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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 سماكلمة معالي السيد زغماتي بلق

 حافظ األختام ،وزير العدل

الدورة  بمناسبة إنعقاد

 لمجلس ( 63)الثالثين السادسة و

 القاهرةوزراء العدل العرب، 

 
 
 
 
 
 

، األمانة العامة للجامعة العربية
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 ن الرحيم بسم هللا الرحم

 و الصالة و السالم على رسوله الكريم 

 

  ،السادة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل العربالسيدة و

 ،الكرام مشاركونالسيدات و السادة ال

 

  

 بركاتهتعالى و السالم عليكم ورحمة هللا

 

بتحية يسعدني في بداية كلمتي هذه أن أتوجه إليكم جميعا كل باسمه 

لكم عن مشاعر الغبطة والسرور  وألعبر ،المحبةأخوية ملؤها الود و

 . معكم في أشغال هذه الدورة تيبمشارك

 

وزير  ،محمد بوستةوأود في هذا المقام أن أتقدم إلى أخي معالي السيد 

 ،بأخلص التهاني على توليه رئاسة هذه الدورة ،بالجمهورية التونسيةالعدل 

خالد بن علي بن متمنيا له النجاح والتوفيق، وأن أشكر أخي معالي السيد 

على الجهود التي واألوقاف، بمملكة البحرين  وزير العدل عبد هللا آل خليفة

 . موقرللمجلس ال (53)والثالثين بذلها خالل ترؤسه للدورة الخامسة 

 

 ،السعادةأصحاب المعالي و
 

سواء على  ورة في ظل ظروف بالغة الحساسية تعقد هذه الد       

، (91)المستوى اإلقليمي أو الدولي، جراء استمرار تفشي وباء كوفيد 

والذي رتب تحديات جديدة، تضاف إلى التحديات السابقة التي تواجهها دولنا 

على رأسه آفة و صورهمنظم بكافة أشكاله والفشي اإلجرام العربية نتيجة ت

 .استقرارنازال تشكل تهديدا حقيقيا ألمننا واإلرهاب التي ال ت
 

لقد ساهمت هذه األوضاع مجتمعة في عرقلة المجهودات التي تبذلها 

وتعزيز القدرات  ةاالجتماعيو ةالدول العربية للدفع بوتيرة التنمية االقتصادي

الداخلية لكل منها السيما ما تعلق بمجاالت ترقية حقوق اإلنسان العربي 
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باتت ألن جل جهودنا اليوم  .ترسيخهاماية حرياته الفردية والجماعية وحو

 ِعَوضَ  انعلى وجودنا ونالعمل على المحافظة على أم مسخرة من أجل

مواجهة هذه التحديات الضخمة والمتزايدة للتنمية والتقدم وتوفير قواعد 

 .اإلزدهار والتنمية المستدامة

 
 

 ،أصحاب المعالي والسعادة

ما و   (91)وباء كوفيدإنتشار  الوضع الذي نعيشه اليوم جراءهذا إن 

  -له البشرية مثيال في تاريخها لم تشهد -صاحبه من إغالق عالمي رهيب 

الصغيرة ال الدول الكبيرة و ال لم ولم تسلم منهمس جميع دول العا والذي

 ،سيكون له بدون شك تحديات مستقبلية ،والذي اثر على كافة مجاالت الحياة

لذلك يجب علينا كمجموعة عربية  ،حد اآلن غير واضحة المعالمإلى ال زالت 

هرة وأن ال ة أمام هذه التحديات التي ستفرزها هذه الظايأن نقف وقفة حقيق

ما يجب أخذه من ونأخذ  منهاأن نستفيد  عابر دون شيءندعها تمر وكأنها 

 .والعبر الدروس
 

للجامعة  ةالمتميزاألجهزة من  فإن مجلسنا الموقر، باعتباره ،لذلك 

من أي أكثر و ،األخرىوالهيئات أكثر من غيره من المجالس  مدعو ،العربية

وذلك بالعمل على  ،هذه التحديات إزاءأن يلعب دورا ايجابيا  ،وقت مضى

 .التقليدية المعمول بها حاليا تجاوز مجاالت التعاون

 
 

 ،أصحاب المعالي والسعادة

إلعالم واالتصال في مجال التعاون اتكنولوجيات الإن اللجوء الستغالل 

بإعتبار أن هذا التحول هو حقيقة عالمية القضائي صار حتمية ال مفر منها، 

ن اإلغالق الذي يشهده أل .اإلستفادة من مزاياهاو واألخذ بهاض وجودها رتف

آالته وصيروراته ال مفعل الوباء وعدم كفاية المعلومات الخاصة بب ،العالم

نربط و نامنالنجتهد كي نعزز عوامل تماسكنا وتض انل أن تكون عائقاينبغي 

 مجاالت التعاون مع بعضنا البعض من خالل مؤسساتنا القضائية من جهة

ومع الهيئات المختصة التابعة لجامعة الدول العربية من جهة ثانية وهذا ما 

 .الوقته أن يسهل عملية التواصل واالتصال بيننا ويختصر الجهد ومن شأن
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 ،أصحاب المعالي والسعادة

باإلمكان  حالياإن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه أمتنا العربية       

نحن عليه  إعتبرنا أن ماواقع جديد مغاير له، إذا ما  واإلنتقال إلى ،تجاوزه

وإعادة التفكير في مجاالت  أمورنا مناسبة للقيام بمراجعة حقيقةهو اليوم 

يقينا مني أنه ال يوجد حل ناجع و، العمل العربي المشترك الذي نقوم به معا

يما الس ،طاقتنا الذاتية المشتركة وتوظيف ،لهذا األمر إال باستنهاض الهمم

من وحدة الدين واللغة والتاريخ  ،أننا نملك المقومات التي تسهل لنا ذلك

 . البعض ناالمشترك وغيرها من العوامل التي تجمعنا وتقربنا من بعض

 
 

 ،أصحاب المعالي والسعادة

إن الجزائر قد عاشت خالل السنة الجارية حدثا هاما تمثل في مراجعة 

دستورها والتي سمحت بإعطاء حيزا خاصا للسلطة القضائية من خالل 

القواعد التي تضمن لها اإلضطالع بدورها كحام  ءتعزيز إستقالليتها وإرسا

 .للحقوق والحريات الجماعية منها والفردية
 

عصرنة قطاع العدالة دورا بارزا ل كان فقد ،القضائيأما في مجال العمل 

العمل القضائي، بحيث تمت جل المحاكمات خالل  إدارة وتيسير في تسهيل

تم بالنسبة للقضايا التي سواء  بسبب جائحة كوروناعن بُعد  هذه السنة

إلى تمكين المواطن  باإلضافة الفصل فيها على المستوى الوطني أو المحلي

قائية التي لتدابير الوعمال با خدمات مرفق العدالة عن بُعد جلالجزائري من 

 .في البالد أقرتها السلطات العمومية
 

التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري كان من الالزم  ةلمسايرو ،هذا

تحيين المنظومة التشريعية من أجل استغالل أفضل لتكنولوجيات اإلعالم 

 ذلكو قانون العقوبات تعديل مكافحة اإلجرام فقد تم أما في مجال .واالتصال

من شأنها احترام  (91)لمواجهة وباء كوفيد  باستحداث أحكام جديدة

 .البروتوكوالت الطبية المقررة في هذا الصدد

 

حماية المواطن الجزائري في شرفه  لضمانمن جهة أخرى، وو هذا

خطاب بالوقاية من التمييز وديد يتعلق تم إقرار قانون جفقد واعتباره، 

يتعلق بالوقاية من عصابات  قانون آخرالكراهية ومكافحتها، كما تم وضع 

قانون جديد يتعلق بالوقاية من جرائم  إستحداث كذاو ،مكافحتهاو األحياء
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إختطاف األشخاص ومكافحتها، أورد هذا القانون أحكاما خاصة فيما يخص 

 .األطفالإختطاف 
     

المنظمة العابرة  الجريمةالفساد واإلرهاب و محاربة في مجالأّما 

باستحداث  ،اإلجراءات الجزائية  تم تعديل أحكام قانون فقد ، للحدود الوطنية

مديد االختصاص في مجال تكذا و ،الماليوالقطب الجزائي االقتصادي 

استعمال وسائل االتصال إلى جانب  ،الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاإلرهاب و

  .الجزائية اإلجراءاتفي  المرئيةو المسموعة

 
 

 ،السادة أصحاب المعالي والسعادة

  ،السادة األفاضل ،السيدات الفضليات

 
 

وصل في دورتنا هذه إلى الخروج أن نت يتي هذه آملـفي ختام كلم

من هذا  من شانها أن تحقق األهداف المرجوة  ،ناسبةمبقرارات وتوصيات 

التي تخدم مصالحنا المشتركة حسب ما هو مسطر في جدول المجلس و

 . أعمال هذه الدورة

 
 

 .أشكركم على كرم اإلصغاء ،وفقنا هللا جميعا لما فيه الخير

 بركاتهو رحمة هللا تعالىوالسالم عليكم و

 
  زغماتيزغماتي  بلقاسمبلقاسممعالي السيد معالي السيد                                                                                                                                               

  حافظ األختامحافظ األختام  ،،وزير العدلوزير العدل                                                                                                                                                                                                                                                    

  الدولي اإلنسانيالدولي اإلنسانيللقانون للقانون   ةةرئيس اللجنة الوطنيرئيس اللجنة الوطني  

  


