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بسم هللا الر مان الر يمىالصالة والسالو على أشرف املرالين
السيد الرئيس ألاوو للمجلس ألاعلى للحسا ات
السادة قضاة املجلس املىقر
ضرات السيدات والسادة
الظالم علُكم وزخمت هللا حعالى وبسكاجه،
اطمدىا لي في مظتهل هاجه الكلمت ؤن ؤشكس الظُداث والظادة الحاضسًٍ على
جلبُتهم الدعىة اإلاىجهت إليهم للمشازكت في ؤشغال هرا الُىم الدزاس ي الهام الري هإمل ؤن
ًكلل بالخـىفُق والىجـاح والري ًخمدىز خىل مهام اإلاجلع ألاعلى للحظاباث.
كما ؤهتهص هره اإلاىاطبت ،ألجقدم إلى الظُد السبِع ألاول للمجلع ألاعلى
للحظاباجىالظادة قضاة اإلاجلع،بعظُمالشكسوالخقدًس على حعاونهم القُم وجفضلهم
بخإطير ؤشغال هرا اللقاء،الري طُمكً مً الىقىف على ؤهمُت إزطاء دعابم الحكامت
الجُدة في جدبير الىفقاث العمىمُت.
وبهرا الخصىص وفي طُاق مىاكبت دًىامُت ؤلاصالخاث الكبري التي ٌعسفها اإلاغسب،
والتي تهدف إلى اعخماد مبادا الحكامت الجُدة كسافعت ؤطاطُت لخخلُق مجال جدبير
الشإن العام ،واهطالقا مً مبادا حعصٍص الدًمقساطُت اإلاىاطىت والدشازكُت والحكامت
الجُدة وزبط اإلاظؤولُت باإلاداطبت التي اعخمدها دطخىز

 2011للمملكت ،فئن جمُع

اإلاسافق العمىمُت مطالبت الُىم باخترام معاًير الجىدة والشفافُت وقُم الىجاعت
والفعالُت في جدبيرها وحظُيرها ،وفقا إلابادا القاهىن والنزاهت واإلاصلحت العامت على ؤن
جخضع في هرا الشإن للمساقبت والخدبع والخقُُم ،وهى ما ٌعكع الحسص على جطىٍق
الخدبير العمىمي بمبادا الحكامت الجُدة.
كما ججدز ؤلاشازة إلى ؤن الدطخىز الجدًد قد خص وبصىزة واضحت بابا كامال
إلابادا الحكامت الجُدة (الباب الثاوي عشس) ،خُث جمذ دطترة العدًد مً اإلابادا
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ألاطاطُت التي جلصم اإلاسافق العمىمُت بخقدًم الحظاب عً جدبيرها لألمىال العمىمُت
وخضىعها للمساقبت والخقُُم طبقا للقىاهين الجازي بها العمل ،مع إلصام كل شخص
مىخخب ؤو معين ًمازض مظؤولُت عمىمُت بخقدًم جصسٍذ كخابي باإلامخلكاث بمجسد
حظلمه إلاهامه وخالل ممازطتها وعىد اهتهائها .وقد ؤكد الدطخىز في هرا الصدد على ضمان
اطخقاللُت الهُأث اإلاكلفت بالحكامت الجُدة وإلصامها بخقدًم جقازٍس طىىٍت عً ؤعمالها.
أيها الحضىد الكريم،
إن جىظُم هرا الُىم الدزاس ي والخدظِس ي بخإطير مً اإلاجلع ألاعلى للحظاباث،
ٌشكل باليظبت إلاظؤو لي ؤلادازة اإلاسكصٍت واإلاصالح الخازجُت لىشازة الشباب والسٍاضت،
مىاطبت للخعسف على مظؤولُاث قضاة اإلاجلع ألاعلى للحظاباث وصالخُاتهم وآلالُاث
اإلاخىفسة لديهم في مجال اإلاساقبت والخدبع ،وكرا الخعسف على آلُاث الحكامت الجُدة في
جكسَع ثقافت ألاخالقُاث والشفافُت داخل اإلاسافق العمىمُت.
وبهره اإلاىاطبت ،ؤدعىكم إلى الاهخساط في ؤلاصالخاث والخىجهاث الحكىمُت الكبري
التي زافقذ إعداد القاهىن اإلاالي لهره الظىت،خاصتفُماًخعلقبالخىشَع الجهىٍللبرامج
واإلاشازَع ،والبرمجت اإلاخعددة الظىىاث وذلك جسطُخا إلابادا الىجاعت ،وخظً ألاداء،
والخقُُم واإلاداطبت .
ضرات السيدات والسادة ،
ال ٌظعني – في الخخام – إال ؤن ؤجدد شكسي لكم على مشازكخكم في ؤشغال هرا
اللقاء الهام الري هسجى مً هللا جلذ قدزجه ؤن ًكلل بالخىفُق والىجاح.
وفقىا هللا حعالى جمُعا إلاا هصبى إلُه مً خير لصالح العام جدذ قُادة جاللت اإلالك
مدمد الظادض هصسه هللا وؤًده.
والسالو عليكم و د مة هللا جعالى و ركاثه.
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