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 �سم�هللا�الرحمان�الرحيم

  والصالة�والسالم�ع���أشرف�املرسل�ن

  ،السيدات�والسادة�أعضاء�املجلس�األع���للقضاء*�

ـــالم،*� ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــرة�اإلعــــــ   أســـ

  ،الكر�مأ��ا�ا��ضور�*�

�و رُ �ُس ������ �الطيبة، �املناسبة ��ذه ��� �بكم �ألتقي �أن ���ي أرحب�أن

الثانية��العاديةلدورة�ا�الذي��عقده����إطار ����ذا�االجتماع�بكم�

� �لسنة �للقضاء �األع�� ��2021للمجلس �بو �حظيت وافقة�املال��

� �طرف �من �ا��م�ور�ةال�عقاد�ا �رئ�س �املجلس��،السيد رئ�س

  .األع���للقضاء

��س�تضمنو� �أعمال  جدول
ّ
�املوق محاور��)6(�ستة�ر مجلسنا

�الدستور�ة�،رئ�سية �امل�ام �صلب ��� �جميع�ا املنوطة��تندرج

�للقضاء �األع�� �مرتبطةباملجلس �مسائل ��ل�ا �و امل����باملسارِ �،

  .والوظيفي�للقضاة

،�الدستور�ة�و�و�يضطلع�بم�امھ�ءإن�املجلس�األع���للقضا��������

�ُز عزّ شرف�القضاء�و�صون�كرامة�القا����و�ُ �سا�م����الرفع�من�

�مقّوماُت  �م�انتھ��فيھ �و�حكم �ألنھ �واألمانة، �وال��ا�ة ا��ياد

�صالحي �ونطاق �وتركي�تھ �واختصاصاتھاالدستور�ة ف�و�ي���ع��،تھ
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�حسن� ��� �صالحيا��ا �نطاق ��� ��سا�م �ال�� �املؤسسات �رأس ع��

ار�تتوا���و����ذا�اإلط.�قضاء�واستقاللية�السلطة�القضائيةس���ال

� �لتكييف �مقتض�منظومتناا���ود �مع �الدستور�ال�شر�عية يات

��،ا��ديد �جاء �املز�َد الذي �التّ �ليضفي �والتّ من �للسلطة�مك�ن مت�ن

�أمّد  �ما �خالل �من �للقضاء�هُ القضائية �األع�� من��للمجلس

�ف��ا�واسعة�وصالحيات�اختصاصات �الضامُن ��و �ي�ون

�بصورةٍ ��ذه�االستقاللية�ع���تكر�س�القضاء�والقائُم �الستقاللية

  .ملموسةو �فعليٍة 

��و  �الصدد، ��ذا �التذك�� �� �امل�لفة��يجدر �ال��نة بأن

�األع��� �املجلس �ب�شكيل �املتعلق �العضوي �القانون بمراجعة

أ��ت�أشغال�ا،�ب�نما��شارف�ال��نة�للقضاء�وعملھ�وصالحياتھ�قد�

�ع��� �للقضاء �األسا��� �القانون �مشروع �بصياغة �امل�لفة الثانية

�ا �عرض �يتم �أن �ع�� �القانون�نالن��اء، �مجلس��مشرو�� ع��

�قصد �اآلجال �أحسن ��� �الوزارء �مجلس �و مناقش��ما��ا���ومة

املصادقة�عل��ما�من�طرف�ال��ملان��غرض�تنص�ب�املجلس�األع���و 

�ب�شكي �ما�للقضاء �حسب �السنة ��ذه ���اية �قبل �ا��ديدة لتھ

  الدستور.�يقتضيھ
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  سيدا�ي،�ساد�ي،

� ���ذه�دورتناتنعقد ��� �و�مرحلة �ف��ا��،دقيقةمتم��ة يواجھ

العديد�من�الر�انات�والقضايا�املفصلية�ال���يتع�ن��الغا���وطننا

 َ�� �أن �القضاء �بصرامة��أ�عاد�ا�َي ــعع�� �ملواج���ا
َ
�الُعّدة �َ�ُعدَّ و

�و القانون  ،�� ��أن �سا�م �القضائية �لألسرة �منتٍم ��ل �تجاوز ��

مختلف�بال���ال�تقتصر�ع���مواج�ة�اإلجرام��التحديات�الرا�نة،

� �أش�الھ �أعمقأتط�بلفحسب، ��و �ما �إ�� �با��ديث عن��،لع

محاوالت�إ��اق�الضرر�باملؤسسات�و�املساس�بال�سيج�االجتما���

�التفكيك �محاوالت �عن �نا�يك �أوطاٌن �ال���أتحدث، �إليھ �جرت

فتھُ كث��ة�من�حولنا�وما�
َّ
ل

َ
،�لسيادةو�شقاق�و�تآ�ل����اتناحر�من��خ

�و�االختيار�ا��ر�حيال� �الوجود �مقومات �من �ُمقّوٍم ��ل �فقدان مع

�و�االح��اق �ال�شرذم �من ��ش�ده �و�ما �الواقع �عّما��ذا �نا�يك ،

�و� �مؤامرات �من �ماللف�ن�زرٍع نالحظھ �و��ذا �منا�ي�، �فرد ��ل جعل

أن�يؤمن�أن�مسا�متھ�ولو��انت�يجب�ب�،من�موقعھ�و���م�متھ��ٌل 

�وحدة���س��ة �ع�� �تحافظ �ثمينة �إضافة ��� �وإخالص بصدق

  .ن�واألمة�وتقوي�املناعة�والتحص�نالوط

�قد�   �البلدان ��عض �عرفتھ �الذي �مسار�التفكيك ��ان و�إذا

�الب �و �العسكر�ة �القدرات �تدم�� �و �التبعية �إ�� �التحتية�أدى ��

�شوا�د�و  �من �و�غ���ذلك �االجتما�� �ال�شرذم �و�إ�� االقتصادية
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صية�عن��ذه�املشار�ع�ال�دامة�وطان�ال���ظلت�عَ البؤس،�فإن�األ 

�ا��ب�ب �بلدنا �و�من��،و�م��ا �الذا�ي �مخزو��ا �من �استفادت قد

  رة.طاقة�أبنا��ا�لتبقى�بمنأى�عن��ذه�االس��اتيجيات�املدمِ 

������������� ��� �شك �من �البناء�أوما �الستكمال �القائم �ا��رص ن

�خطواتھ�املؤسسا�ي �ت�سارع �ب�الذي �الناخبة�استدعاء ال�يئة

�و  �البلدية �املجالس ��لتجديد �يوم ��27الوالئية �و�نوفم���القادم،

�تُحوُل� � �ال�� �التفكيك �حروب �أنماط �من �واحدة �ع�� �الرد بمثابة

� �املؤسسات. �بناء �القضاةدون ��شرف �ع����حيث �األيام ��ذه ��

،�و�بذلك�ت�ون�الدولة�قد�املراجعة�االست�نائية�للقوائم�االنتخابية

�شوطا �جديدة��قطعت �مؤسسات �بناء �مسار�استكمال ��� كب��ا

�الدولة� �تم��� �ل�ي �ا��م�ور�ة، �رئ�س �السيد �الل��امات تجسيدا

دما�للدفع����لة�التنمية�وإ�عاش�االقتصاد�الوط��.
ُ
  ق

  السيدات�و�السادة�أعضاء�املجلس،

لقد�حرص�الدستور�ا��ديد�ع���تدعيم�ال��كيبة�ال�شر�ة�

�للقضاء �األع�� �السيما��للمجلس �املنتخب�ن �القضاة �أك���من �عدد

� �و �ا��كم، �����أ�عدقضاة �تمثيل �أي �من �التنفيذية السلطة
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�ا��ديدة� �ال��كيبة ��� �القضاة �نقابة �تمثيل �ع�� �فضال املجلس،

  املرتقبة.

� ��عز�ز��املرتقب�ن�نيا��ديد�ن�القانون�يحرصكما ع��

سي�����ل�ا��وانب�املرتبطة�ب����املجلس�األع���للقضاءصالحيات�

السلطة�القضائية��ينقلو�من�شأن�ذلك�أن��،املسار�امل���للقضاة

� �جديدة �مرحلة �بإ�� �إطار��سمح ��� �بدور�ا �للقيام �م�ان��ا توطيد

� �األداء �وتطو�ر�وترقية �للمؤسسات �ا��ديد ملا��واالستجابةالبناء

�عدال �من �املواطنون �بالد�مي�تظره �واجبات��ة �تقتضيھ �ما ول�ل

  بناء�دولة�القانون�وحماية�مصا���الوطن�وسيادتھ.

إن�عناية��ي�تكم�املوقرة�باألوضاع�الوظيفية�املادية�واملعنو�ة������

� �بالغ�ذو للقضاة �والتقر�ر��،أثر �النظر �نطاق �عناياتھ ��� يتعدى

�ذاتھ �القضاء �ب�ت �داخل �من �ذلك��إ���،�شأ��ا �من ��و�أعمق ما

� �حيث �بكث��، �ع�� �فإنھو�ناء ������ذا �أخرى �العتبارات �مجال ال

�املوضوعية� �العوامل �سوى �واالستحقاقات �امل�نية تقدير�األوضاع

� �مؤشرات �م��ا �و �الكفاءةوخاصة �ثم�.ا����ة�وال��ا�ة فإن��،ةومن

�م�افأة �بمثابة ��� �ترقية �امل�اع��اف�و �مستحقة��ل قدرة�ع��

ما�يبديھ�القا�������مشواره�امل���من�م�ارات��امل�نية�املم��ة�وع��

و���ذا�تحتد�املنافسة�الشر�فة�وُ�رفع��وسلوك�وشعور�باملسؤولية،

  �املستوى�إ���ما��و�م�شود.
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  سيدا�ي،�ساد�ي،

�الثانية �العادية �الدورة ��ذه �للقضاء،��� �األع�� �للمجلس

�أ �سيادتكم �ع�� ��اق��احاتعرض �الذين��)2(�قاضًي�نترسيم من

�املطلو�ة �التأ�يلية �الشروط �لـ��،أتموا �اإلدار�ة �الوضعية و��سو�ة

قاضيا�ممن�توفرت�ف��م��2147ترقية�ما�مجموعھ��و �قاضيا،�114

��ذا� ��� �السار�ة �املوقر�والقوان�ن �مجلسكم ��عتمد�ا املعاي���ال��

�و  ��الشأن، ��ذا �املالعدد �يُ عت����عكس �للعناية�ما �ج�د �من بذل

� �واألخذ �امل�نية �بالقدرات �املستجدة �املتا�عة�بالوسائل �مجاالت ��

�إطار�موضو��� ��� ��ذا �ي�ون �أن �وا��رص �والت�و�ن، واملراقبة

�عتمد�ع���امل�نية�واملقدرة�وال��ا�ة�وا����ة�وإعطاء��ل�ذي�حق�

  حقھ.

�آخر������ �جانب �ومن �فإنھ �يبذل�ا�، �ال�� �ا���ود �كذلك �عكس

�وان��اج��ضاةالق �التمك�ن، �من �واملز�د �إطار�الت�و�ن ��� �امليدان ��

الكث���م��م�خيار�مضاعفة�الفعالية�الذاتية�كدليل�سلوك�حميد�

  �ل�التحية�والتقدير.���سعنا�����ذا�املقام�إال�أن�نوجھ�ل�مال�

�������� �املادة �ألح�ام �للقضاء��76وتطبيًقا �األسا��� �القانون من

�سيُ  �عرض �مجلسكأيضا �ع�� �إ��اق �املوقر�وضعية قضاة��06م

�ع����و�ذا �يتع�ن �ال�� �املؤسسات ��� �القضاة �تواجد �سياق ��

�ما� �وفق �و �الدستور�ة، �لألح�ام �طبقا �ف��ا �يتواجد �أن القضاء
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�نطاق� �ف��ا �ي�سع �ال�� �ا��ديثة �للدولة �السليمة �األسس توجبھ

�ال �و وجود �التقليدية �أسوار�م �خارج �تلك�ال �قضاة �م��ا سيما

�ال� �نص�بال�يئات �تتحمل �وترسيخ��ا� �القانون ��سط �واجبات من

قيم�ومبادئ�ا��قوق�وا��ر�ات�أو�املؤسسات�والقطاعات�ا��يو�ة�

  االقتصادية�واالجتماعية.

فإن�مشروع�ا��ركة�السنو�ة�للقضاة��،باإلضافة�إ����ذا�و ��������

��ونھ� �خاصة �أ�مية �يك���� �الدورة ��ذه ��� �عليكم املعروض

� �مع �يتصادف �قرب �تّم �.االجتما��الدخول ��عناية��وقد تحض��ه

اإلم�ان�إليجاد�توازن�ب�ن�البعد�األدا�ي�الذي��و�االج��اد�قدر جادة�

�وم��ا� �األخرى �األ�عاد �ومراعاة �ا��ركة �من �الرئ�سية �الغاية �و

�أ � � �حيث �للقضاة، �واألسري �االجتما�� �االستقرار�العائ���البعد ن

�و  �النفسية �الراحة �شروط �بالغةأ�مييك���� �و�ي�ة �إيجابانعكس

  األداء�امل��.ع���

��ان  � ��و�إن ��� �املتعدد �املنظور الذي���يار �و�ا��أ�عاده�ذا

إال�أننا�لم�نصل��عد�إ���تجسيده�بصفة��لية�ألسباب��اعتمدناه،

كث��ة�ال�تخفى�عليكم���و���مقدم��ا�ما�يجب�تحقيقھ�من�التوازن�

�القضاة �توز�ع �عند �القضائية �ا���ات �مختلف �يضمن��ب�ن بما

،�وعدم�كفاية�العدد�املوجود�لتأم�ن�حسن�س���ا���ات�القضائية

  ذلك����حالة�األخذ�بمبدأ�التقر�ب�العائ���ع���إطالقھ.�
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  �������������  

�بالنجاح������������� �الدورة ��ذه �ت�لل �أرجو�أن �ا��تام، أن��و �و��

�إضافة �وللسلطة��ت�ون �القضاة �والسادة �للسيدات �ومفيدة جادة

  وللعدالة����بالدنا.القضائية�

�و  �هللا �بالتوفيق�وفقكم �هللا��،أ��بكم �ورحمة �عليكم والسالم

  ��  .الدورة�ذه�،�و�ع���بركة�هللا�أعلن�عن�افتتاح��عا���و�ر�اتھ


