
تألببببتا تفمواب ببا تفاببه نمماءببا م ئمببا تلسببا نا  بافبب ت   بمناسبببا تناءبباغ ل بب ا         

بتفابه  "القضاء فياخفمة الفال ا"ا  "ا ب   برا   7161ما س  61ب 61تفبيضاغ يبمه 

 ع ف  نجا ا باه ت با طيا إعالميا بتسرا بماميزة،

تفسي  تفبئي  تفرام فلملك فب   م ئمبا تلسبا نا  بافب ت  تفبيضباغ تألسباان تف سب   نمم      

 وال على     جميع تفم ا ئي  فه انمبيم مببا  ة تألبببتا  72/10/7161مطا  باا يخ 

تفمواب ا مر با سيا اه ب ضب  تفسبي  نا با تفب  يس تألب  فم ئمبا تلسبا نا  نيبل ميب   

لعضباغ مجلبس تفءيبوة بتفسبا ة ممملبه مسباع   تفقضباغ مب  بتفسي  نقيبا هي با تفم بامي  ب

مبببمقي  برببب تغ يضببا يب  بعبب ب  با تجمببا بموبضببب  يضببا يب ، عبب  ت ايا ببه تفرميبب  

فألجبتغ تفاه م   فيءا عمليا انميم تألببتا تفمواب ا، بتفاه لي  تسا سانا يبيبا بإ با ة 

ه فربب  علبى  ب  اربيب  تفسبي  بسا   تإلعالم تفابئنت م  جي ة م  مرال  زبت  تفم ئما ب

طبيربببا عمببب  برببب ما  تفبئيببب  تفربببام فلملبببك  ب ت ئبيببب ت فبببه نقببب   بببب ة م ببب فا عببب  

مبب  لجبب   م ئمببا تلسببا نا  بافبب ت  تفبيضبباغ بم ببائم تفبب ت  ة تفقضببا يا ياطبببابمجءببب ت  

 ير ما تفمبتط  با قي  لمنه تفقضا ه

  لطقبم عمب  تفنياببا تفرامبا ب  اسبا ببافمجءب ت  تفابه ببنفءا ئافبا لفب تمنبها سبيا اه        

تفم ئما بتفسا ة مساع   تفقضاغ م  لج  إنجاح مبا  ة تألببتا تفمواب ا، بئسبا  هبا  

ر ما تفمبتط  بجر  تفقضاغ فه ر ماه انوينت فلارليما  تفمبفبيا تفساميا ف ا ا تفجالفبا 

تفمبببتط   يببه ر مببان بب هللا و بليبب هللا، ضببا با فلجميببع مبعبب ت بفقبباغ  ربب  إ   بباغ و فمببا ف

بتفبببط  بتف ببافع تفرببامس ئمببا سببلمه بءببنهللا تفمناسبببا طببايم عمبب  تفنيابببا تفرامببا ه يببا  مزيببا 

 عبا ة ع    ع ف مز تفمملئا ع بب  م با ب بفاغ ي

 بفيما يله نص ئلما تفسي  تفبئي  تفرام فلملك:

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرحمان الرحيم باسم اهلل 

 والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف المرسلين 

 وبعد،

 الرئيس األول حملكمة االستئناف بالدار البيضاءالسيد 

 نقيب هيأة احملامني بالدار البيضاء وأعضاء جملس اهليأةالسيد 

 السادة ممثلي مساعدي القضاء كل بامسه وصفته 

 السيد رئيس كتابة النيابة العامة 

 السيد رئيس كتابة الضبط 

 السادة موظفي وأطر كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط

 احلضور كريم كل بامسه وبصفته

 وبعد،

تتبعتم جميعكم وتتبعنا معكم أشغال مبادرة األبواب المفتوحة التي نظمتها محكمة االستتنناف 
 تحت شعار: 7161مارس  61و 61بالدار البيضاء طيلة يومي 

 في خدمة المواطن"" القضاء 



والتي مرت بحول اهلل وقوته وشامل يمنه ومّنته، بنجاح باهر منقطت  النظيتر بشتهادة جميت  
من زار أروقة محكمة االستنناف ومحتاكم التدانرة القضتانية بالتدار البيضتاء واطلت  علتى منتوجاتهتا 

ن، كمتتا حظيتتت وختتدماتها وأنشتتطتها المقدمتتة بشتتكل استعراضتتي واحترافتتي لعمتتوم الستتادة المتتواطني
 بتغطية إعالمية واسعة من مختلف المنابر اإلعالمية الورقية والسمعية البصرية

وألن من ال يشكر الناس ال يشتكر اهلل، كتان ال يمكتن أن تمتر هتمب المبتادرة المحمتودة والتتي 
تأتي في سياق دعم مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وجعله فتي ختدمتهم، دون أن نشتكر جميت  

أطقتتم عمتتل النيابتتة العامتتة ورناستتة المحكمتتة والستتادة مستتاعدت القضتتاء اللتتمين تكبتتدوا عنتتاء أفتتراد 
ومشقة التنظيم رغم كثرة األعباء المهنية المنوطة بهم، وهو ما عايناب عن كثب بعد منتصف ليلتة 

مارس بفاصل ساعات قليلة قبل انطالقة األبواب المفتوحة، ونحن نشاهد الجمي   61األربعاء يوم 
 سابقون الزمن بال نوم وال قسط راحة من اجل ربح الرهان في الموعد المحدد.ي

فطوبى لكم أيها الجنود كتل باستمه وصتفته علتى ستانر مجهتوداتكم الجليلتة متن أجتل إنجتاح 
 مبادرة األبواب المفتوحة لفاندة العدالة والمواطن، 

 شكرا على صمودكم وتضامنكم وتضحياتكم أنتم فخر لهمب المحكمة، 

كما أغتنم الفرصتة لشتكر الستيد نقيتب هينتة المحتامين ومتن خاللته جميت  الستادة مستاعدت 
القضاء، على مساهمتهم القيمتة متن اجتل إنجتاح أيتام األبتواب المفتوحتة بمقتر محكمتة االستتنناف 

 بالدار البيضاء

وأشكر جمي  وسانل اإلعالم الورقية والسمعية البصرية التي غطتت باحترافيتة جميت  أنشتطة 
 ألبواب المفتوحة وكانت خير رسول وسفير للسادة المواطنين والرأت العاما



دون أن ننستتى شتتكر جميتت  الفعاليتتات األمنيتتة متتن أمتتن وطنتتي وقتتوات مستتاعدة علتتى جليتتل 
مجهتتوداتهم متتن أجتتل تتتوفير األمتتن بمختلتتف مرافتتق المحكمتتة واألبتتواب المفتوحتتة، فتتي انضتتباط تتتام 

 وبكل مسؤولية،

لى اللقاء في مناس  بة أخرى إن شاء اهللوا 

وبعد تناول الكلمة من مختلف الستادة المتتدخلين بتدءا بالستيد نقيتب هينتة المحتامين بالتدار 
البيضاء التمت أعطيته الكلمتة ليتفضتل مشتكورا، استمحوا لتي أن أدعتوكم فتي الختتام لحضتور حفتل 

 شات عربون محبة وتقدير وعرفان

 ْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلكُ 

 صدق اهلل العظيم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 الوكيل العام للملك


