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السيدّمستشارّرئيسّالجمهوريةّاملكلفّبالشؤونّالقانونيةّوالقضائية،
السيدةّممثلةّالسيدّرئيسّاملحكمةّالدستورية،
السيدّالرئيسّاألولّللمحكمةّالعليا،
السيدّرئيسّمحكمةّالتنازع،
السيدّرئيسّاملجلسّالوطنيّلحقوقّاإلنسان،
السيدّاألمينّالعامّللحكومة،
السادةّأعضاءّاملجلسّاألعلىّللقضاء،
السادةّممثلوّاألجهزةّاألمنية،
السيداتّوالسادةّالقضاة،
السادةّممثل ّوّأسرةّالدفاعّوالتوثيقّواملحضرينّالقضائيين،
أسرةّاإلعالم،
الحضورّالكريمّكلّباسمهّوصفته،

**ّالسّالمّعليكمّورحمةّهللاّتعالىّوبركاتهّ** ّ
ُ
ُيسعدني في البداية أن أرحب بالسيدات والسادة الحضور في هذه الجلسة االحتفائية املخصصة
لتنصيب السيد محمدّبنّناصر رئيسا ملجل الدولة والسيد عبدّالغفورّكحولّ محافظا للدولة لدى مجل
الدولة بعد أن حظيا بثقة السيد رئي الجمهورية ،رئي املجل األعلى للقضاء ،لتولي هذه املسؤولية في أعلى
هيئة في القضاء اإلداري.
إن هذا التعيين ،يأتي بعد الحركة الجزئية التي مست سلك رؤساء املجال القضائية والنواب العامين
لدى املجال شهر أوت املنصرم ،والتي تهدف إلعطاء دفع جديد للعمل القضائي وتحسين أساليب التسيير بما
يرقى لتطلعات املواطنين.
ّ السيّداتّالفضلياتّ،السادةّاألفاضل،
إن تأسي مجل الدولة كهيئة قضائية مقومة لعمل الهيئات القضائية اإلدارية جاء بموجب املادة
 152من دستور سنة  ،1996الذي تبنت من خالله بالدنا نظام ازدواجية القضاء.
كما يؤدي دورا استشاريا من خالل إبداء الرأي للحكومة حول مشاريع النصوص القانونية قبل
عرضها على مجل الوزراء.
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وبهذا يكون املؤس الدستوري قد منح ملجل الدولة مكانة خاصة في النظام املؤسساتي وجعل منه
ُ
تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء املنظومة
هيئة قضائية عليا في النظام القضائي الجزائري،
القانونية وتدعيم أس دولة القانون.
وقد تعزز دور املجل بموجب التعديل الدستوري لسنة  2020الذي كرس مبدأ التقاض ي على
درجتين في املادة اإلدارية من خالل إنشاء املحاكم اإلدارية لالستئناف ،وهو ما يسمح له بالتفرغ ألداء دوره
الرئيس ي في توحيد االجتهاد القضائي اإلداري على املستوى الوطني.
واألكيد أن هذا الهدف يتجسد أكثر باستمرار الجهود الرامية لنشر قرارات هذه الهيئة القضائية على
أوسع نطاق السيما بالوسائل الرقمية ،خاصة تلك القرارات الفاصلة في مسائل ذات أهمية وكانت محل نقاش
قانوني وفقهي ،وهو ما سيسمح بتحقيق الحق الدستوري في وصول املواطن إلى املعلومة القضائية وفي تمكين
الباحثين املتخصصين في املادة اإلدارية من التحليل واالقتراح.
 السيداتّوالسادةّ،الحضورّالكريم،
لقد اقتض ى التعديل الدستوري تكييف النصوص القانونية مع املبادئ التي كرسها في مجال القضاء
اإلداري .وفي هذا اإلطار ،تم تعديل وتتميم القانون العضوي رقم  01-98املؤرخ في  30ماي  1998املتعلق
بتنظيم مجل الدولة وسيره واختصاصاته بموجب القانون العضوي رقم  11-22املؤرخ في  9جوان .2022
وقد كرس هذا التعديل اختصاص مجل الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في األحكام والقرارات
الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية اإلدارية واختصاصه بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن املحكمة
اإلدارية لالستئناف ملدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن
السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية.
غير أنه إذا كان التكري الدستوري ملبدأ التقاض ي على درجتين في املواد اإلدارية واملوضوع حيز التنفيذ
بمقتض ى هذا القانون العضويُ ،يشكل قفزة نوعية في عمل القضاء اإلداري عموما وعمل مجل الدولة
خصوصا ،فإن هذا النص أوكل للمجل مهمة أخرى تتمثل في تكليفه بإعداد تقرير سنوي يرفعه إلى السيد
رئي الجمهورية ،يتضمن على سبيل الخصوص االختالالت والنقائص املسج ـ ـ ـ ـ ـلة من جانب اإلدارة خالل
فصل القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء في مختلف املنازعات اإلدارية حتى يتسنى للسيد الرئي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتدارك
هذه النقائص.
وعند إعداد هذا التقرير ينهل مجل الدولة من روافد متنوعة بما ُيبرز تنوع اإلشكاالت وثراء االقتراحات،
خاصة من التقارير التي يرفعها رؤساء املحاكم اإلدارية لالستئناف حول صعوبات التنفيذ ومختلف اإلشكاالت
املعاينة واقتراح الحلول املالئمة لها ،مرفقة بتقارير املحاكم اإلدارية التابعة الختصاصهم اإلقليمي.

وقد تكون اإلشكاالت املطروحة مرتبطة باألحكام التشريعية والتنظيمية ،كما قد تكون متعلقة بالتباين في
تفسيرها بين الجهات القضائية أو بنقص في تكوين الفاعلين في بعض املنازعات اإلدارية مثل املنازعات
الضريبية واملنازعات العقارية ومنازعات الصفقات العمومية.
كما قد تكون هذه اإلشكاالت مرتبطة باإلدارة في حد ذاتها كعدم التكفل املناسب بمنازعاتها أو عدم
متابعتها بالشكل املطلوب ،مثلما أثبته تقرير سابق معد من طرف مجل الدولة بالتعاون مع مركز البحوث
القانونية والقضائية.
2

وإن رفع اإلشكاالت املذكورة وغيرها إلى علم السيد رئي الجمهورية هو عامل حاسم في استدراك
النقائص الـ ُمالحظة والقضاء على مظاهر اإلهمال من جانب ممثلي أشخاص القانون العام التي تأخذ أحيانا
شكل سوء التسيير أو البيروقراطية ال ُـم ِّنفرة غير املبررة ،وهو ما تسعى الدولة ملحاربته بكل قوة وبشتى الوسائل.
 السيداتّوالسادة،
 الحضورّالكريمّ ،
أما فيما يتعلق بالدور االستشاري ،فإن مجل
النصوص القانونية التي تعرض عليه إلبداء رأيه فيها.

الدولة يؤدي دورا كبيرا في تحسين نوعية مشاريع

فإخطاره وجوبي بشأن مشاريع األوامر والقوانين العادية والعضوية بعد املصادقة عليها في اجتماع
الحكومة ،وبذلك فهو يساهم بشكل مباشر في تحقيق مبدأ األمن القانوني املكرس في الدستور ،والذي يلزم
الدولة عند وضع التشريع املتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
إن املكانة التي يتمتع بها مجل الدولة تجعل االهتمام بتعزيز قدرات تسييره ضروري ،وفي هذا اإلطار،
جاء تعيين السيد محمدّبنّناصر رئيسا ملجل الدولة والسيد عبدّالغفورّكحولّ محافظا للدولة دليال على
هذا االهتمام ،وهو ما يسمح بإعطاء نف جديد للمجل  ،خدمة ملصلحة املتقاضين في عدالة ذات نوعية.
فالسيد محمدّبنّناصرّ،الذي شغل وظائف محافظ الدولة بمجل الدولة منذ سنة  ،2001هو خريج
جامعة وهران ،ومارس عدة وظائف قضائية باملحاكم واملجال القضائية واملحكمة العليا منذ ما يزيد عن 40
سنة ،اكتسب من خاللها خبرة وتجربة كبيرة في امليدان القضائي ،وهو من القضاة املتخصصين في املنازعات
اإلدارية ،فضال عن ثقافته الحقوقية املمتدة إلى مختلف تفرعات القانون.
أما السيد عبد الغفور كحول ،خريج املدرسة الوطنية لإلدارة فقد تدرج في مختلف الوظائف القضائية
لغاية التحاقه سنة  2014بمجل الدولة أين شغل وظائف محافظ الدولة مساعد ،واكتسب من خاللها
الخبرة والدراية في القضاء اإلداري ،ما جعله جديرا بالتعيين في هذا املنصب.
وبهذه املناسبة أهنئهما على الثقة التي حظيا بها من طرف السيد رئي الجمهورية لتولي هذه املسؤولية
الثقيلة في أعلى مستوى من هرم القضاء اإلداري ،متمنيا لهما النجاح والتوفيق في مهامهما الجديدة.
كما ال يفوتني أن أتوجه بخالص التقدير والشكر للرئيسة السابقة السيدة فريدةّبنّيحي ،التي أحيلت
على التقاعد ،على ما بذلته من جهود سواء على رأس هذا املجل املوقر أو بصفتها قاضية عملت في عدة جهات
قضائية ،متمنيا لها موفور الصحة والهناء والتوفيق في حياتها.
ّ

أجددّشكريّلجميعّالحضورّّ .
شكراّ علىّكرمّاإلصغاء والسالمّعليكمّورحمةّهللاّتعالىّوبركاتهّ .
ّ
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