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  الرحمن الرحيم بسم هللا

 ه الكريم،و الصالة و السالم على رسول
 

 

 

 

 

 

 ،السيد رئيس الجمهورية، رئيس املجلس ألاعلى للقضاء -

 

 ، باسمه و صفته كل   ،السيدات و السادة الحضور  -

 

 

 

 و بركاته تعالى السالم عليكم و رحمة هللا
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 اليوم لتحتفي بافتتاح السنة 
ُ
 القضائّية

ُ
تجتمع ألاسرة

د رئيس الجمهورية، رئيس للسيّ  الوازن   بالحضور   القضائية الجديدة،

 أن املجلس ألاعلى للقضاء والقاض ي ألاول في البالد، 
ّ
الذي أبى إال

 القضاء وليها لسلك  التي يُ  لألهمية   كدليل  ُيشاركنا هذا الحدث، 

املنتسبين  لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه لكّل  ة  قويّ  كرسالة  و 

هو  ،مستقلة قضائية   سلطة   وجود   أّن ب الراسخة و قناعته ،لها

 . بحماية القانون بناء مجتمع  ديمقراطّي يتمتُع فيه الجميُع ل ألاساُس 
 

الشكر و عميق  بجزيل   ،الرئيسد أتقدم للسيّ ، و بهذه املناسبة

و على  لهذه املراسم، اميةرعايته الّس اهتمامه و نظير  ،الامتنان

 .حرصه الدائم لحفظ هيبة القضاء و كرامته

********** 

استمرار  في ظّل   ،يأتي افتتاح السنة القضائية هذه السنة

رابة مواجهة جائحة كورونا
ّ
تهُ ، و ما سنتين التي ظهرت منذ ق ض   فر 

 .تدابير  وقائية للحّد  من انتشارهامن اتخاذ 
 

سل من  ،العدالة على غرار باقي القطاعات قطاعُ ْم و لم ي 

 من املنتمين   الذي أصاب العديد   ــاكإكراهات و آثار هذا الوباء الفتّ 

 .  منهم لهذا السلك و أودى بحياة العشرات  
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  ا إلى دار  م على جميع من رحل عنّ ألترّح  هذه املناسبة و أغتنُم 

و أن  رحمته أن يتغمدهم بواسع   وجّل  البقاء، سائال املولى عزّ 

 .ُيسكنهم فسيح  جّنــــاته
 

من  املنتسبين لألسرة القضائية كّل  كما ال يفوتني، أن أشكر  

مساعدي القضاء كذا  تبهم و رُ  أصنافهم و  و موظفين بمختلف قضاة  

 ،القضائي في أداء عمله الستمرار املرفق  بذلوها على املجهودات التي 

في الفترة  ناالصحية العصيبة التي عاشتها بالدُ  الظروف   ّل  في ظ  

 بعد ألاشهر ألاولى من ظهور الوباء و ما نتـــج عن ذلك 
ً
املاضية، خاصة

من اضطراب  في سير العمل و الحّد  من النشاط القضائي بما أملته 

 .متطلباُت تلك الفترة
 

 

 

الجديدة، و إن كان يحمل داللة  افتتاح السنة القضائية إّن 

، إال أنه فرصة لعرض أهم الانجازات التي لألسرة القضائية رمزيةو 

في  ما ينتظرنا من عمل  استشراف و  السنة املنصرمة تحققت خالل

 .املقبلة املرحلة  

 السيد رئيس الجمهورية،

 الحضور الكريم،
 

شهدت الجزائر محطات تاريخية هامة وسلسلة من لقد 

ت بتعديل الدستور، الذي 
ّ
ل إلاصالحات السياسية و املؤسساتية اسُتـه 
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كان نقطة الانطالق لبناء مؤسسات  جديدة بدأت بانتخاب نواب 

هام  وطنّي   الستحقاق   ا نحن نستعد  ـــ، و هاملجلس الشعبي الوطني

زمع إجراءها في شهر الثورة و النضال، يتمثل في الانتخابات املحلية امل

 .شهر نوفمبر العظيم
 

و مع تكييف باقي املؤسسات الدستورية مع الدستور الجديد، 

ستكون بالدنا قد استكملت بناء مؤسساتها في ظّل وضع  دولّي 

ر 
ّ
البلدان التي تمسكت بسيادتها يطبُعه التحّرش ببعض وإقليمّي متوت

 . و استقاللية قراراتها
 

 إلى إعطائها مزيدا من  إّن 
ُ
هذه الديناميكية التي تتوُق الدولة

املؤسسات  كّل  بمشاركة  و الدفع بإشراف السّيد رئيس الجمهورية 

شرفاء هذا البلد من نساء  و رجال، قد أثارت حفيظة جماعات و 

وجدت نفسها في وعاء  واحد  ب و تعّودت على إلاعاشة  من حالة التسي  

على إلاقتيات من ضعف الدولة وسياسة  مع الفئة التي تعّودت

الالعقاب والاستقواء أحيانا بمن ال يريدون الخير لهذه ألامة و ال 

يشحنون بطاريات البغضاء  يزال هؤالءال ازدهارها و استقرارها، و 

شعبنا وإثارة الفتن لتعطيل مسار التنمية، ولن يفلحوا في ذلك بوعي 

ن طعلى التمييز بين من يعمل لصالح الو  و قدرته شعوره الوطنيو 

 .رد خارج السربغوبين من ي
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ل موضوعُ و لقد  
ّ
أحد أهم استقاللية السلطة القضائية،  شك

دستور الفاتح من نوفمبر  اي جاء بهمحاور إلاصالح الشامل الت

محل اهتمام العديد من املتابعين  "محور القضاء"، بل و كان 0202

 .أو من خارجهاسواء من داخل أسرة القضاء 
 

لقد أحدث هذا الدستور إصالحات قوية، تضمُن استقاللية 

السلطة القضائية، كان أهُمها تعزيز صالحيات املجلس ألاعلى 

بما يضمن التمثيل الكافي  ،توسيع املشاركة القضائية فيهللقضاء و 

 .نقابتهمللقضاة و 
 

  أساسية في ممارسة مهامه و ان للدفاع حقوقــضمكما 
ّ
 ر لهُ وف

أشكال الضغوط  من كّل  حمايتهُ  الضمانات القانونية التي تكفُل 

، فضال على توفير ضمانات ة في إطار القانون حريّ  وممارسة املهنة بكّل 

 .ف يصدر عن القاض يمن أي تعّس  للمتقاض ي
 

م كان هو القانوُن ألاسمى في الدولة الذي رس   الدستور و إن إّن 

املتصلة به يعتبر القضائية، إال أن تكييف القوانين  السلطة   معالم  

و في هذا إلاطار، يجُدر التذكير بأن وزارة العدل قد  .حتمية ضرورية

ة املشروعين التمهيديين املتعلقين بالقانون العضوي تلقت مسودّ 

لقضاء و القانون العضوي الذي يحّدد املتضمن القانون ألاساس ي ل

 .عملهألاعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و  طرق انتخاب أعضاء املجلس

 



6 
 

تتضمن تعديل قوانين كما تّم الانتهاء من إعداد عّدة مشاريع 

القانون العضوي املتضمن التنظيم القضائي و  القانون العضوي 

املتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله و  قانون 

املساعدة القضائية و قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية، بغرض 

التكّفل باملحاكم إلادارية لالستئناف التي أنشأها الدستور في مادته 

وهي  ،ملبدأ التقاض ي على درجتين في املواد إلادارية كريسات ،271

 .بحلول السنة املقبلةالجهات القضائية التي سيتم  تنصيبها 
 

إّن هذه إلاصالحات، تأتي بالتوازي مع جانب  ال يقل  أهمية أال 

وهو محاربة الجريمة بكل أشكالها و هو ما يدخل في  ُصلب برنامج 

 . الحكومة
 

كان محّل عناية  خاصة،  لف أساليب إلاجرامملختي فالتصّد 

قطب جزائي إنشاء قصد قانون إلاجراءات الجزائية  بحيث تّم تعديُل 

معالجة وطني متخّصص في الجرائم الاقتصادية و املالية، بغرض 

رات ألامة و انهيار املنظومة قضايا الفساد التي تسببت في هدر مقّد 

قطب جزائي وطني متخّصص اء ألاخالقية للمجتمع، إلى جانب إنش

ملحاربة الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال، نظرا 

بالحياة الخاصة  ت املساستعّد لالنتشار الرهيب لهذه الجرائم التي 

و تهديد النسيج  استقرار املجتمعبأمن و  املساسلألشخاص إلى 

 .الاجتماعي
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يتم  تعزيُز املنظومة و ملسايرة كل ألاحداث التي شهدتها بالدنا، 

لحرائق الغابات التي مّست ثروتنا الحازم للتصدي  القانونية الرامية

إلى جانب التصدي الغابية من طرف جماعات إجرامية تخريبية، 

القدرة الشرائية  التي أنهكتظاهرة املضاربة غير املشروعة ل

 إطار قوانين ردعية في  تطلبت سّن للمواطن، و هي الظواهر التي 

 . رئيس الجمهوريةالسّيد بأمر من  للحكومة ةالجزائي ةلسياسا

 

ادة النواب مذكرات عمل للّس  توجيه تّم  مع ذلك و باملوازاة

، فضال عن الجرائمة القضائية الصارمة لهذه ملعالجا حول  العامين

في إطار الاجتماع التقييمي  الذي جمعني بهم  أسديتهاالتوجيهات التي 

 .يوم أمس

 

دة الحديث عن املعالجة الناجعة للملفات القضائية املعّق إّن 

يتطلب الرفع من جودة ألاداء و ألاخذ بأسباب الكفاءة، كما 

يستوجب املزيد من التطوير و التحسين في منظومة التكوين على 

مستوى املدرسة العليا للقضاء بإثراء املحتوى البيداغوجي للبرامج 

 .وترسيخ أخالقيات املهنة
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 022و في هذا الصدد، فقد تّم تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 

مقاعد الدراسة بداية السنة املقبلة طالب قاض  سيلتحقون ب

سنوات كاملة من ( 4)بهم الجهات القضائية بعد أربع  ستتدّعمو 

 .كوين القاعدي املتمّيــز و الجادّ الت
 

عن  إّن الاهتمام بتكوين القضاة، ال ينبغي أن يكون في معزل  

 مللتحقين الجدد بأسرةاة تكوين باقي املنتمين ألسرة العدالة، خاصّ 

اهتماما كبيرا بهذا الجانب  السلطات العموميةالدفاع، حيث  تولي 

حثيثة لتخصيص مدرسة وطنية لتكوين املساعي ال من خالل

املحامين حتى يتسنى ملن يرغب في الولوج لهذه املهنة بأن يتلقى 

إعالء معايير  الذي سيسمح برفع مستوى ألاداء و  التكوين الالئق

ُنــهم من ممارسة مهمتها النبيل
ّ
ة املتمثلة في هذه املهنة و آدابها و ُيمك

 .مساعدة القضاء في تحقيق العدالةتكريس حق الدفاع و 

 

املجتمع يساهم فيه بدون في  يلعبه القضاءالذي  الدور   إّن 

لكبيرة و منهم املوثقين الذين شّك كل املنتسبين لألسرة القضائية ا

 
ّ
للمجلس ألاعلى للتوثيق  مة ملهنتهم بتنصيباسُتكملت الهياكل املنظ

سنة، و كذا املحضرين  21بداية هذا الشهر بعد انتظار دام أكثر من 

ن و الخبراء و محافظي الوسطاء القضائيين و ن و املترجميالقضائيي

 .البيع باملزايدة و أفراد الشرطة القضائية
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أمانات الضبط و ألاسالك  ملستخدمي لإلسهام الفاعلو نظرا 

كل العناية  هذه الفئة  ءينبغي إيال فإنهاملشتركة في العمل القضائي، 

إلى جانب مستخدمي إدارة ، و التكفل بانشغاالتها و تثمين أعمالها

مسؤولية داخل شجاعة و بكل  الوباء يواجهون السجون الذين 

فلهم مني جميعا باسم الدولة كل التقدير  املؤسسات العقابية،

 .والاحترام

 السيد رئيس الجمهورية،

 سيداتي، سادتي،
 

 حجم و نوعية القضايا املعروضة على الجهات القضائية إّن 

 إعادة ُم حتّ ا يُ مّم  ،إلى أخرى  من جهة قضائية تفاوُت عبر الوطن ي

عدد و طبيعة  تراعيحسب معايير موضوعية النظر في تصنيفها 

تغطية متوازنة لها   سيضمُن عالجها، و هذا ما التي ت القضايا

  .و املاليةالبشرية  واستغالل أفضل للموارد 
 

و فضال عن ذلك، فإننا سنقوم بإعطاء املحاكم العمالية 

والتجارية كل العناية نظرا ملا يفرضه الوضع الراهن من حماية 

في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة و التي  للمؤسسات و عمالها،

ستتميز بإعادة إحياء العديد من املؤسسات الاقتصادية حتى تتمكن 

 .من الدفع بعجلة التنمية و توفير مناصب الشغل
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و في هذا الصدد يجدر التذكير بأن هذه السياسة الاقتصادية 

لتي كانت سببا كانت رهينة املخاوف التي تنتاُب املسيرين املحليين و ا

مباشرا في حالة الانسداد و تعطل املشاريع،  إال أّن السيد رئيس 

الجمهورية أسدى تعليمات صارمة تصب  في اتجاه توفير  جو من 

الطمأنينة لتحرير سلطة اتخاذ القرار لدى هؤالء املسؤولين وتوفير 

 .مناخ يسمح لهم بتحمل مسؤولياتهم 

 

فوج عمل قبل نهاية ألاسبوع  و في هذا املسعى سيتم  تنصيب

ين وجامعين مقتدرين ملراجعة القوانين و محام يُضم  قضاة متميزين

ذات الصلة بهدف رفع التجريم عن أفعال التسيير و ضبط الخطأ 

الجزائي، من خالل تعديل قانوني العقوبات و إلاجراءات الجزائية 

 .وكذا القانون التجاري 
 

 

 

   و ألّن 
ّ
ها املكاسب الدستورية ملصلحة القضاء تعني في مصبـ

خدمة املواطن و الاستجابة ملطالبه، فإّن برنامج الحكومة تنفيذا 

تسهيل ة للبرنامج السيد رئيس الجمهورية قد أولى عناية خاص

 
ُ
لة للتقاض ي و تحسين نوعية سهّ الولوج للعدالة و تدعيم آلاليات امل

ة ملرتفقي القضاء و مواصلة مسار مالاستقبال و الخدمات املقّد 

 .عصرنة قطاع العدالة
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و بالقدر ذاته من العناية ستحظى املنظومة العقابية بمراجعة 

بغرض تبسيط بعض إلاجراءات  ،تشمل قانون تنظيم السجون 

وتفريد  أفضل للعقوبة بما يسمح من التقليص من حالة العود 

الوطنية  هات  امة للتوج  ع تدابير أخرى تهدف إلى إرساء سياسة  إقرار و 

الرامية إلى الوقاية من الانحراف و ذلك من خالل تعزيز سياسة 

 .إلادماج الاجتماعي

 
 

 ،امـــــــــــــــــالختفي 
 

  أشكرُ 
ً
امية أخرى السّيد رئيس الجمهورية على رعايته الّس  مّرة

كما  هللا خطاه لخدمة هذا الوطن، د  لهذه الجلسة، و أتمنى أن يسّد 

 .أشكر جميع الحاضرين على مشاركتهم معنا مراسم هذا الافتتاح

 

 .شكرا على كرم إلاصغاء و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
 


