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  رسول هللالصالة و السالم على  بسم هللا و
 

  ،وز�ر�املالّية،�السّيد�الوز�ر�األّول  -

  ،أعضاء�ا��كومة�السيدات�و�السادة -

ة -
ّ
  ،السّيدات�والّسادة�الوال

  ،الدولة�إطاراتالسّيدات�والّسادة� -

  ،ا��ضور�الكر�م -

 .أسرة�اإلعالم -

 

  السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ
  

�ا��ميدة�من �الرا��ةو��الّتقاليد �الذي�، �اللقاء �ذا
�والوالة�يجمع ��،ا���ومة �الكفيلة���دف �املسائل تدارس

  �بتحقيق�التنمية�االقتصادية.

�املقام����و   �،�ذا
ُ
�أ �إال�أن �مشاعر�ال��سع�� �عن عرب

�فعاليات ��� �اليوم �معكم ��السرور�ملشارك�� ال�شاط��ذا
زالـُم 

ّ
  .ـميــ

�يُ  �ع�� �ا��م�ورّ�ة �رئ�س �السّيد �برنامج ز
ّ

محاور�رك
� أساسّية ��عز�ز تتمثل �ا��كم��� �وتحديث �القانون �دولة
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�الراشد ��اإل�عاش، �الّتنمياالقتصاديوالّتجديد ،� ال�شرّ�ة�ة
��وان��اج �إعادة��اجتماعيةسياسة �ضمان ��غرض معّززة

� �والعدالة �اإلقلي�ّ� ����االجتماعيةالّتوازن �ترمي �وال�� ،
عات�املواطن�ا��زائرّي.���

ّ
  جو�ر�ا�لالستجابة�لتطل

�،إّن�تجسيد�أ�داف�برنامج�السّيد�رئ�س�ا��م�ورّ�ةو�
�الفاعل�ن�ع���مختلف�جميعيقت�����عميم�قيم�ا��وار�ب�ن�

�الدولة �السّيمامستو�ات �الوزارّ�ة،��مختلف�، القطاعات
�ال �باالل��امات �للوفاء  مـوذلك

ُ
�أـعبّ ـ عبر�ع��ا

ّ
�الش �وأّن �.مام

��ذا ��� �قطاعنا �أساليب��إشراك �من �عّينة ل
ّ
��ش� قاء

ّ
الل

ر 
ّ

رات�ا���امة�الّراشدةا�ا��وار�الذي��عت���مؤش
ّ

  .من�مؤش

  سيدا�ي،�ساد�ي

الصادر����الفاتح�من�نوفم����الّدستــــــــور�ا��زائرّي �ينص

���2020عام �املع�� �من �مجموعة  بــــــــادئ
ُ
�ت س�ؤّس ال��

وازن�الفصل�ب�ن�الّسلطات�والتّ �تتضمنجديدة���م�ورّ�ٍة �

��كر ت�و �القضاء�يةاستقالل�و �بي��ا �القانونّية�س ا��ماية

عمل�الّسلطات�العمومّية�وإضفاء�املشروعّية�ع���رقابة�الو 

�مم �ارسا��اع�� �إ، �إ�� ��شملباإلضافة �منظومة �دراج

 �،ا��قوق�وا��ر�ات�العامة�م��ا�والفردية
َ
 و�أ

َ
��يئاٍت ة�ّد عِ �رَّ ــــــق

�تجسيد�ومؤسساٍت  �ع�� �����عمل �املنظومة أرض���ذه

  .الواقع
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� ��فإّن �،بالفعلو ��ان �ا��قوق�واجب ��ذه حماية

�إال�أنو  �الدولة، �عاتق �ع�� �يقع �عليكم�ا��ر�ات �ال�يخفى ھ

�ذا�الواجب�يبدأ�من�ا��ماعات�املحلية�ال���تقع�عل��ا��بأن

وضاع�ألخطوات�ل��يئة�جميع�ا�مسؤولية�اتخاذ�ما�يلزم�من

�والسياسية� �واالقتصادية �االجتماعية �امليادين ��� الالزمة

وغ���ا�من�امليادين،�فضال�عن�إتاحة�الضمانات�القانونية�

املطلو�ة�لتمك�ن�جميع�األ��اص�ا��اضع�ن�لوالي��ا،�من�

  .�فعال�بجميع��ذه�ا��قوق�وا��ر�ات�ِع التمتُ 

�فإّن    ��ذا، �جانب �ا��اري��إ�� �الدستور�ة املؤسسات

�و  �ا��ديد �الدستور �مع ��عز�ز��تكييف�ا �إطار ��� تنصي��ا

حاسبة،�مجلس�امل:�املحكمة�الدستور�ة،�و�خاصة�الرقابة�

� �املستقلة �الوطنية �العليا�و �لالنتخاباتالسلطة السلطة

�وم�افحتھ �الفساد �من �والوقاية �للشفافية �إ���، باإلضافة

�ال ��:�السيما�س�شار�ةاال �يئات �الوط�� �االقتصادياملجلس

���،�املجلس�الوط�����قوق�اإل�سانو��والبي���واالجتما��

 
ُ

���دف �اس�شار�ة �و �رقابية �تمك�ِن �أدوات �املواطِن �إ��

�والسياسية� �املدنية �حقوقھ �ممارسة �من ا��زائري

 �واالجتماعية�واالقتصادية
ً
�ممارسة  �والثقافية

ً
�،فعلية

 و�ُ 
ّ
�شِ� �أ�داف �إحدى �بي��ا �الت�سيق �عمل�ل مخطط

 تجسيدا�ألبرز�ال��امات�السيد�رئ�س�ا��م�ور�ة.�،ا���ومة
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بالعناية�العدالة�حظيت��،و����ا��انب�الدستوري�دائما

��الالزمة �الدستور العند ��يتعديل �ا��رص�الذي ��ل حرص

�الضامن� �باعتباره �القضاء �استقاللية �مبدأ �تجسيد ع��

  ل��قوق�وا��ر�ات.�

�اإلطار ��ذا ��،و�� �لتكييف �ا���ود �منظومتناتتوا��

�ا��ديد �الدستور �مقتضيات �مع �جاء��،ال�شر�عية الذي

من�الّتمك�ن�والّتمت�ن�للسلطة�القضائية�من��ليضفي�املز�َد 

�أمّد  �ما �للقضاء�هُ خالل �األع�� ��للمجلس �اختصاصاتمن

�ف��ا�واسعة�وصالحيات �الستقاللية�الضامُن ��و �ي�ون

�والقائُم  �تكر�س�القضاء بصورٍة��االستقاللية��ذه�ع��

  .فعليٍة�وملموسة

  السيدات�و�السادة�ا��ضور،

�أغتنمھ� �سانحا �فضاء ��ذا، �من��كم �وجدت لقد

�يقلُّ  �ال �موضوع �عن  �ل��ديث
ً
�ا��قوق��أ�مية �حماية عن

�و  ��و �و �العامةا��ر�ات �ا��ياة ��أخلقة مع��يرتبطالذي

�الفساد. �من �الوقاية ��ذا��موضوع �بأن �عليكم �ال�يخفى إذ

املسار��و�الس�يل�األمثل�لالتجاه�ا��ديد�لبناء��ذا�الوطن�
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ت��سب�سنوات�من�تف�����ذه�اآلفة�ال����ملدةالذي�عا�ى�

  �لقيم�و�األخالق����املجتمع.���ا��يار�منظومة�ا

�العامة)�إّن  �ا��ياة �أخلقة �(مف�وم �املف�وم و�إن��،�ذا

� �من �مجموعة �يتطلب �للمواطن�ا�ان ��سمح �ال�� إلجراءات

ممارسة�حق�النظر����كيفية�إدارة�الشؤون�العامة�عن�من�

�القضاء� �أن �إال �الدستور، �وضع�ا �ال�� �اآلليات طر�ق

اإلداري��يلعب�دورا�أساسيا������سط�الرقابة�ع���أعمال�

  اإلدارة�من�خالل�دعاوى�اإللغاء�أو�دعاوى�التعو�ض.

��ش�ُد  �الصدد، ��ذا ��و��� ��علمون كمالقضاء عديد��،ا

القضايا�املرتبطة�باملشار�ع�ال���غابت�ع��ا�عناصر�الرشادة�

� �ال�� �و �الشفافية، ��ثتتلوّ و �املخالفات املرتبطة��عديد

�أو ��در�املال�العام�الذي��س�ب����أساسا�بالتقييم�املبالغ�

�املشار�ع�املحاباة �منح ��و ��� �اح��ام �العامةعدم �القواعد

� �ب�املتعلقة �الشفافية��العموميةالصفقات �قواعد من

�الشر�فة�و�املعاي���املوضوعية �استغالل��أو �واملنافسة سوء

  .أو�تضارب�املصا���الوظيفة
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��و�   �املقام، ��ذا ��� �املوضوع ��ذا �عن �حدي�� �إن و

� �الضرورة�أملتھُ حديث ،� �ولكنھ �األمل�حديث �ببعث يم��ج

موضوع�االطمئنان����النفوس،�ألنھ�يرتبط�ارتباطا�وثيقا�بو 

�املح�� �املس�� �تحّق �حماية �حالة ��� �شروط �إضفاءق

�الراشدة �ا��وكمة �و ، �الذي �األمر �رئ�س��و �السيد أواله

رقم�من�خالل��عليمتھ�الرئاسية��ال�املةا��م�ور�ة�العناية�

02�� ��� �ا��ار�ة�25املؤرخة �السنة �من ستكملت�ا�،أوت

� ��� �مؤرخة ��19بأخرى �و �و س�تم��، �ال�� ضوابط�ضعت

� �ن�يجة �املحلي�ن، �املسؤول�ن �بحماية �من�املتتعلق خاوف

الوقوع�تحت�طائلة�املتا�عة�ا��زائية��س�ب�أفعال�مرتبطة�

ألة�نظرا�أل�مية��ذه�املس،�بال�سي���بمناسبة�أدا��م�مل�ام�م

�و  �املبادرة �تحر�ر ��� �دور�ا �اإل�عاش�و ��� املسا�مة

ق�مة�ن��عض�األفعال�املجر ع���اعتبار�أ�،�االقتصادي
ّ
تتعل

�و�اإل �أعمالب�أساسا اب�،�سي���الدارة
ّ
�الط �عل��ا ع�ـــــــــــــــــ�غلب

تأدي�ية���ا�املسّ���املسؤولّية�ال�ستد���أن�يتحّمل�فو املد�ّي،�

،�توّجب�ذلك،�إن�ية�املالية�بما�ف��ا�ج���األضرارأو�املسؤول

�عن� �الّناتجة �أو�املس�ندات �الّتصّرفات �إبطال أو�تقر�ر�حق

ملتا�عة�اإ����ال��وءحّددة�قانونا،�دون�امل��امات�لمخالفة�اال
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�ت�بّ  �عوائق �من �ترتبھ �ملا �املسّ��ين�ا��زائّية �عز�مة �من ط

من�خالل�رفع�إ���تكر�سھ���س���ا���ومة،�و�و�ما�إراد��مو 

�ال�سي��� �أفعال �عن �القانون�التجر�م �أح�ام ��عض بتعديل

  .و�قانون�العقو�ات�التجاري 

�الصدد ��ذا فافية�ل�و�توطيدا�،و���
ّ

�والش �ا�ة
ّ
�ال� قيم

�و ��سي�� ��� �العاّم ��املرفق �و �م�افحة�عز�ز�آليات �الفساد

� �العاّمة، �ا��ياة �من�أخلقة �الوقاية �قانون �النظر��� سُيعاد

�القانونية �منظومتنا �و�سُتعزز �و�م�افحتھ �بميثاٍق �الفساد

ألخالقيات�وسلوك�العون�العمومّي،�ل��سيخ�روح�املسؤولّية�

راشد�وضمان�فعالّية�املرفق�العام،�ز�مبادئ�ا��كم�الو�عز�

� �املواطن �لتطلعات ةإاستجابة
ّ
�فعال �إدارة ��� مسؤولة�،

ة
ّ
  .وشفاف

  ّسيدا�ي�،�ساد�ي

�أشرُت  �ال�� �القضايا �عن ��فضال �فإن العدالة�إل��ا،

�� �م��ايدا ���ما �عقود��للمنازعاتعرف �بف�� قة
ّ
املتعل

�إطار�االس�ثمار��االمتياز  ��� �املمنوحة �العمومّية �األمالك ع��

ھ�وإن��انت�
ّ
لعدم�استكمال�تنفيذ�ا����اآلجال،�واملالحظ�أن
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�أّن�االقتصادي�ناك�حاالت�تقاعس�من�قبل�املتعامل�
ّ
،�إال

�املشار�ع�ال�ي�ون�الّتأخ������إنجازه�منازعاتالقضاء�ش�د��

ما�يرجع�إ��
ّ
ثقل��الب��وقراطية�و �راجعا�للمتعامل�نفسھ�وإن

عدم�تمك�ن�املتعامل�من��الّرخص�إ����املؤديعمل�اإلدارة�

زمة����اآل 
ّ
  .لاجاإلدارّ�ة�الال

ق��كما��ش�د
ّ
ا���ات�القضائّية�اإلدارّ�ة�منازعات�تتعل

� �العمومّية �الّصفقات �بف�� �مرتبطة �ن����ألسباب عدم

�امل �إسنادشار�ع ��الدراسة��س�ب �لبعض �دراساتالم�اتب

  غ���املؤ�لة.

وعالوة�ع���ذلك،��عرف�القضاء�اإلدارّي�قضايا�نوعّية�

�قيمات�العّقارّ�ة�
ّ
ق�بإش�االت�مرتبطة�بال�

ّ
أخرى�م��ا�ما�يتعل

�عن�عدم�إنجاز�تحقيقات� عقار�ة�السّيما�األخطاء�الّناجمة

  معّمقة،�وكذا�أخطاء����الّرفع�املس�ّ�.

متا�عة�قضايا�ا��قد�لوحظ�أحيانا�تقاعس�اإلدارة����و 

��� �أو�تقاعس�ا �اإلداري �القضاء �مستوى �القرار��ع�� اتخاذ

�املنا �و�اإلداري �إطار�صالحيا��ا ��� �يدخل �الذي اإل�عاز�سب

  ال��وء�إ���القضاء�الس�يفاء�حقوقھ.بإ���املواطن�

�أمام��إّن  �املطروحة �واإلش�االت �الّتجارب ��عض سرد
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املمارسات�ذه��القضاء�اإلدارّي���دف�إ���الّتحس�س�بآثار�

� �ب���يص�ا �وال�� �العمومّية، �اإلدارات �مستوى �فإنھع��

�يم �بتجن�ب �الكفيلة �ا��لول �إيجاد �و اكن �إلدارةاملواطن

�اإلنفاق� �لسياسة �ترشيدا �وذلك �وت�اليفھ، �الّتقا��� عبء

  .العمومّي 

�اإلش�االت�� �ع�� �الوقوف �فإّن �أخرى �ج�ة ومن

�شأنھ �من �ومعا����ا ��املطروحة �عامال �ي�ون ل���يع�أن

  ��.مناخ�االس�ثمار�وعدم�كبح�روح�املبادرة

�اإلطار ��ذا �إعداد��،و�� �بصدد �العدل �وزارة فإّن

�م �اإلدارة �عالقة م
ّ
�ينظ �قانون �شروع �االقتصاديباملتعامل

� �توف���املناخ �ع�� �لتأث���ا �باقتصادنا�اعتبارا �للر�ّ� الكفيل

  .الوط��ّ 

ملبدأ�تجسيدا��لالست�نافمحاكم�إدارّ�ة�أن�إ�شاء�كما��

�املكّرس �درجت�ن �ع�� ��الّتقا��� �املاّدة من��179بموجب

�ھأن��سمح�بمراجعة�ما��عتقد�اإلدارة�أنمن�شأنھ��الّدستور 

 ضد�ا.�اإلداري�الصادرة�شوب�ا��كم�خطأ�



                        10         

  

  ّسيدا�ي،�ساد�ي�

�األخ�� �بالّنجاح��� قاء
ّ
�الل ��ذا �أعمال ل

ّ
�ت�ل �أرجو�أن ،

�تثمر� �وأن �تجسيدعن �إ�� �تر�� �ونتائج ال��نامج��توصّيات

�ا��م�ورّ�ة �رئ�س �للسّيد موح
ّ
عب�ل�الط

ّ
�الش �آمال تحقيق

  .ا��زائرّي 

  

أشكركم�ع���كرم�اإلصغاء�و�السالم�عليكم�و�رحمة��

 هللا�و�بر�اتھ.


