
	 تقدم ضد جل 

اء العدل سلسلة الش�ا�ات ال��د�ة ال� ��	 لخ

المجلس الوط��
	 تظل دون 


ا ذلك ت.خ-سا لهذە المهنة ال� ��	 معت
� ع4 الصع�د الوط�� اء الممارس67 ��الخ

حما�ة قانون�ة، ما �دفع عدة أطراف إ: التطاول عليهم وجرهم إ: القضاء سع�ا 
ن الغالب�ة الساحقة لهذە الش�ا�ات تحفظ 

  "
 ، 	

PQالمجال القضاR � � العامل67 	 المهني67

Sاء اسوة ب.ا ��ع4 غ�اب الحما�ة القانون�ة للخ

ة من الواج.ات  6�لعملهم مجموعة كب
وهو ما �جعلهم 
رة من تقارYرهم  �Zدفع األطراف المتقاض�ة المتYمنظومة العدالة و 	

�S الحلقة األضعف

 6�الم�لفة بتدب
 � اء محلف67 ��فعت ش�ا�ات ضد خ
ب من 

	 يروج حال�ا Rمح�مة االسfئناف اإلدارYة Rالbcاط Rعد أن مر 
PQملف قضاR تعلق األمرYو

كة  klاط ح�ث ح�م ع4 الbcالR ةYالمح�مة اإلدار
 6�	 الغ

�nل اعتدائها المادي ع4 أرا

ات 

� Rانتقائ�ة غYc.ة، لدرجة  اء القضائي67 ��كة يتعامل مع الخ klأن دفاع ال
	 طنجة 


� Rمدين� � العامل67 اء القضائي67 ��أخطرهم فيها Rعدم قبوله للخ

	 تtتفض

كة المذكورة ومث�لتها ال� kl  رغم � اء القضائي67 ��ضد الخ

أخرى للتأxد من صحة ل�ات ح�ث يتوفر القضاء ع4 آ
ة ثنائ�ة أو ثالث�ة ��ات أو طلب خ ��	 حال اختالف الخ

�S ة مضادة أو تنظ�م جلسات ال.حث ��  .ات المنجزة، مثل انتداب خ

� المغارbة الذين ي.لغ عددهم  اء القضائي67 ���جدون  خب��  3600االس�fاء العارم لمجم�ع الخ
	 أنجزو 


	 ها قضايهم ن�fجة تقارYرهم ال�
�ش�ل روتي��

ل�اته و مطال.ا وزYر العدل بتحمل مسؤ . عملهم المعتاد، ح�ث اليوجد من ب�نهم واحد لم ترفع ضدە ش�ا�ة من هذا الن�ع
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	 تقدم ضد جل 

اء العدل سلسلة الش�ا�ات ال��د�ة ال� ��	 لخ

المجلس الوط��
	 تظل دون 


ا ذلك ت.خ-سا لهذە المهنة ال� ��	 معت
� ع4 الصع�د الوط�� اء الممارس67 ��الخ

حما�ة قانون�ة، ما �دفع عدة أطراف إ: التطاول عليهم وجرهم إ: القضاء سع�ا 
ن الغالب�ة الساحقة لهذە الش�ا�ات تحفظ لمضا�قتهم وتض�يع جهدهم ووقتهم نظرا أل

  . لدى الن�اRة العامة النعدام اإلث.ات

	 تYZــــح 
�S ،اء العدل ��	 لخ

 للمساء" ، رئ-س المجلس الوط��
 ، 	

PQالمجال القضاR � � العامل67 	 المهني67

Sاء اسوة ب.ا ��ع4 غ�اب الحما�ة القانون�ة للخ

ة من الواج.ات المنظم  45.00 6�لعملهم مجموعة كب
 	

PQ6 القضا�	 معاق.ة منتحل صفة الخب
�S ل حق وح�د يتمثلRوهو ما �جعلهم . مقا

رة من تقارYرهم  �Zدفع األطراف المتقاض�ة المتYمنظومة العدالة و 	
�S الحلقة األضعف

وYر والرشوة � 
�  .إ: اللجوء إ: الن�اRة العامة التهامهم بتهم ثق�لة مثل ال

كة ع4 ذلك  k� 6 " أماند�س"ما أقدمت عل�ه�الم�لفة بتدب
� قطاع الماء وال�هbcاء وتطه�6 السائل Rطنجة ح�ت رُ  اء محلف67 ��فعت ش�ا�ات ضد خ

وYر لمجرد أنهم أنجزوا تقارYر Rطل � 
�ب من اتهمتهم فيها Rال�ذب ع4 المح�مة وال
	 مع خواص

PQنزاعها القضا 	
�S صالحها 	

�S المح�مة لم تصب.  

	 يروج حال�ا Rمح�مة االسfئناف اإلدارYة Rالbcاط Rعد أن مر 
PQملف قضاR تعلق األمرYو

كة ثم  klاط ح�ث ح�م ع4 الbcالR ةYالمح�مة اإلدار
Rضا مال�ا مقاYأدائها تع�R � 	 المح�مت67

�S 6 الفر�س�ة�	 الغ
�nل اعتدائها المادي ع4 أرا

  . واستغاللها لسنوات ط�Yلة دون اللجوء إ: مسطرة ن�ع المل��ة

� ع4 ت 	 المح�مت67
�S جاءت مغايرة لرغ.القضاء � اء قضائي67 ��ات قاير خ

� Rانتقائ�ة غYc.ة، لدرجة " المساء" ة ل ذي صلة كشفت مصادر عل�م اء القضائي67 ��كة يتعامل مع الخ klأن دفاع ال
	 طنجة جعله ي.عث Rمراسلة إ: رؤساء المحا�م Rجهة الشمال 


� Rمدين� � العامل67 اء القضائي67 ��أخطرهم فيها Rعدم قبوله للخ
ارات ��	 �ق�	 هذە الفئة دون تقد�م م


Sا.fموقف اس 	
�S وتطوان .  

اء العدل Rالمغرب موقف ال ��	 لخ
	 تtتفضرئ-س المجلس الوط��


كة المذكورة ومث�لتها ال� kl
اح�ا واسfئناس�ا لهيئة المح�مة وال ي 
�ح�ث يتوفر القضاء ع4 آ. Rاإللزامسم fأن رأيهم ي.�
 اق

ة ثنائ�ة أو ثالث�ة ��ات أو طلب خ ��	 حال اختالف الخ
�S ة مضادة أو تنظ�م جلسات ال.حث ��ات المنجزة، مثل انتداب خ

� المغارbة الذين ي.لغ عددهم " المساء  اء القضائي67 ��االس�fاء العارم لمجم�ع الخ
� تخ�Yن من جهة المتقاضأنفسهم عرضة للمضا�قات والfشه�6 وال 	 أنجزو الخا�Yن ل67


قضايهم ن�fجة تقارYرهم ال�
عملهم المعتاد، ح�ث اليوجد من ب�نهم واحد لم ترفع ضدە ش�ا�ة من هذا الن�ع

اء من التعسف �� .قانون �ح�	 الخ

بتار�ــــخ  4808: ج&�دة المساء عدد 
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	 تقدم ضد جل  اسfنكر 

اء العدل سلسلة الش�ا�ات ال��د�ة ال� ��	 لخ

المجلس الوط��
	 تظل دون 


ا ذلك ت.خ-سا لهذە المهنة ال� ��	 معت
� ع4 الصع�د الوط�� اء الممارس67 ��الخ

حما�ة قانون�ة، ما �دفع عدة أطراف إ: التطاول عليهم وجرهم إ: القضاء سع�ا 
لمضا�قتهم وتض�يع جهدهم ووقتهم نظرا أل

لدى الن�اRة العامة النعدام اإلث.ات

	 تYZــــح إدر-س رواحوتأسف 
�S ،اء العدل ��	 لخ

، رئ-س المجلس الوط��
 ، 	

PQالمجال القضاR � � العامل67 	 المهني67

Sاء اسوة ب.ا ��ع4 غ�اب الحما�ة القانون�ة للخ

45.00ح�ث �فرض عليهم القانون 

 	
PQ6 القضا�	 معاق.ة منتحل صفة الخب

�S ل حق وح�د يتمثلRمقا
رة من تقارYرهم  �Zدفع األطراف المتقاض�ة المتYمنظومة العدالة و 	

�S الحلقة األضعف
وYر والرشوة � 
�إ: اللجوء إ: الن�اRة العامة التهامهم بتهم ثق�لة مثل ال

ع4 ذلك �مثال  وأورد المصدر ذاته   
قطاع الماء وال�هbcاء وتطه�6 السائل Rطنجة ح�ت رُ 

وYر لمجرد أنهم أنجزوا تقارYر Rطل � 
�اتهمتهم فيها Rال�ذب ع4 المح�مة وال
	 مع خواص

PQنزاعها القضا 	
�S صالحها 	

�S المح�مة لم تصب

	 يروج حال�ا Rمح�مة االسfئناف اإلدارYة Rالbcاط Rعد أن مر 
PQملف قضاR تعلق األمرYو

ثم  Rالمح�مة االبتدائ�ة Rطنجة
Rضا مال�ا مقاYأدائها تع�R � 	 المح�مت67

�S الفر�س�ة
واستغاللها لسنوات ط�Yلة دون اللجوء إ: مسطرة ن�ع المل��ة

� ع4 ت واسfندت أح�ام 	 المح�مت67
�S القضاء

كة klال .  

 	
�Sذي صلة كشفت مصادر عل�مس�اق و

جعله ي.عث Rمراسلة إ: رؤساء المحا�م Rجهة الشمال 
ارات ��	 �ق�	 هذە الفئة دون تقد�م م


Sا.fموقف اس 	
�S وتطوان

اء العدل Rالمغرب موقف ال واستغرب ��	 لخ
رئ-س المجلس الوط��

اح�ا واسfئناس�ا لهيئة المح�مة وال ي 
�أن رأيهم ي.�
 اق
 ��ة ثنائ�ة أو ثالث�ةالخ ��ات أو طلب خ ��	 حال اختالف الخ

�S ة مضادة أو تنظ�م جلسات ال.حث ��ات المنجزة، مثل انتداب خ

 ��المساء " ونقل إدر�س رواح ع
أنفسهم عرضة للمضا�قات والfشه�6 وال

	 إ
�S عملهم المعتاد، ح�ث اليوجد من ب�نهم واحد لم ترفع ضدە ش�ا�ة من هذا الن�عطار

اء من التعسفو�خراج  ��قانون �ح�	 الخ


