
  ب�ـــان ندوة الد�لوماس�ة المواز
ة �الداخلة

  )2021دورة نوفم�� 

� لــــدى محــــام االســــ�ئناف � � �ــــالمغرب وهيئــــة المحــــام�� ــــادير و'لمـــــ�م أ نظمــــت جمع�ــــة هيئــــات المحــــام��
6 نسختها الثان�ة �مدينة الداخلة حـول موضـ+ع 

" ندوة الد�لوماس�ة المواز8ة �7

ملـــتFG  2021نـــوفمAB  11، و<عـــدها بتـــار8ــــخ 
) النموذج التنموي الجد!د

  ".ة *(

وقـــد تـــم الحـــدثان �ـــدعم ومشـــاركة مـــن طـــرف وزارة العـــدل والســـلطة القضـــائ�ة ورئاســـة الن�ا�ـــة العامـــة ومحHمـــة 
  .االس�ئناف �العيون، والمكتب الجهوي للودادWة الحسV�ة للقضاة �العيون

� �ــالمغرب  � أصــدرت جمع�ــة هيئــات المحــام�� � الســن+��8 � لــدى محــام و<مناســ`ة هــذين الحــدث�� وهيئــة المحــام��

ــادير و'لمــ�م والعيــون، و<عــد أ � االســ�ئناف
ــــون، ولجميـــــــع المـــــــداخالت الق�مـــــــة  لنـــــــدوة الداخلـــــــة وملـــــــتFG العيـــ
6 بهــا المشــاركون فيهمــا، تؤكــدان عــc مــا 

�e6 حــ
Ffوالــدعم الــ

6 لـم ولـن تكـون مثـار أWـة 
Ffـة الصـحراء الـ�>iمغ cمـان عميـق ال تخالطـه ذرة شـك عـWo>ـد وWتؤكدان مـن جد

اف الـــدو6p و<حHـــم التـــار8ــــخ  FBـــم االعـــHـــم الواقـــع و<حHحت أمـــرا محســـوما �ح أي 'ـــان، وأصــ̀ـ
  . الق+8ة والثابتة للمغار<ة قاط`ة، وعc جميع المست+8ات الرسم�ة والشعب�ة

6 ال Wجحـــد 
Ff6 بهـــذە الحقــــائق الحاســـمة الــــpاف الـــدو FBك`ـــار �ــــاالعoشـــكر ، بهـــا إال جاحــــد  تنوهـــان بtبهــــذە  و

6 الداخلــة والعيــون
Ffمــدين�  FGفــوا نــدوة الداخلــة وملــت uv الــذين

و'ــل  واإلدار8ــةالقضــائ�ة  وأجهزتنــا  األمن�ــة
جعة عـــــc مــــا �ذلتـــــه وت`ذلـــــه مـــــن  FBـــــة المســـــ�>iة �المنــــاطق المغ�اتنـــــا الشـــــعب�منتخ`ـــــة، وفعال

  .مواقعها المختلفة دفاعا عن الوحدة والح8iة والعدالة بهذە المناطق الغال�ة
  واإلدار8ـةعـc جميـع المسـت+8ات القضـائ�ة 

6 تمـــــت �مدينــــة العيـــــون يـــــوم 
Ffــــة الـــــ�دان�ــــة، و'انـــــت ال{8ـــــارة الم�فيه FBة وال�8اضـــــiـــــة وال�م�ــــة والتعل�والثقاف

فة واإلدار8ة u~ة الم�والثقاف.  
أعــداء  �ــذل الم{8ــد مــن ال`ــذل والتضــح�ة واp ال�قظــة تحســ`ا ألWــة مواقــف Wائســة مــن طــرف

 

  

  

  

  

ب�ـــان ندوة الد�لوماس�ة المواز
ة �الداخلة

دورة نوفم�� (وملت/. العدالة �العيون  

  
� لــــدى محــــام االســــ�ئناف � � �ــــالمغرب وهيئــــة المحــــام�� نظمــــت جمع�ــــة هيئــــات المحــــام��

 ABة �مدينة الداخلة حـول موضـ+ع  2021والعيون يوم تاسع نوفم�6 نسختها الثان
ندوة الد�لوماس�ة المواز8ة �7

اف الـــدو8) �مغ�56ـــة الصـــحراء ، و<عـــدها بتـــار8ــــخ "اآلثـــار القانون�ـــة والس�اســـ�ة لإلعـــ�.
) النموذج التنموي الجد!دالعدال" العدالة الثالث لمدينة العيون حول موض+ع 

ة *(

وقـــد تـــم الحـــدثان �ـــدعم ومشـــاركة مـــن طـــرف وزارة العـــدل والســـلطة القضـــائ�ة ورئاســـة الن�ا�ـــة العامـــة ومحHمـــة 
االس�ئناف �العيون، والمكتب الجهوي للودادWة الحسV�ة للقضاة �العيون

� �ــالمغرب  � أصــدرت جمع�ــة هيئــات المحــام�� � الســن+��8 و<مناســ`ة هــذين الحــدث��
 6pان التا�م والعيون الب�ادير و'لم  :االس�ئناف �أ

� لــدى محــام  � �ــالمغرب وهيئــة المحــام�� االســ�ئنافجمع�ــة هيئــات المحــام��
ــــون، ولجميـــــــع المـــــــداخالت الق�مـــــــة  االفتتاح�ـــــــةاستحضـــــــارهما لجميـــــــع ال�لمـــــــات  لنـــــــدوة الداخلـــــــة وملـــــــتFG العيـــ

6 عرفهــا الحــدثان وأجــواء 
Ffمــا  االســتق`الوللمناقشــات الــ c6 بهــا المشــاركون فيهمــا، تؤكــدان عــ

�e6 حــ
Ffوالــدعم الــ

6 لـم ولـن تكـون مثـار أWـة 
Ffـة الصـحراء الـ�>iمغ cمـان عميـق ال تخالطـه ذرة شـك عـWo>ـد وWتؤكدان مـن جد

اف الـــدو6p و<حHـــم التـــار8ــــخ  FBـــم االعـــHـــم الواقـــع و<حHحت أمـــرا محســـوما �ح أي 'ـــان، وأصــ̀ـ
الق+8ة والثابتة للمغار<ة قاط`ة، وعc جميع المست+8ات الرسم�ة والشعب�ة اإلرادةوالجغراف�ا و<حHم 

6 ال Wجحـــد 
Ff6 بهـــذە الحقــــائق الحاســـمة الــــpاف الـــدو FBك`ـــار �ــــاالعoتنوهـــان ب

 6c6 الداخلــة والعيــون المناســ`ة جميــع أعضــاء الســلك القنصــ
Ffمــدين�

  . حضورهم الملفت والمعAB والوازنموا�بتهم و 
األمن�ــةtشــ�دان �قــوة �ــأفراد قواتنــا المســلحة المل��ــة ال`اســلة وقواتنــا 

جعة عـــــc مــــا �ذلتـــــه وت`ذلـــــه مـــــن  FBـــــة المســـــ�>iة �المنــــاطق المغ�اتنـــــا الشـــــعب�منتخ`ـــــة، وفعال
مواقعها المختلفة دفاعا عن الوحدة والح8iة والعدالة بهذە المناطق الغال�ة

6 تعرفها هذە 
Ffة ال �Bمتنوهان �المشار8ــــع التنم+8ة ال�ب�ة  األقـال�جميـع المسـت+8ات القضـائ cعـ

6 تمـــــت �مدينــــة العيـــــون يـــــوم 
Ffــــة الـــــ�دان�ــــة، و'انـــــت ال{8ـــــارة الم�فيه FBة وال�8اضـــــiـــــة وال�م�ــــة والتعل�والثقاف

واإلدار8ةمناس`ة للوقوف عc هذە النهضة العمران�ة 
�ــذل الم{8ــد مــن ال`ــذل والتضــح�ة واp ال�قظــة تحســ`ا ألWــة مواقــف Wائســة مــن طــرف

� لــــدى محــــام االســــ�ئناف � � �ــــالمغرب وهيئــــة المحــــام�� نظمــــت جمع�ــــة هيئــــات المحــــام��
 ABوالعيون يوم تاسع نوفم

اف الـــدو8) �مغ�56ـــة الصـــحراء اآلثـــار القانون�ـــة والس�اســـ�ة لإلعـــ�.

العدالة الثالث لمدينة العيون حول موض+ع 

وقـــد تـــم الحـــدثان �ـــدعم ومشـــاركة مـــن طـــرف وزارة العـــدل والســـلطة القضـــائ�ة ورئاســـة الن�ا�ـــة العامـــة ومحHمـــة 
االس�ئناف �العيون، والمكتب الجهوي للودادWة الحسV�ة للقضاة �العيون

� �ــالمغرب  � أصــدرت جمع�ــة هيئــات المحــام�� � الســن+��8 و<مناســ`ة هــذين الحــدث��
 6pان التا�م والعيون الب�ادير و'لماالس�ئناف �أ

� لــدى محــام  إن � �ــالمغرب وهيئــة المحــام�� جمع�ــة هيئــات المحــام��
استحضـــــــارهما لجميـــــــع ال�لمـــــــات 

6 عرفهــا الحــدثان وأجــواء 
Ffوللمناقشــات الــ

 6cW:  

6 لـم ولـن تكـون مثـار أWـة  -
Ffـة الصـحراء الـ�>iمغ cمـان عميـق ال تخالطـه ذرة شـك عـWo>ـد وWتؤكدان مـن جد

اف الـــدو6p و<حHـــم التـــار8ــــخ  مســـاومة مـــع FBـــم االعـــHـــم الواقـــع و<حHحت أمـــرا محســـوما �ح أي 'ـــان، وأصــ̀ـ
والجغراف�ا و<حHم 

6 ال Wجحـــد  -
Ff6 بهـــذە الحقــــائق الحاســـمة الــــpاف الـــدو FBك`ـــار �ــــاالعoتنوهـــان ب

 6cالمناســ`ة جميــع أعضــاء الســلك القنصــ
موا�بتهم و العيون �

tشــ�دان �قــوة �ــأفراد قواتنــا المســلحة المل��ــة ال`اســلة وقواتنــا   -
جعة عـــــc مــــا �ذلتـــــه وت`ذلـــــه مـــــن مؤسســــاتنا ال FBـــــة المســـــ�>iة �المنــــاطق المغ�اتنـــــا الشـــــعب�منتخ`ـــــة، وفعال

مواقعها المختلفة دفاعا عن الوحدة والح8iة والعدالة بهذە المناطق الغال�ة
6 تعرفها هذە   -

Ffة ال �Bتنوهان �المشار8ــــع التنم+8ة ال�ب
6 تمـــــت �مدينــــة العيـــــون يـــــوم 

Ffــــة الـــــ�دان�ــــة، و'انـــــت ال{8ـــــارة الم�فيه FBة وال�8اضـــــiـــــة وال�م�ــــة والتعل�والثقاف
مناس`ة للوقوف عc هذە النهضة العمران�ة  12/11/2021

�ــذل الم{8ــد مــن ال`ــذل والتضــح�ة واp ال�قظــة تحســ`ا ألWــة مواقــف Wائســة مــن طــرف إpتــدعوان  -
اب�ة FBوحدتنا ال.  



ــوا دائمـــا خ�ـــار التعقـــل وروا�ـــط األخـــوة وحســـن  إpتـــدعوان حHـــام الجـــارة الشـــق�قة الجزائـــر  - ـ أن �ستح��
هم �ــأن أWــةعــن  اإلعــالنالجــوار ق`ــل الق�ــام أو  �Bــة تجــاە �لــدنا، ودون تــذك�ــا عدوانWالنــار : " مواقــف أو نوا

فت�لهـــا لـــن Wملـــك قـــرار إWقـــاف و8التهـــا،  إشـــعالن Wقـــرر ، وأن مـــ''وأن الحـــرب أولهـــا 'ـــالم ... �الع�ـــدان تـــذ�
� وتكـون و<ـاال عـc المنطقـة وعـc السـلم واألمـن  � الشق�ق�� 6 ال قدر هللا عc مقدرات الشعب��

F6 ستأ�
Ffوال

، وتأج�ل  � �  آمالهما الدولي�� 6 الوحدة والتعاون لما ف�ه مصلحة ال`لدين الجار8ن الشق�ق��
كة �7 FBالمش.  

6 هــذە الظــروف ال+<ائ�ــة  األجانــبلجميــع ضــيوفنا  تتقــدمان �الشــكر الج{8ــل -
الــذين تك`ــدوا عنــاء الســفر �7

 � � المور8تـــاني�� 6 المقدمــة مــنهم نق�ـــب الهيئــة الوطن�ــة للمحــام��
ولـــد  إبــراه�مالنق�ــب  األســتاذ الصــع`ة و�7

 6
، والس�د نق�ب  هيئة محا�6 مورو�� 6

Ff6 دمحم األستاذ ) جزر القمر(اب Aب ع`د الوها��النق.  
� �ـــدءا �الجهــــات تتقـــدمان بتح�ـــ - � التظــــاهرت�� 6 ســـاندت ودعمــــت هـــات��

Ffاز ل�ــــل الجهـــات الــــ � FBة تقــــدير واعـــ
6 التنظـ�م، ومـا ح`ـت واإلدار8ةالرسم�ة القضائ�ة 

، واألمن�ـة والمنتخ`ـة  عـc مـا وفرتـه مـن ظـروف غاWـة �7
6 الض�افة

6 االستق`ال وكرم  �7
� من حفاوة �7   .�ه المشارك��

از كب�B الحضور الوازن ل - � FBسجالن �اعt ، � لسـادة النق`ـاء وأعضـاء مجـالس الهيئـات والمحام�ـات والمحـام��
 6

ة �7 ABمشاركتهم الوازنة والمع cأشغالوع  � � السن+��8   . هذين الحدث��

  

 حرر لعیون يف: 2021/11/12
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