد امجلعية  ىلوجوبية متثيل هذا الس  ٔ ت املنظومة القضائية   لقضاء   ا ىل غرار خمتلف مكو
الفعال    ببالد بدوره  رتافا  اا لمسامهة يف  الس  لهذا  ال  ا ولفسح  املنظومة  ليكون يف  القضائية  ملنظومة  هنوض 

ىل مجيع   عتباره جزءا لصيقا   يمت اختاذها  اليت  إالجراءاتمطلعا  ىل  لس  متثيل يف ا وىل يف ا ونه  يل  فضال 
لقضاء اليويم.     من معل املرفق العام 

لك اسف  ٔ   - 3 عتباره احملرك   قطاع هذا    ن تالحظ  امجلعية  امه  ٔمهيته البالغة وحساسية دوره و ىل  كتابة احملامك 
لقضاء   اىن    اليويم حلسن سري املرفق العام  ليا    طاملا  شا  متتع    بلغ هتم ث ال  ة إالقصاء من املنظومة القضائية ح در

احلد   يوفر  اص  ٔدىن بنظام  دوليا  ا هبا  املعرتف  القضائية  ت  الضام لقضاء    –  من  ة  الوظيف اخلطط  ان  ذ  ال  م



 

 

لعديل و العديل  ر  ة  د ادين خطة اكهية مد س مصل متتع     –املايل خطة رئ دم ا ىل  ٔيّةالوة  يازات مقارنة   ب ام
القضائية   املنح  ٔمام  لها  ر  ٔ ال  تعترب  اليت  و  إالجراءات   ة  م د  ما القضائية  لمنظومة  املكونة  ٔسالكٔسالك    ل

 ٔ ريخرى و ال حيت ا ٔ سمترار  الت   . حصص 

نقّدم يف ما ييل مج من   -  ا   القضائية وٕاصال ملنظومة  لهنوض  اقرتاح  قّوة  بة احملامك  لك الصداقة  تؤكّد مجعية 
اهتا   ودر فروعها  مبختلف  احملامك  كتابة  لس  املرتّدي  لواقع  شخيصها  من  انطالقا  إالصالح  ٕاىل  الهادفة  ات  املقرت

ٔرض الواقع:   ىل  ود عهنا لتتجّسم  ات وا لتعريف هبذه املقرت سعى    وس

كتابة .1 العدل    مشاركة  ٕاقامة  يف  ٔسايس  رشيك  العدا  ظومة  م ٕاصالح  يف  ىلاحملامك  رشيعية   والعمل  ادرة  م
ستور يف فص  ت احملامك  105لتعديل ا ضافة س كتا ٔسايس يف ٕاقامة  ٕ  العدل.رشيك 

داث  .2 ابة مدر ٕا ليا وطنية لك رشفسة  ٔسايس ورامجىل التكون  احملامك  خيضع  كتبة احملامك  التكون املسمتر ا
  . العدلية وإالدارية واملالية

لطاقات-  .3 ٔمهية  د اخلرباتو  ٕاعطاء ا زخر هبا س مسا قرار تنظريها مع الرتب.  القضاء  ياليت  ٕ 
ٔفاق   .4 ح ا دي  ف ة    لقضاء  القضاء لٕالدماجملسا نتداب يف املناظرات اخلارج ٔولية يف  حهم ا ه وم مبختلف فرو

توف عتبار  مللفات  لواقع  لالنتداب  شهتم  مبعا املرتحشني  من  ريمه  عن  متزيمه  ىل  الوة  هبم  القانونية  الرشوط  ر 
م الرسيع.     القضايئ وسهو اندما

ادة النظر يف النصوص والقوانني مبا ميكن  .5 دو ٕا بةالقضاء  س مسا هتا الك ملهنة وحتديد صالح هنوض   . من ا
بة احمل ٕاطالق  .6 رشيعية   ختول لك ادرة  ٔرايض الوطن يف م ارج  ويل ٕاطار امك العمل   .التعاون ا
ٔسايس    .7 ح النظام ا دل تنق ة  القضاء مبا ي   يس مسا ب الرتق ح  ليةف ٔسالكىل غرار    ا لمنظومة   ا املكونة 

لكال –القضائية  لقضاء املايل  الرقابة قضاة وهي سبة    . ل

عنرص    -  ام بدوره  و التوسية ٕاىل  ٕايالء هذا الس العناية الالزمة يك يواصل الق ت ا تدعو امجلعية خمتلف مكو
عتبار   ملنظومة القضائية  ستحقاقاتيف خمتلف احملطات  ته  مسامه فعال  ذ الثورة امل   و باركة  اليت مرت هبا بالد م

ىل غرار   الهامة  ية  جناح  إ وخمتلف حمطاهتا  ب او  او رئاسية  رشيعية  ت سواء اكنت  ا املر نت اسمترار  فق  وضامن 
ٔصعب الفرتا  لقضاء يف    ت. العام 



 

 

احملامك    مجعية  تّرصح   -  بة  لك مل الصداقة  ات  مقرت تقدمي  يف  رشوعها  و عن  الرفع  ٔهنا  ش من  رشيعية  هنو بادرات    ض ا
لك و لوضعية  لبالد  صادية  ارية و ذ ق يل بعث احملمكة الت لتضخم املايل اليت متر به لعمل  ٔرسة ونظر  حممكة ا

ل إالجيايب معها. البالد لتفا رشيعية القامئة    وتدعو السلطة ال

ول   -  ا رب مج من الرشاكت  رها  السالف ذ ٔهدافها  ق  ىل حتق يث  شلك ح تعمل  ّٔهنا  ية والوطنية  تعلن امجلعية 
لتطبيق الفعيل   ث سارت خطوات هامة قرب تتوجيها  ٔن    ح ظمة  يف    كون رشاك  مفن املنتظر  ٔورويبحتاد  م   ا

بة احملامك     لجنة  لك كون عضو مالحظ يف ا ٔوروبيةكام طلبت بصفة رمسية ان  صادية و  ا عيةق يف انتظار   ج
لس لم نضامم  عضوية  ملف طلب  دة    جتهزي  املت ٔمم  ل عي  وإالج صادي  طلب  كام  ق تقدمي  ايل  مت  نضامم 

ظمة خرط يف  ٔلف  27تضم فوق  ELRA م ٔوروخمتصة يف الشؤون العقارية  ٔوروم   .ب

ٔهدافها مبا خيدم القطاع والوطن   ىل امليض قدما لتجسيد لك  ازمة    وامجلعية 

ا   ن ح كام جتري سف فـن حنن الر         جتري الر  ح وحنن البحر والس
 

ها   ٔشياء تدر م ا ح كام رادت لها السفن         فاقصد ٕاىل مق     -          جتري الر


