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  �سم�هللا�الرحمان�الرحيم

  والصالة�و�السالم�ع���سيدنا�محمد�اشرف�املرسل�ن

  
 السيد�الرئ�س��ّول�للمحكمة�العليا، -

  السيد�وا���والية�ا��زائر،�-

  ا��زائر،السيدان�الرئ�س�والنائب�العام�لدى�مجلس�قضاء��-

  لوالية�ا��زائر�،�الوال�ي�رئ�س�املجلس�الشع���السيد -

  السيدات�والسادة�أعضاء��سرة�القضائية،�-

  �منية�والعسكر�ة،��وممث���السلطات�املدنية�و السادة�املنتخب�ن -

   ومساعدي�العدالة�وأعوان�القضاء، ا��زائر لناحية املحام�ن منظمة نقيب السيد -

  والسادة�ممثلو�وسائل��عالم،السيدات� -

  .السيدات�والسادة�ا��ضور�الكرامأ��ا�   -

  

  
  

  السالم�عليكم�ورحمة�هللا��عا���و�ر�اتھ
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َ
�أ �وأنا �����َم مراِس �رُ ضُ ْح �سعد�ي، �أتوّجھ �أن ��حتفائية، �ا��لسة �ذه

�الذين� البداية �لنابمشارك��م�بالشكر�والتقدير�والعرفان�إ���ا��ضور�الكر�م

� �أبانوا �قد ،� �واملم�َّ �ال�ام �القضا�ي �ا��دث �ب�ذا �ونبل�ا�تمام�م العدالة

  .رسال��ا،����حماية�ا��قوق�وا��ر�ات�أساس�استقرار�الوطن�وأمنھ�وتطوره

إن�عقد��ذه�ا��لسة��حتفائية�لتنص�ب�السيد�مختار�بوشر�ط�رئ�سا�

أجرا�ا�السيد�رئ�س�ملجلس�قضاء�ا��زائر،�يأ�ي����إطار�تنفيذ�ا��ركة�ال���

�القضائية� �للمؤسسة �
ً
��عز�زا �رؤساء�ا���ات�القضائية، �سلك ��� ا��م�ور�ة

ورفع�قدرا��ا����مواج�ة�التحديات�الرا�نة�ال���تواج��ا�البالد،�بما��ستجيب�

   .ملطالب�الشعب�وتطلعاتھ�املشروعة

لتحق�إ  والسيد�مختار�بوشر�ط�الرئ�س�ا��ديد�ملجلس�قضاء�ا��زائر،

الرتب�إ���أن�بلغ� وتر���خالل�مساره�امل���ع����ل�1990لقضاء�سنة��سلك�ا

حكمة�العليا،�وشغل�منصب�رئ�س�محكمة��عدة�ج�ات�من�رتبة�مس�شار�بامل

 ُ�� �أن �قبل ��ُن ع�َّ الوطن �سنة ��� �بجاية �قضاء �ملجلس �رئ�سا��2014رئ�سا ثم

ة�،�ورئ�سا�ملجلس�قضاء�أم�البوا������سن2016ملجلس�قضاء�قاملة����سنة�

2019� �و�عي�نھ�، �ا��م�ور�ة �رئ�س �السيد �بثقة ��خ��ة �ا��ركة ��� ليحظى

  . رئ�سا�ملجلس�قضاء�ا��زائر

  
ْ
 �وإذ

ُ
�مختار�بوشر�ط��ُ ِ� َ� أ �السامية�السيد �الثقة ���ذه �التتو�ج ال� ع��

ع��� يفوت���أن�أتوجھ�بجز�ل�الشكر�والتقدير�والعرفان�للسيد�جمال�قاس��

رئاستھ�ل�ذا�املجلس�القضا�ي�وآثار�ا�ا��ميدة�ا���ود�ال���بذل�ا�خالل�مدة�

 .���تحس�ن�نوعية�العمل�القضا�ي
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  السیدات الفضلیات، السادة األفاضل
  

�ا��ركة��جر يند �إطار ��� �ا��زائر �قضاء �مجلس �رئ�س �السيد �عي�ن

غشت� 6 السنو�ة�ال���قرر�ا�السيد�عبد�املجيد�تبون�رئ�س�ا��م�ور�ة�يوم

ل�ست�كسابقا��ا�سواء�من�حيث�عدد�الرؤساء�والنواب��املا����و���حركة

  .العام�ن�الذين�شمل��م�أو�من�حيث�املعاي���املوضوعية�املعتمدة�ف��ا

�طاملا �الذي �املعاي���معيار�التخصص �إليھ��يتصدر��ذه �حاجة ��� نحن

بثقة�السيد� َحِظُيوا نظرا�ل�شعب�املنازعات�و�عقد�ا،�فالزمالء�القضاة�الذين

ِء ر�ة�رئ�س�ا��م�و  منصب�رئ�س�مجلس�أو�نائب�عام�ألول�مرة��م�من��ِلَتَبوُّ

الذين�مارسوا�لعدة�سنوات�م�ام�نائب�رئ�س�مجلس�أو�نائب�عام�مساعد،�

���ذ �ا��ديدة��الصفة هوإك�سبوا �م�ام�م �لتو�� �تؤ�ل�م �ال�� �التجر�ة �ل

  .بكفاءة�وإقتدار

َفىوال�
ْ

ا ٍد ع���أح�َيخ ِن �سي���الش�ا�املعيار�من�رمز�ة���ل�ذ ما ِمنَّ
ْ
�،العام�أ

�و ُ�ّع�ِ ف�و� �املبذول �املج�ود �م�افأة ��� ��كيدة �الرغبة ْبِذ ��عن
َ
�عتبارات��ن

 
َ
�امل ��عتبارات �من �وغ���ا �واملص��ة �أو�املحاباة �الوالء �ع�� �ال���يتَ قِ القائمة ة

�ْ عا
َ
�رَ ن �م��ا �ًح دْ نا �أسباب �من ��انت �الزمن �من ّلِ ا

َ
�ا��ش  �رادات

َ
و��ز��َ�ةِ �ِّ �

  .القضاء�عن��ستجابة�إلحتياجات�املتقاض�ن�املشروعة

���صال� �فائقة �عناية �أولت �ا��ركة ��ذه �فإن �ذلك، �عن فضال

���ذه�الثقة�الذين� �ستقامة�والتجرد�وا��ياد�و�ستقاللية�وقد��ان�جديرا

 .سل�وا�سلوك�القا����ال��يھ�ا��ر�الو���ملبادئ�العدالة
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  :سیداتي، سادتي
  

� ُت لقد
ْ
ل

ُ
��لكم�ق �ا��ركةِح منذ ��ذه �أن �كسابق��ن �و�تج���ال�ست ��ا،

�خال �من �أيضا �إطار�أ�دذلك ��� �تندرج �ال�� �أ�داف�ا �العليا�ل �السلطات اف

من��ستع�ن�بھ�املواطن�عندما��شتد�بھ�د���عل�القضاء�امل��أ��خ���� للبال 

 
ُ

�ا�� �عندما �الضعيف �بھ �و�تقوى  ستض�ُ طوب
ُ

�َعف �أن �دون ، 
ْ
�

َ
                 ����ن

�ال �املؤسسة �املس���ُفْض��َ أنھ ��فات �من �املجتمع �بقِ ِ��َ ��ماية َ�ِدَدة�و �ِھ مِ يَّ ة
ُ
امل

 
َ
  .ومؤسساتھ�ِھ نِ ْم أل

  

� �ال�دف ��ذا �تحقيق رُ إن ��عتبار�للوظائف�تْ ح�َيمُّ �إعادة �طر�ق �عن ما

���من�حيث�َيْر جديد��ٍس َف العمل�القضا�ي�بنَ �ّدِ النوعية����سلك�العدالة�وَم 

وفعاليتھ�إ���مستوى�التحديات�ال���فرض�ا�الواقع�الداخ���وا��ار���نوعيتھ�

  .علينا
  

��ستجيب� �ا��ركة ��ذه �أن �السياق ��ذا ��� �ن���� �أن �لنا �يمكن وال

�ا��اد�ما�يقت����ذلك�من�التحكمياجات�تحس�ن�أداء�مرفق�العدالة،�بإلحت

�و��� ��عالم ���دتكنولوجيات �ا��ديثة �ال�سي�� �وطرق �العام�تصال �ف�ا

  .املتمثل����تقر�ب�العدالة�من�املواطن�وت�س����جراءات�لفائدتھ

 

  

  



 

5 بمناسبة تنصیب رئیس مجلس قضاء الجزائر                                                                                       معالي وزیر العدل، حافظ األختام كلمة  

  

  :سیداتي، سادتي
  

�رؤسا �دور �عن �با��ديث �ُيلزم�� �ا��ركة ��ذه �أ�داف �تحقيق ء�إن

  .ر،�إزاء�زمال��م�القضاةاملجالس�والنواب�العام�ن�املنتظ

فمن�ج�ة�أو����ش�ل��ل�من�رئ�س�املجلس�والنائب�العام�ع���مستوى�

 َ�� �ال�� �املعنو�ة �السلطة �القضاة�تِد املجلس ���ا � ال�ي �الذين                ُ�ْم سيما

  .و���من�تو���م�مة�القضاء�ب�ن�الناس���سنوا��م�� 

�ال �ي�ونوا �أن �والُق عل��م ��ُ ِن�ْ دوة �الذي �حيث�َتَد ��اس �من �سواء �بھ ى

�أو� �امل�نة �بأخالقيات �الصارم �ِح إل��ام�م �نوعية �تحس�ن �ع�� العمل�رص�م

�ومردوديتھ �املثا���. القضا�ي �السلوك ��طار�واجب ��ذا ��� �عل��م �يقع كما

�عَ   ْد �ِ �الذي
َ
�ن �عند  �الرعيلاه

َ
�ن �ق��� �قد �والكث���م��م �قضاتنا �من �ھُ بَ ْح �ول

َدُد�منھوالقليل�البا���ع���قيد�ا��ياة�إنقطع�عنا�
َ

  .امل

� �أن �يجب �فيما �ثانية، �ج�ة �من �املجلس، �رئ���� �دور       هُ و نُ َيْضَم يتج��

�سمح� من�تأط���للقضاة�الذين��م�تحت�سلط��م��دار�ة�وذلك����إطار�ما

  .بھ�القانون�و���ظل��ح��ام�التام�إلستقاللية�القضاء

�ع� �املثابرة �م��م ��ل��ام ��ذا �ا��ادة���و�قت��� �الفردية املتا�عة

واملستمرة���ميع�قضاة�املجلس�وتقديم�املشورة�والن���ل�م��عيدا�عن�أية�

حاالت� ن�كث��ا�منإ. إعتبارات�تأدي�ية�أو�زجر�ة�أو�تدخل����العمل�القضا�ي

ْت قع�لو�ين�أ�ان�ل�ا� �خطاء�امل�نية�ما مَّ
َ
العناية���ذا�ا��انب�البيداغو����ت

 .مَ �اجة�إليھ�اليو الذي�نحن����أمس�ا�
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س�با�����ل��ش�االت�يتج���دور�الرؤساء����العمل�� �،من�ج�ة�ثالثة

الناتجة�عن�العالقات�تلك�ة�بكيفية�أداء�العمل�القضا�ي�أو�املرتبط�تلك�إما

  .ال�شر�ة�ب�ن�موظفي�العدالة�أو�بي��م�وممث���امل�ن�القانونية�املختلفة

ُس و���ذلك�يتع�ن�أن��عملوا�ع���أن�
َ
� دُ و � ُم بَ الِقيَّ

َ
ِة ال

َ
�ِة املعامل�ُن سُح و �ق

  .م�املص��ة�العامةُد ،�بما�يخْ��ِ الغ�مُ وإح��ا

  :سیداتي، سادتي

�ال� �بالعنصر �إ�تمامنا �ا��دودإن ��ذه �عند �يتوقف �ولن �ال          ،شري

ْصبُ و�و�إ�تمام�
َ
  .منھ�إ���ترقية�نوعية�العمل�القضا�ي����جميع�جوانبھ ون

� �منذ �جميعا �الحظتم �ألسلو لقد �العدالة �قطاع �إن��اج جديد��ٍب ش�ر�ن

ل�����لتو���افتح�باب��عن����لتحاق�بالوظائف�السامية�متمثال�����عالن�

�والقضائية� �القانونية �البحوث �ملركز �العام �املدير �ووظيفة �مف�ش      وظيفة

  .و���الوظائف�ال���يتم�التعي�ن�ف��ا�بمرسوم

� �تكر�س �ع�� ��عمل ��سلوب ��ذا ��ان ��لتحاق�إذا ��� �املساواة مبدأ

�ف�و�خاص �العمومية  بالوظائف
ً
��ٌك لو ُس  ة ُز�حيُ ديمقراطي �و�حارب�ّفِ الكفاءات

   .التعسف�واملحاباة�ومختلف�أش�ال��دارة�الب��وقراطية

�الشفافية �إن��اج ��� �العدالة �قطاع �إرادة �تتج�� �ذلك، �عن         ،فضال

قاء�وأساليب�عمل�ا����جميع�و�ل�الشفافية،�����شر�قائمة�أعضاء���نة��نت

�وصفح��� �الرس�� �املوقع �و�� �قطاعنا ��� ���ا �املعمول �التواصل وسائل

  .فا�سبوك�وتو���
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� �إ�� �ذلك ��� �الشفافية رِ وإمتدت
ْ

ش
َ
�إنتقاء�� �عملية امل�����ن��نتائج

 ل
ُ
�ش�و �ُس النا�َن و َي� � ادً جميعا �ِص ع��  اَمْسعَ دق

َ
 ن

َ
�وأ  ا،

ُ
�بالذكر�الش�و خ       دَ ص

أدر�وا�جميعا�مدى�موضوعية�نتائج�أعمال���نة�� العدالة�الذينمن�قطاع�

� �أن �ل�م �سبق �كما �تماعَ �نتقاء  م�ان�ِة املعرف�مَ رفوا
َ
�وسط��ة ��� أعضا��ا

  .العدالة

ومن�باب�حرصنا�ع���نوعية�العنصر�ال�شري،�وإدرا�ا��أخرى من�ج�ة�

امنا�
َ
�ذه�السنة��ي�تظر�قضاة�املستقبل�من�أعباء�حرصت�وزارة�العدل��ِلـمـ

ع���حصر�النجاح����مسابقة��لتحاق�باملدرسة�العليا�للقضاء�ع���الذين�

� �معدل �ع�� ��10تحصلوا �الكتا�ي�20من ��متحان �يتم��،�� �لم �الش�ل و��ذا

� �الضرور�ة �املؤ�الت �ع�� �يتوفرون �إال�الذين �ال��ا�ي ��عباء�القبول ملواج�ة

  .116الشاقة�لوظيفة�القضاء�وعدد�م�

�ا �باب �عل��ا�ومن �املتحصل �النتائج ��شر �تم �فقد �كذلك، �لشفافية

ع���املوقع�الرس���للوزارة�وموقع�املدرسة�العليا�للقضاء،�ما�َسَمَح�بالنقاط�

  .باقناع�ال�افة�بموضوعية�القرار�املتخذ

  :سیداتي، سادتي

�خدمة �القضا�ي �العمل �تطو�ر ��� �الدائم �َ�اِجُسنا املواطن��يبقى

ٍل�وال��واملتقا�����ش�ل�خاص،�وس�ستمر����ذلك�دون 
َ
ل

َ
ٍل َم �

َ
  .ل

�يالق��ا�   �ال�� �للمشقة �السر�ع �إدراكنا ��� ��ورونا �جائحة �سا�مت لقد

� �إليداع �التنقل ��� �إلرسال�ا�املواطن �وح�� �القضائية �ا���ة �أمام         ش�واه

�ب �لذلك�قمنا �ال��يد، �طر�ق �النيابة�إعن �أرضية �فضال�طالق �لك��ونية�ال��

�الش�او  �إيداع ��س�يل �ا��ا���ى عن �الظرف ��� �ُ�عد �عن                 والعرائض
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�للتعامل� �املفضلة ��داة �ال��ية ��زمة ��ذه �زوال ��عد �س�ش�ل             ف��

  .مع�النيابة�دون�ا��اجة�للتنقل

�سوا  �مفتوحة �أ��ا �أو��ءً علما �الوط�� �ال��اب ��� �املتواجد ���للمواطن

  .ا��ارج�وح���لإلدارات�العمومية�وا��اصة

�ح���  �دخول�ا �منذ �معت��ا �إقباال ��لك��ونية ��رضية ��ذه �لقيت وقد

�ب�28العمل�يوم�
ْ
َغ يوليو�املا����إذ

َ
 553طر�ق�ا�عدد�الش�اوى�املرفوعة�عن��ل

� �معا��ة �وتمت �وج���324ش�وى �ظرف ��� ���ائيا �املجالس�. م��ا ��عض و��

  .يوم�واحد�����آجال�قياسية�تصل�إ��دُ الر �َيِتمُّ القضائية�اصبح�

�ال �املقام ��ذا �ا��ديد� و�� �النظام ��ذا ر�مزايا
ْ

�بِذك �أكتفي �أن ��� يمكن

�جعلھ� �ع�� �س�روا �الذين �والرجال �لل�ساء �الشكر�والعرفان ��ل �تقديم دون

� �لم �ال�� ��ورونا �جائحة �ظل �و�� �وج�� �ظرف ��� �ملموسة ْب حقيقة
َّ
ل

َ
َتغ

َ
         ت

� �و �إراد��مع�� �وا�ِ�ّد، �املثابرة صُّ �� خُّ
َ
�والتقني�بالذكر�امل�ندس�أ �الذين��ن ن

وَّ 
َ
مجلسا�قضائيا��48محكمة�و�202لتطبيقة�أو�عملوا�ع����شغيل�ا����ُروا�اط

�س�روا �الذين �دائما��وكذا ���ا �املعني�ن ���ميع �النو�� �الت�و�ن �ضمان        ع��

�املفروض �بالقيود ��ل��ام �ومع �قيا��� �ظرف �إطار�التداب����ح��از�ة��� ��� ة

  .ملحار�ة�تف����ف��وس��ورونا

  :سیداتي، سادتي

�آخر�  �مجال  �نالك
ُ
�العمل��حاليا�ِھ يلو ن �بفعالية �إلرتباطھ �العناية �ل

�وِفْعِليَ  ��ِة القضا�ي �القضائية �با��ضور�: �ح�ام �الت�ليفات �تبليغ �مسألة إنھ

  .و�ح�ام�القضائية
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�من�ب�ن� �أنھ ِوُض فاملعروف
َ

ق
ُ
�ت �القطاع� �ش�االت�العو�صة�ال�� ج�ود

املؤدية�إ���تمديد���طرافظا�رة�صدور��ح�ام�الغيابية��س�ب�عدم�تبليغ�

  .آجال�التقا����و�التا���إضاعة�ا���د�والوقت�واملال

� �ِمنَّ إدرا�ا دىا
َ
�العدل��ِمل �وزارة ��عمل �وأ�ميتھ، �املوضوع        حساسية

تطبيقة�معلوماتية�وأرضية�إلك��ونية�بالتعاون�مع�مصا���بر�د��ع���تطو�ر�

قِ ا��زائر��سمح�باإلرسال��لك��و�ي�للتبليغات�و 
َ
ل

َ
ي�ما�يث�ت�إستالم�التبليغ�ت

  .اإلك��ونيً 

�ا��دمة َحِ�َ�  َوْضُعھُ  ساعدو�وجد�املشروع�حاليا����مرحلتھ�ال��ائية�وس�

�الر  �ال�شكيك �أسباب �إحدى �ع�� �القضاء �العمل�ئ�سيع�� �مصداقية ��� ة

  .القضا�ي
  

  :سیداتي، سادتي
  

� �مادتھ ��� �القضائية �للسلطة �الدستور �أْسَنَد �حماية�157لقد �م�مة

�ع���ا��قوق��ساسية�ل��ميع  �،املجتمع�وا��ر�ات�واملحافظة
ْ
�ان��ذا��وإذ

�منوط �وحيو�ة��االدور
ً
�أ�مية �يزداد �فإنھ �الظروف �جميع ���                بالقضاة

  .الظروف�ا��اصة�ال����عرف�ا�بالدنا�حاليا���

�ِمَ�ِن��ِ ظا�رة��عتداء�اللفظي�وا��سدي�ع����ان�شرتفمن�ج�ة�أو���

ية�لضمان�التكفل�الص���ْض�ِ يبذلون�فيھ�ج�ودا�ُم �الذي�ال��ة����الوقت

  .بمر����جائحة��ورونا
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ِقي
َ
ِ يَ الدخيلة�ع���مجتمعنا�الذي��َتِة إن��ذه�الظا�رة�امل

ّ
�ح��ام��ِلَغ ابَ  ُن ك

�إست ��طباء، �ال�سيما �الط�� �السلك �العامة�ْدعَ ألعضاء �السلطات �تدخل ت

  .لسن�قانون���ماي��م�من��افة�أش�ال��عتداء

� �واقعا �ي�ون �أن �يمكن �ال �ا��ديدة ��ح�ام ��ذه �تفعيل       املموًس وإن

�وا�� �الصرامة �العامةز إال�بإتباع �النيابة �قضاة �طرف �من �ال�سيما لذلك�. م

� �النيابة �قضاة �من �مرؤوس��م �مع �مطالب�ن �العام�ن �النواب �باستعمالفإن

ْرِف �افة��ليات�القانونية�لوضع�حّد�ل�ذه�الظا�رة،�دون�غض�ال
َ
عن�دور��ط

�جميعً  �والقضاة �املجالس �ذكرناه�رؤساء �الذي �الدستوري �النص �إعمال ��� ا

  . ام�حماية�املجتمع�وا��ر�ات�وا��قوق واملتمثل����إل�� 

أن�تمتد��ذه�ا��ماية�إ���مظا�ر��عتداء��خرى�ال���تمس�إما��ُبدَّ وال�

�وكرامة� �شرف �من �تنال �ال�� �أو �مرافق�ا �بتخر�ب �ال��ية املؤسسات

� �أخبار �و�شر ����يل �طر�ق �عن �ال��ة �مستخدمي ��ن��نت قصد�ع��

�ال��صية �حيا��م �و�حرمة �بكرام��م �الواجب��املساس �باإلح��ام وكذا

  .للمر����واملو�ى

َراَبة
َ
�غر�بة�عن�مجتمعنا��ل�الغ . من�ج�ة�ثانية،�نالحظ�ظا�رة�أخرى

��ا�ظا�رة�عصابات�أو�مجموعات����اص�املتحار�ة�فيما�بي��ا�بإستعمال�إِ 

  .�س��ة�البيضاء�من��ل��نواع�وم��ا�السيوف

ِفٍي�ع���أحٍد�ما�ل�ذا�السلوك�ِمن�
َ

�ن�وخلق�نِ أثٍر����ترو�ع��مِ ول�س�ِبخ

  .جو�إ�عدام��من�����حياء�ليال�و��ارا

ا�ل�ذه�الظا�رة�من�مخاطر،�فقد�أمر�السيد�رئ�س�ا��م�ور�ة�
َ
وإدرا�ا�ِمل

  .،�و�و�حاليا����مرحلة�الصياغة�ال��ائيةبإعداد�مشروع�قانون�لردع�ا
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 و����ذا�الشأن�فإن�القضاء�َمْعِ���عناية�شديدة�بحماية�ال
ْ
م�و�من�ِسل

��ذه� �مع �والتعامل �املتاحة �القانونية ��ليات �جميع �بتوظيف �املجتمع ��

  .الظا�رة�بالصرامة�املالزمة���طورة��ذه�السلو�ات

� �ظا�رة �أش�ر �عدة �منذ �بالدنا ��عرف �ثالثة، �ج�ة دُ ��ُ من َم ال�ّدِ
ْ
�ِسل

للمساس�بكرامة���جتما���و���ظا�رة�إستعمال�مواقع�التواصل��جتما���

�وعائال��م� �للمواطن�ن �ا��اصة �ا��ياة �و�حرمة ��ذه�. ��اص �إمتدت وقد

  .يلَمثِ التصرفات�إ���حّد��عتداء�ع���مؤسسات�الدولة��ش�ل�لم��سبق�لھ�

� �السلو�ات ��ذه �أن �ذلك  و�خطر�من
َ
�
َ
َمُن � ت

َ
��ا ْرٍف

َ
�ظ رُ مع مُّ

َ
�بالدنا��ت بھ

  .ناتجا�عن��زمت�ن�ال��ية�و�قتصادية

 � �إستغل �يضوقد �الذي �بالالعقاب ��حساس ��فعال �َمُنھُ مرتكبو��ذه

� ُم اعَ ل�م
َ
�تنظيم��ل �أو �مستعارة اب

َ
ق

ْ
ل

َ
�أ �وراء �ال�س�� �إم�انية �من �ن��نت

َمْنَ�َ�ِة�إنطالقا�من�خارج�ا��دود�الوطنية
ُ
  .ال��مات�امل

�ال�  
ْ
َفى�ع���أحٍد�ِمّنا�َما�ل�ذه�الظا�رة�من�أثار�َوِخيَمة�ع���ُحْسن�يَ وإذ

ْ
خ

عا�ش����إطار�املجتمع�الواحد،�بما����ذلك�جالي�نا����امل�َ�ر،�فإن�رجال�الت

لَّ  ِة اليقظ�مَ القضاء�من�نيابة�وحكم�مطلوب�م��م�من�جديد�إل��ا
ُ
�ِة اليقظ�َو�

وِ  ّدٍ لوضع�ح
َ

 .  ي�النوايا�الس�ئة�الذين�ي��بصون�ببالدنا�من��ل�جانبِلذ

� �بجميع �الفساد �محار�ة �تبقى �را�عة، �ج�ة ���داف�ومن �من َياِتھ ِ
ّ
َجل

َ
ت

الرئ�سية�ال���يضطلع���ا�القضاء�أك���من�أي�وقت�م���،�بل�أك���من�ذلك�

�من� �املز�د �لتحقيق �ا��الية �القانونية �تطو�ر��ليات �جاٍر�قصد �العمل فإن

  .الفعالية�والسيما����ا��انب�املتعلق�باس��داد��موال�امل��و�ة
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  :سیداتي، سادتي

  

�هللا�ع���بالدنا�برجال�رغم�ك��ة�التحدي ات�ال���نواج��ا�حاليا،�فقد�َمنَّ

و�إما�مل��مون��و�ساء�إما�أوفياء�للقسم�الذي�أدوه���دم��ا�بالنفس�و�النف�س

�الذي �الوفاء ���ع�د �من �املز�د �إال�أن ���دم��ا، �أنفس�م �ع�� �اليقظةقطعوه

�� �ع�� �واجبا �ِمنَّ  ٍل يظل �قصد �موقعھ، ��� ٌل
ُ
�� �الع�إحباطا، �محاوالت �َبِث �ل

�ن�����ذلك�أبدا،�ض���من�أجل�ا�املليون�
َّ
ال

َ
�أ بأمن�واستقرار�البالد�ال��،�وال�ُبدَّ

  .ونصف�املليون�ش�يد

نُ إن�بالدنا�أمانة�موضوعة�ب�ن�أيدينا،�          
ْ
ل

َ
ظ�ع����ذه��مانة�ب�ل�ما�فِ حاف

وِت�نا�من�قوة
ُ
   .أ

��خ���أجّد             ���ا�يَّ و�� �الثقة��د �ع�� �مختار�بوشر�ط، �للسيد ا��الصة

السامية�ال����حظي���ا�من�السيد��رئ�س�ا��م�ور�ة،�بتعي�نھ�رئ�سا�ملجلس�

  .قضاء�ا��زائر،�متمنيا�لھ��ل�التوفيق�والنجاح����م�امھ�ا��ديدة

                                   
  ،،�صغاء�صغاء��وكرموكرم  ا��ضور�ا��ضور�ع���ع�����أشكركم�جميعاأشكركم�جميعا

  ..ورحمة�هللا��عا���و�ر�اتھورحمة�هللا��عا���و�ر�اتھوالسالم�عليكم�والسالم�عليكم�

  

  

  معا���السيد�وز�ر�العدل،�حافظ��ختاممعا���السيد�وز�ر�العدل،�حافظ��ختام

  

  بلقاسم�زغما�يبلقاسم�زغما�ي                                                                                                                                                  


