
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البقيوي السالم عبد االستاذ النقيب حياة من محطات
 لثالثة أب 1956 ماي 31 بتاريخ طنجة مدينة مواليد من البقيوي سالم بن السالم عبد •

 توجيهه تعليمه و تربيته على أشرفت و سنوات 10 يتجاوز لم سنه و والده توفي أطفال
  .عمرها في اهللا أطال والدته

 بثانوية ذلك بعد التحق و مكادة بني بحي نصير بن موسى بمدرسة االبتدائي تعليمه بعتا •
 بجامعة الجامعية دراسته تابع 1975 سنة الباآالوريا شهادة على حصل و سليمان موالي
 القانونية العلوم في اإلجازة شهادة على حصل -الرباط – الحقوق آلية الخامس محمد



 الوطني االتحاد صفوف في ناضل تخرجه حتى بالجامعة التحاقه منذ و ،1979 سنة
 .القانوني الحضر فترة إبان المغرب لطلبة

 ظاهرة واستفحال الرصاص و الجمر سنوات خضم في و 1979 يونيو 24 في   •
 جانب إلى ساهم السرية، المحتجزات و المعتقالت و بالمغرب السياسي االعتقال
 التي و اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية سيستأ في الحقوقيين المناضلين من مجموعة

 .بها فاعال عضوا الزال و فترات لعدة ومحلية وطنية مسؤوليات فيها تولى
 المغربي المنتدى تأسيس في اإلنسان حقوق خرق ضحايا من مجموعة جانب إلى  ساهم •

 .فرع طنجة نصافواإل الحقيقة جلأ من
 لشمال اإلنسان حقوق لمنتدى التأسيسي الوطني المؤتمر سأتر 2006 في شهر يوليوز  •

 .العام للمنسق نائبا وانتخب المغرب
 هيئة تنسيق مهمة تولى طنجة فرع اإلنسان لحقوق المغربية للجمعية رئيسا بصفته و  •

 اثر ىعل 1990 دجنبر 14 في الجماهيرية االنتفاضة أحداث معتقلي عن الدفاع
 العام االتحاد و للشغل الديمقراطية ليةالكنفدرا من آل إليه دعت الذي العام اإلضراب
 فبراير انتفاضة بعد تمت التي االعتقاالت اثر المهمة بنفس قام آما بالمغرب للشغالين
 السياسية المحاآمات من العديد حضوره إلى إضافة األولى الخليج حرب بمناسبة 1991

 ساند حقوقي آمناضل و، الوطن ربوع آافة في الوطنية والصحافة الرأي محاآمات و
 .معهم الميداني التواجد و المحاآم أمام بمؤازرتهم العمالية و الشعبية االحتجاجات آافة

 6 لشهر الجماعية االنتخابات لمقاطعة الدعوة في مشارآته بمناسبة اعتقاله تم 1997 سنة •
 به يتحمل آان الذي و االشتراآي الديمقراطي الطليعة حزب إليها دعا التي  - 1997

 آاستمرار للخط النضالي مؤسسيه احد من يعتبر والذي اإلقليمي آاتبه ةمسؤلي
 1975 الذي ناضل في صفوفه منذ سنة الديمقراطي لالتحاد االشتراآي للقوات الشعبية

 الشعب لمساندة المحلية و الوطنية المسيرات و المظاهرات من العديد في ساهم  •
 و المظاهرات في شارك آما ستضعفةالم الشعوب آافة و العراقي الشعب و الفلسطيني
 و الصهيوني الكيان إرهاب مقدمته في و مصدره آان مهما باإلرهاب المنددة المسيرات
 .العالمية و األمريكية االمبريالية حليفته

 من بالكثير وأدلى والحوارات اللقاءات و الندوات من العديد في وساهم شارك •
 آما العام بالشأن عالقة ماله آل و الحقوقي و المهني المجال في الصحفية التصريحات

 .اإلطار هذا في ودراسات مقاالت عدة له
 لمدة -اف بطنجة محكمة االستئن-بتطوان االستئناف بغرفة المدنية الخدمة فترة اجتاز •

   1982مارس 4إلى 1980مارس  4من سنتين
 أبواب له فتح يالذ بوسالم حمدأ ذستااأل بمكتب متمرن آمحامي المحاماة بمهنة التحق  •

 20 بتاريخ و 27/07/1982 يوم القانونية اليمين أدائه بعد تمرينه على اشرف و مكتبه
 منذ و.،يرسم آمحام بطنجة المحامين بهيئة المحامين بجدول سجل 1985 مارس
 والمؤتمرات المناظرات وآافة المهنية األنشطة في يساهم هو و المحاماة بمهنة التحاقه
 .الوطنية

 آاتبا انتخب آما مرات لعدة بطنجة الشباب المحامين جمعية مكتب في عضوا انتخب •
 .لها عاما



 لجنة رئاسة تولى و بطنجة المحامين هيئة بمجلس عضوا مرة ولأل انتخب 1991 سنة  •
 متعلقة أنشطة بعدة قامت والتي الهيئة تاريخ في مرة ألول المحدثة للهيئة اإلنسان حقوق
 .مرات عدة بالمجلس آعضو انتخابه إعادة وتم العامة والحريات اإلنسان بحقوق

 الفترة هذه خالل وترأس 2008-2006 فترة عن بطنجة المحامين لهيئة نقيبا انتخب •
-16-15 أيام طنجة بمدينة المنعقد بالمغرب المحامين هيئات لجمعية 26 العام المؤتمر

 .2008 ماي-17
 الصفة وبهذه .2011-2009 فترة عن بالمغرب المحامين هيئات لجمعية رئيسا انتخب •

آما  والجمعية والحريات العدل وزارة بين المشترآة المحاماة مهنة إصالح لجنة ترأس
 األستاذ النقيب حسن الموالي لفترة رئاسته الجمعية الرئيس من بتفويض يترأسها استمر
 بين ترآةالمش التشريع مواآبة لجنة في الجمعية مثل آما وأنه خالل ذاته الفترة وهبي،
 العدالة منظومة إصالح حول للحوار الوطنية الهيئة في الجمعية مثل و والجمعية الوزارة

 من مجموعة بين المشترآة واللجان واللقاءات المنتديات من العديد في الجمعية مثل و
 من تكريمه تم ووالدولية والعربية الوطنية والحقوقية المهنية والمنظمات اإلطارات
  ..ووطنيا محليا والحقوقية المهنية الجمعيات من العديد طرف

ه اهللا بواسع رحمته خسارة ذ الفقيد تغمت وفاة ، فكان2017 يوليوز 07 وافته المنية يوم  •
المجاالت الحقوقية من العيار الثقيل في صفوف أسرة الدفاع و منظومة العدالة  و

 .االجتماعية و السياسيةو
  

  حول وال قوة إال باهللاال راد لقضاء اهللا وقدره و ال 
  

  وإنا هللا وإنا إليه راجعون
 

وأن يسكنه فسيح وبهذه المناسبة األليمة نتوجه هللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته 
 . ك رفيقائن و الشهداء و الصالحين وحسن أولجنات مع الصديقي

 
 

   بالمغرب جمعية هيئات المحامين   رئيس
       النقيب محمد أقديم  األستاذ                    

  
  

 

 


