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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على رسوله الكريم
 

 السيد رئيس المجلس الدستوري، 
  لمحكمة العليا،االنائب العام لدى والسيد الرئيس األول 
 مجلس الدولة،محافظ الدولة لدى و ة مجلس الدولة السيدة رئيس 
 والي والية تيبازة ةالسيد، 
  الجهات القضائية العادية واإلداريةالسادة رؤساء، 
  السيدات والسادة المنتخبين وممثلو السلطات المحلية المدنية

 ،والعسكرية
  والسادة إطارات اإلدارة المركزيةالسيدات، 
 ،السيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة 
  المدرسة العليا للقضاءو أساتذة السيدات والسادة إطارات، 
  أسرة اإلعالم السيدات والسادة، 
 السيدات والسادة الحضور األفاضل. 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حضوركم الكريم، أن أعرب لكم  اسمحوا لي في مستهل كلمتي أمام

عن مشاعر البهجة والفخر واالعتزاز بوجودي معكم في حرم هذا الصرح 

العلمي الجديد، المتمثل في المدرسة العليا للقضاء لتدشينها وتنصيب 

مديرها العام واإلشراف على انطالق التكوين القاعدي بها للدفعة الحالية 

 .من طلبتنا القضاة

في بداية هذا اللقاء، أن أتوجه باسمي وباسمكم  وال يفوتني، ونحن

جميعاً إلى السيد عبد الكريم جادي، بخالص التهاني وأطيب التمنيات على 

تعيينه مديرا عاما على رأس المدرسة العليا للقضاء، وإلى طلبتنا القضاة 

بأزكى التهاني والتبريكات على نجاحهم في المسابقة األخيرة لاللتحاق 

عليا للقضاء، مع تمنياتنا لهم جميعاً موصول االستعداد بالمدرسة ال

والتوفيق  في متابعة تكوينهم بها، وتتويجهم في نهاية المطاف، بنْيلهم 

 . شرف االنتماء إلى سلك القضاء
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 السيدات الفضليات، السادة األفاضل 

إن هذا الصرح الذي دشناه اليوم الحتضان المدرسة العليا للقضاء، قد 

تّم بناؤه وتجهيزه وفق أحدث المواصفات العمرانية والمقاييس الهندسية، 

إلى درجة أنه يحق لنا اعتباره بكل فخر واعتزاز، واحدا من االنجازات 

يضاهي في الكبيرة التي يتعزز بها قطاع العدالة في الجزائر الجديدة، فهو 

مواصفاته أحدث المنشآت التكوينية العالية المتخصصة، سواء على صعيد 

الهياكل والتجهيزات المتطورة التي يوفرها ألرقى وأجود أنواع التأطير 

البيداغوجي لتكوين الطلبة القضاة والقضاة العاملين، أو على صعيد هياكل 

جودة بكل المقاييس اإلقامة واإلعاشة وفضاءات الترفيه عالية الرونق وال

 .    العصرية

مشيراً إلى أّن هذا التدشين واإلشراف على مراسم انطالق التكوين 

القاعدي للدفعة الجديدة من طلبتنا القضاة، يتزامنان مع التنصيب الرسمي 

شغل منذ انتسابه لسلك لمديرها العام، السيد عبد الكريم جادي، الذي 

وكيل ، عّدة مناصب قضائية، تدّرج فيها من 9191القضاء، في سنة 

جمهورية مساعد، وقاضي تحقيق، ونائب عام مساعد، إلى أن ُعيّن في 

نائباً عاّماً لدى مجلس قضاء قالمة، ثم لدى مجلس قضاء الطارف  4192سنة 

إلى رتبة مستشار بالمحكمة  4141رقى بعد ذلك في سنة ، ليُ 4191في سنة 

  .العليا

في إطار تعبئة كل الوسائل وعوامل النجاح ، لتعيينوقد جاء هذا ا

للشروع في تنفيذ المخطط الذي أعّده القطاع، طلباً لرفع التكوين بالمدرسة 

العليا للقضاء، إلى مستوى تكوين أكثر استجابةً وتناغماً مع خصوصيات 

ومتطلبات ممارسة مهنة القضاء، والتي هي باألساس االحترافية العالية 

التاّم والصارم باألعراف والتقاليد واألخالقيات المهنية، باعتبار  وااللتزام

في الميدان، إلى  ذلك وال شيء دونه أو سواه، ما يُفضي إتقانُه واحتراُمه
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تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وإشاعِة الشعور العام باألمن القانوني 

  .والقضائي
 

 

 :سيداتي، سادتي

اليوم في هذا الصرح العلمي يشكل مناسبة لنا للتعرض  إن حضورنا

العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية، عدالة  هالألهمية التي يكتسي

 .يطمئن لها الضعيف ويحترمها القوي
 

هذا العنصر  نها كذلك فرصة إلبراز درجة الصعوبة في توفيرإ

يشكل في زماننا ة، واقصد هنا التكوين الذي البشري بالنوعية المرجو

راته الكثيرة، األداة الفضلى في ذلك سواء تعلق األمر بالتكوين في بتغي  

مرحلة ما قبل تولي الوظيفة المسمى بالتكوين القاعدي أو التكوين أثناء 

 .المسار المهني وهو ما يسمى بالتكوين المستمر

درجة الصعوبة هذه، تعرض منظومة تكوين القضاة في  نُ وما يبي  

دنا، على غرار البلدان األخرى التي تعمل به، لإلصالحات المتعددة بال

مدة  خراإللتحاق بالمدرسة والبعض اآل شروط سُ م  المتعاقبة، بعضها ي  

خر بتعديل و تقليصها حسب الظروف، والبعض اآلالتكوين بتمديدها أ

 .برامج التكوين

 ودوج في بالدنا ن المتخصصونايِ ع  ورغم كل هذه اإلصالحات، يُ 

تجلى خاصة في المرحلة األولى من نقائص متعددة في منتوج التكوين ت

الخلل لسنوات متعددة بعد  اإللتحاق بالوظيفة وفي بعض الحاالت يستمر

لنظر في عدة توليها، وقد سبق للمجلس األعلى للقضاء في هذا الشأن ا

جذرية لى أي درجة حان الوقت إلتخاذ إجراءات إ نُ بي  حاالت تأديبية تُ 

 .مه بتخرج دفعات جديدةاقلتدارك الوضع قبل تف
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راجعة منظومة ة ليست بيسيرة لكون األمر يقتضى مإن المهم

استسواء المعارف لدى الناجحين في إمتحان التكوين برمتها إبتداء من 

من  امدتهوبرامج التكوين مراجعة  ،من جهة أولى المدرسة العليا للقضاء

 ثالثة اإلداري والبيداغوجي بالمدرسة من جهة التأطيرتدعيم جهة ثانية، 

 .وإنشاء نظام تحفيزي إلستقطاب الكفاءات من المكونين من جهة رابعة

 
 

 :سيداتي، سادتي
 

مسابقة وطنية لإللتحاق  9102رسة العليا للقضاء سنة دلقد نظمت الم

، ورغم أن أسئلة االمتحانات الكتابية نصبام 974من أجل ذلك  ح  تِ بها وفُ 

مأخوذة من برنامج التكوين ليسانس في الحقوق، إال أن تعداد الذين 

مترشحا،  036لم يتجاوز في اإلختبارات الكتابية  01تحصلوا على معدل 

على المسابقة إتخاذ موقف موضوعي  فقررت اللجنة المستقلة المشرفة

يضع حًدا للعمل االعتباطي المستهتر بالشؤون العامة الذي كان سائدا لعدة 

في اإلمتحان  01بحصر الفوز في الذين تحصلوا على معدل  سنوات، 

مترشحا وهم  006علما أن اإلختبارات الشفهية أسفرت على نجاح الكتابي، 

 .اضرة معنا اليوم في هذا الحفللحا 96الدفعة الـ  ونيشكلالذين 

ن تم نشر في كامل الشفافية بأ السالفة الذكر جريت العمليةوقد أ

وغير المقبولين، على  العالمات التي تحصل عليها المترشحون المقبولون

لكترونية وهو ما ساهم في كتم صوت الذين كانوا ينادون المواقع اإل

 .منذ حين المشار إليهابالعودة إلى تصرفات الرداءة 
 

لقد تعرضت لهذه الواقعة قصد إثارة إشكالية المستوى للدخول إلى 

 .المدرسة العليا للقضاء ومن ث مَّ التوظيف المباشر في سلك القضاء
 

ك تساؤل حول الكيفيات العملية لتداروهي الواقعة التي تدعونا إلى ال

جديد  الخلل في جميع تجلياته سواء بإستسواء المعارف أو التلقين من

 لمبادىء 

لعدة سنوات إلى يومنا هذا  كانت المنهجية والتفكير القانوني، وهي مهمة

 .تشكل تحديا للمدرسة العليا للقضاء بمدرسيها وإدارتها
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 سيداتي، سادتي،
 

تخاذ ، فقد تم على مستوى وزارة العدل إتداركا لهذه الوضعية

من جهة ثانية  في رفع مدة التكوين و من جهة تدبيرين رئيسيين متمثلين

 .في مراجعة برامج التكوين
 

ن كانت أ د  عْ سنوات، ب   (7)أربع ففيما يخص رفع مدة التكوين إلى 

ك النقص المالحظ عند ارتد ، بهدف9106سنة  ، فقد تقرر ذلك(3)ثالثا 

الدخول إلى المدرسة بإستسواء معارف جميع الناجحين وإعادة تلقين 

 .األساسية للتكوين في الحقوقالمعارف 
 

وأمامنا اليوم الدفعة األولى من الطلبة القضاة التي تتكون وفق            

 .ربع سنواتأهذه المدة أي 
 

وفيما يخص مراجعة برامج التكوين بالمدرسة العليا للقضاء، يوجد 

حاليا مشروع قرار وزاري معروض على األمانة العامة للحكومة في 

صدوره، وهو ثمرة مجهودات متعاقبة لنخبة من إطارات القطاع إنتظار 

 .بالمشاركة المباشرة للعديد من األساتذة الجامعيين

نعلق حاليا كل اآلمال على هذه البرامج في إنتظار حلول ونحن 

إن هذه البرامج توافق نظرتنا لما . جذرية تقضي على اإلشكال من مصدره

ة مهارته العملي سواء في معارفه العلمية أويجب أن يكون عليه قاضي الغّد 

  .أو في أخالقياته

ال بد لنا أن نعلم أن الوظيفة اإلجتماعية للقاضي هي تطبيق القانون 

أحسن أداء  وحماية الحقوق والحريات والنظام العام، وألداء  هذه الوظيفة

 يتعين عليه أن يكون ملما بالمعارف القـــانونية الكافيــة وأن يتمتع 

تحا على المجتمع الذي هو جزء منه وعلى بمواصفات إنسانية ومتف

 .دراية بالمجتمع الدولي
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لمام مل على تطوير مهارته العملية واإلكما يتعين عليه أن يع

ه وتدعيم قدراته الفكرية باللغات الحية التي تساعده على تنمية معارف

الالزمة لممارسة العمل القضائي المتنوع األشكال، بما في ذلك تسيير 

إتخاذ  ىالملفات وتحليل الوقائع وتكييفها قانونا وإدارة الجلسات والقدرة عل

 .القرار في مدة زمنية معقولة، متحليا في كل ذلك باألخالقيات العالية

لتواصل حجر الزاوية في ويبقى في كل ذلك حسن التعامل وا

ٌم فضال عن الحكم  إطمئنان المتقاضي لحكم القاضي، فهذا األخير ُملز 

 بالعدل أن يعمل على إقناع من صدر الحكم في غير صالحه بما انتهى إليه
 

دليال  في بالدنا ون باإلستئناف والنقضإرتفاع نسبة الطع س  يْ ل  أ  . في قضائه

إدارة الجلسة وحسن المعاملة أثناءها إن حسن . ختالل هذه العالقةعلى إ

واحترام الوجاهية فيها بكافة معانيها، من العوامل الرئيسية لتحسين نظرة 

 .ضي لألحكام التي تصدر باسم الشعبالمتقا

والعبء الواقع على القاضي يزداد أكثر مع تدعيم إستقاللية القضاء 

 . ست تشريفافاالستقاللية مسؤولية ولي. في مشروع التعديل الدستوري

 

 سيداتي سادتي،

د ت بشكل إن برامج التكوين التي تم تحضير ها، كما أسلفت، أُع 

وهي أهداف ال تعني المتخصصين فقط  .األهداف هذه يضمن تحقيق جميع

 .بل تهم المجتمع بأسره نظرا لطبيعة وظيفة القاضي السيادية

تتضمن جميع المواد القانونية األساسية والمواد اإلستكشافية  إنها 

التي تسمح بتفتح القاضي على محيطه، مواد المنهجية باإلضافة إلى إدراج 

تضمن المواد التي جديد في بيداغوجية تدريسها، كما تاللغات الحية مع الت

 القاضي المهارات العملية في تسيير الجهات القضائية ب الطالب  تُكسِ 

 .وإدارة الملفات القضائية عن طريق التعرض لجميع الوظائف القضائية
 



 

 7 -------- - معالي وزير العدل، حافظ األختام كلمة

ويكتمل هذا التكوين التطبيقي بالتدريبات الميدانية التي تسمح 

باإلحتكاك بالعمل القضائي والفاعلين في العدالة، وقد تم تنظيمه بشكل 

يسمح بالتناوب بين التكوين اإلقامي النظري والتطبيقي بالمدرسة 

يب الميداني بالجهات القضائية والمؤسسات ذات العالقة بالعمل والتدر

 .القضائي، مما يسمح بصقل التجربة المكتسبة في كل ط ْور  

 ف  ر  والجدير بالذكر أن هذه البرامج منتوج جزائري ِصْرٌف ع  

فون على إعداده كيفية اإلستفادة من تجارب الدول األخرى وتكييفه رِ المشْ 

ي رات الجد يدة التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية مع نظرة مع التغ 

 . إستشرافية لإلحتياجات المستقبلية

 كل العنـــاية للمواد المتخصصة كالقـــانون الجنــائي تْ ي  ولِ لذلك أُ 

لألعمال والجريمة المعلوماتية والتحكيم الدولي والتعاون القضائي الدولي، 

ا تسمح الطريقة الجديدة في كم .القاضي الداخلي والمعاهدات الدولية

تدريس اللغات األجنبية بفتح آفاق أخرى لقاضي الغّد سواء في تعامله مع 

السلطات القضائية األجنبية أو في استغالل المنتوج العلمي المحرر بهذه 

تنمية قدرات تفسير القانون الجزائري الذي ال ب تسمح جزئيا اللغات، و

 .يزال محررا باللغتين
 

إشكاالت  ير موضوع أخالقيات مهنة القضاءثآخر، يوفي مجال 

لى الحاالت المعروضة على المجلس األعلى للقضاء في إفبالنظر  . متعددة

تشكيلته التأديبية نالحظ ضعف اإللتزام بهذا الجانب لدى البعض وأحيانا 

جهلهم لحدوده والسيما ما يدخل في إطار الحياة الخاصة أو في إطار ما قد 

نشر  وجود إحتمال ويزداد اإلشكال تفاقما مع. ساءلة القاضييتسبب في م

 . المحتويات في الشبكات اإلجتماعية دون اإلحتياط المطلوب
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لذلك فقد تم تدعيم البرنامج وإثرائه بما يسمح لقاضي الغّد بالتحكم 

األكثر  في كيفيات تعامله مع محيطه المهني وفي حياته الخاصة وتظهر 

ء بهذا الجانب في إدراج تقنيات اإلتصال ضمن النوعية في اإلعتنا

ها قنة بالوظائف القضائية التي يلقيصإليه األخالقيات الل افٌ مض  البرنامج ُ

 .  القضاة بمناسبة تدريسهم لهذه المواد

 

 سيداتي سادتي،
 

ال تتوقف طموحاتنا في إصالح منظومة التكوين عند هذا الحد، بل 

عادة النظر شاملة تأخذ بعين اإلعتبار إتمتد لتشمل التفكير في مراجعة 

لى المدرسة العليا للقضاء وهو العمل الذي أصال في شروط الدخول إ

 .شرعنا فيه
 

 

 

 

يشمل تطوير منظومة التكوين السعي  ،وفي إطار نظرتنا المستقبلية

داغوجي واإلداري بالمدرسة بما يضمن الفعالية في يلتدعيم التأطير الب

ين والهندسة البيداغوجية، كما يشمل وضع نظام نشاطات هندسة التكو

تحفيزي إلستقطاب المكونين ذوي الكفاءة العالية بما في ذلك العناية بسلك 

 .المشرفين على التدريبات الميدانية

ات التكوين المستمر للقضاة العاملين وغني عن البيان أن إحتياج

ا أن عددا معتبرا من حاليا، يستدعي تفعيل هذه المهمة الثانية للمدرسة، علم

لدفعات األخيرة، لم يسبق لهم أن استفادوا المنتمين ل هؤالء القضاة، السيما

التي عرفتها المنظومة  الهامة من دورات تكوين مستمر رغم التطورات

ي رات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية سواء  التشريعية الوطنية والت غ 

الحميدة لتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال أو ت اال  م  عْ تِ في مجال اإلسْ 

 .هايحُ تِ يالت التي تُ دامات اإلجرامية للتسهِ خْ اإلستِ 
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لها لتحقيق ذلك للمدرسةِ  ومن اآلليات التي التعاوُن مع  ،أن تُفعَّ

مدارس تكوين القضاة األجنبية،  ما دام أن عدة عالقات تربطها مع 

 .أمريكية وصينية  وبية،وأور  وإفريقية  مؤسسات نظيرة متعددة عربية
 

، على طابع األولوية الذي ي ْكت ِسيِه ، كل اإللحاحِ ح  لِ وإني في ذلك أُ 

ربط العالقات مع الجامعة الجزائرية بشأن جميع أنواع التكوين، فهي 

  .عنها تغنيسْ بكفاءات عالية وعلوم ال يمكن للقضاء أن ي   تزخر

 

 :سيداتي، سادتي 
 

التكوين ال يمكن أن يتم دون توفير  إن إستكمال إصالح منظومة

أدوات عمل القاضي المتمثلة في القوانين المختلفة التي تحتاج حاليا إلى 

 .التحيين والمراجعة

في هذا اإلطار، فإن وزارة العدل فتحت عدة ورشات عمل بعضها 

يُشرف على اإلنتهاء من أشغالها والبعض األخر في طور توسيع 

 .اإلستشارة

اإلطار مشروع مراجعة قانون اإلجراءات الجزائية  ويدخل في هذا

السيما بإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي، ويشمل 

شقا متعلقا بمحكمة الجنايات للقضاء على العديد من اإلشكاليات التي 

 .تطرحها والتي باتت تعيق عمل الجهات القضائية وتستنزف ميزانيتها
 

اإلطار إصالح القضاء اإلداري السيما بإنشاء كما يدخل في نفس 

محاكم اإلستئناف وتقليص عدد المحاكم اإلدارية من الدرجة األولى قصد 

 . ترشيد الوسائل البشرية والمالية

نا مراجعة القانون التجاري بهدف في مخطط عمل قطاعِ  ج  درِ كما أُ 

ائي مرافقة النشاط اإلقتصادي والتجاري السيما بإستحداث نظام وق

للشركات ذات المصاعب المالية واستحداث أنواع جديدة من الشركات 

 ورفع
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وفي سياق متصل يشكل . العراقيل التي تحول دون ترقية العمل التجاري

ها حاليا سُ ارُ رفع التجريم عن فعل التسيير إحدى المواضيع الجاري تد

 .لتقديم مقترحات عملية تشمل جميع القوانين ذات الصلة

على طاولة المراجعة متمثلة في قانون هناك قوانين أخرى 

العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

 .والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس األموال وغيرها

والملفت للنظر إن قطاع العدالة في بالدنا يسعى، كل السعي، من 

تُتيُحه تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في إطار أجل اإلستفادة من جميع ما 

     .مقاربة جزائرية محظة

القضائي جارية، وقد          في هذا اإلطار فإن أشغال رقمنة الملف

نة األخيرة من تجسيد مشروع عزيز علينا يتمثل في التبليغ ا في اآلون  نْ تمك

ى إحدى وهو عمل يساهم في القضاء عل. اإللكتروني للوثائق القضائية

 .النقاط السوداء في مسار الدعوى القضائية الجزائية
 

. كتروني للوثائق حصريافي نفس السياق سيتم تدعيم التسليم اإلل

عند  لصحيفة السوابق القضائية ينتهي تسليمها في الشكل الورقيفبالنسبة 

في إطار برنامج شامل سيتم تعميمه على  9190نهاية الفصل األول من سنة 

   .الوثائق اإلدارية األخرى

لى صممون عتلكم هي قطرة من فيض مما نحن عازمون عليه ومُ 

ف شرِ يُ  مستقل وقوي   في قضاء   تمثلٌ اميا مُ دين في ذلك هدفا سناشِ تحقيقه مُ 

بالعلوم والمعارف  ين  م  لِ ، مُ وأخالق حميدة   عالية   ذوي كفاءة   عليه قضاةٌ 

عين بالمبادىء السامية ومتفتحين تشب  من المعلوماتية، مُ  ين  نِ تمكِ الحديثة ومُ 

 .على محيطهم الداخلي والخارجي
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في النهاية أتوجه إلى السيد جادي عبد الكريم المدير العام ألقول له 

أن هذا الصرح العلمي الجديد وديعة موضوعة بين أيديكم، وإن هؤالء 

م مكلفين مع طاقمكم  اإلداري والبيداغوجي تلقضاة أمانة وأنالطلبة ا

بتكوينهم وبرعايتهم أحسن تكوين ورعاية سالكين في ذلك سلوك رب 

 .األسرة الحريص والمحترف الصارم

بذلك أعلن عن التنصيب الرسمي للسيد جادي عبد الكريم مديرا 

عاما للمدرسة العليا للقضاء متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه 

 . الجديدة

 

 أشكركم على كرم اإلصغاء،

 .و السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

 بلقاسم زغماتي معالي السيد

 حافظ األختام وزير العدل 


