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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 رسوله الكريم والصالة و السالم على 
 
 

 

 السيد رئيس محكمة التنازع، ▪

 ،محكمة التنازعلدى  السيد محافظ الدولة ▪

 السيد الرئيس األول للمحكمة العليا، ▪

 ،الدولةالسيدة رئيسة مجلس  ▪

 السيد النائب العام لدى املحكمة العليا، ▪

 ،السيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ▪

 زع واملحكمة العليا ومجلس الدولة،السيدات والسادة قضاة محكمة التنا ▪

 السيدات والسادة موظفو العدالة، ▪

 ،السيدات والسادة ممثلو أسرة اإلعالم ▪

 .السيدات والسادة الحضور الكريم ▪
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
 

سعيد بحضوري ولقائي معكم، في هذه الجلسة االحتفائية  
 لمحكمة التنازع، وهو  عبد الحميد حسن، رئيسا  السيد  لتنصيب

في   الصادرالمنصب النوعي المعين فيه بموجب المرسوم الرئاسي 
 من شهر يوليو الماضي.  (9)التاسع 

، بخالص التهاني عبد الحميد حسنوبادئ ذي بدء أتوجه للسيد 
على هذا التتويج المستحق، والجدير به في مساره المهني المميز  

والبذل والعطاء في جميع ما أسند له خالله من   بالجدية واالستقامة 
 مهام وأعمال. 
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،  1975فقد التحق السيد عبد الحميد حسن بسلك القضاء سنة 

وتدرج خالل مساره المهني، مرورا بجميع الرتب، إلى أن رقي في  

 ، إلى رتبة مستشار بالمحكمة العليا. 1996سنة 

وعمل خالل هذا المسار المهني الطويل، قاضيا بالمحكمة، ثم  

إلى أن عين رئيسا  لوكيل الجمهورية، فقاضيا ملحقا بالوزارة،  مساعدا

باب الوادي، ثم رئيسا لمحكمة بئر مراد رايس، ليلتحق بعدها   لمحكمة

بمجلس قضاء الجزائر، حيث عمل به مستشارا ثم رئيس غرفة، إلى  

أن تم نقله للعمل مستشارا بالمحكمة العليا ومنها إلى مستشار دولة  

              بها  منذ تنصيبه  بمجلس الدولة، ثم إلى عضو بمحكمة التنازع

 . 2005ماي سنة  10بتاريخ  

ومن بعض المهام المكلف بها إلى جانب مهامه األساسية، أنه  

في فوج العمل المكلف بتحضير االنطالق الفعلي لمركز   عين عضوا

البحوث القانونية والقضائية، ورئيسا للجنة مراقبة عمليات  

لإلشراف  في عدة لجان  ،2012الخوصصة، وكذلك عضوا، منذ سنة 

على االنتخابات التشريعية أو المحلية أو حتى االستحقاقات الرئاسية  

 .   2014في سنة 

 

 

 

إن هذا المسار المهني الطويل، الحافل بالجد المتواصل والنشاط  

إلى   2005سواء على مستوى العمل بمحكمة التنازع منذ سنة  الدءوب،

لف درجات القضاء ألزيد من ثالثة عقود بين مخت اليوم، أو في العمل

قد اكسب السيد عبد الحميد حسن، تجربة   العادي ومجلس الدولة، 
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القضاء العادي والقضاء اإلداري،  طويلة وخبرة عالية في مجالي

هذه المؤسسة  رئاسة تؤهالنه عن جدارة واستحقاق لتقلد منصب 

الدستورية الهامة، والجهة القضائية الوحيدة للفصل في تنازع   

 االختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء اإلداري.  
 

 سيداتي، سادتي 
 

تكتسي محكمة التنازع أهمية معتبرة في هرم النظام القضائي في  
وهي تختص في الفصل في منازعات االختصاص بين الجهات   بالدنا

القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية  
الخاضعة للنظام القضائي اإلداري، عندما تكون القرارات الصادرة  

   عنها في نفس الموضوع غير قابلة ألي طعن. 
كونها مؤسسة دستورية أنشئت   في محكمة التنازع  وتظهر مكانة

وتنظيمها   ها، وصدر القانون العضوي المتعلق باختصاصات1996سنة 

وهي ملزمة في إجراءاتها باحترام قواعد   .1998وعملها سنة 

   .المحاكمة العادلة
 
 

سنة، فقد بقيت غير   20غير أنه، رغم انشائها منذ حوالي 

ومة القضائية أو  معروفة بما فيه الكفاية سواء على مستوى المنظ 

منظومة الدفاع أو من المتقاضين والجمهور، وذلك رغم كونها عرفت  

نشاطا أكيدا بعد صدور أول قرار عنها في العاشر من أفريل من سنة  

2000 . 

  281 ــقضية من أصل ال 239ومنذ ذلك الحين، فقد فصلت في 

 المعروضة عليها. 

 سيداتي، سادتي 
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المحكمة، دون التعرض للعنصر البشري  ال يمكن التعريف بهذه 

 الذي يقف وراء حسن أدائها للمهمة الدستورية المسندة إليها.

قضاة المحكمة العليا  أعضاء معينين من بين  07فهي تتشكل من 

ومجلس الدولة، بما يبين المستوى العالي لتركيبتها البشرية الملمة  

 إلماما كامال بطبيعة النزاعات المعروضة عليها. 

 يتولى دور تمثيل الحق العام فيها، محافظ الدولة ومساعده.و

                ر المرسوم الرئاسي المؤرخووقد تجددت تشكيلتها بعد صد

 ، والذي نحن اليوم بصدد تنصيب رئيسها الجديد. 2019يوليو   9في 

 

 
 

 سيداتي، سادتي 

بناء  في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال 

المؤسسات، وتعمل جاهدة قصد االستجابة لمطالب الشعب الذي  

ينشط في الخفاء بعض  أخذ مطالبا بالحياة الكريمة، ،عن حق ،انتفض

قصد عرقلة مسار الخروج من األزمة الذي   ،ذوي النوايا غير البريئة

وضعه على السكة أشراف هذا الوطن، يتحركون في الظالم تحت  

وا  ها لكنها خبيثة في جوهرها، واندس مظهر راية شعارات براقة في

عل إرادتهم لخدمة  تتحت أغطية واهية، مستغلين براءة الذين تش

 استغالل.  الوطن، مستغلين حسن نواياهم شر  

غير أن صمود ذوي الضمائر الحية في هذا الوطن وثباتهم على 

مسعاهم الشريف، سيعمل ال محالة، على االطاحة بخططهم، وسيشهد  

لهم على ذلك، كما سيشهد ضد الذين بهم مرض، أعداء   التاريخ
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بأن من عاد وطنه قد خان شعبه، وبأن الجزائر   ويحكم عليهم  الجزائر،

إلى   سواء ممن رحل  ،مة رجالهاظشامخة شموخ جبالها، عظيمة ع

 جوار ربه أو ينتظر.  

ولن  ونقول لمنعدمي الضمير هؤالء، إن المسيرة مستمرة، 

 . الشعب والوطن أعداءما يريده رغم تتوقف  

 

 

للسيد عبد الحميد حسن متمنيا   الخالصة ي  ان  ه  ختام أجدد ت  ال وفي

كما أتوجه بخالص التقدير   ،ةله كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديد

الضاوي عبد  السيد  المنتهية واليته،والعرفان لرئيس محكمة التنازع 

على كل ما بذله من جهد وقدمه من خدمات وأعمال جليلة   القادر

التوفيق   كل للقضاء خالل كامل فترة رئاسته لهذه المحكمة، متمنيا له

 والنجاح بإذن هللا ومشيئته. 

 

 
 شكرا على كرم المتابعة واإلصغاء
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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  بلقاسم زغماتيبلقاسم زغماتيمعالي السيد معالي السيد 

وزير العدل حافظ وزير العدل حافظ 

  األختاماألختام
  


