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                         الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة       

 المحكمة العليا       

 
 

  ّمستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية، دالسي 

  ّستوري،رئيس المجلس الدّ  دالسي  

  ّاألختامحافظ ، وزير العدل دالسي، 

 رنسآال شن السيدةChantal Arens  ،ض ــة النقة األولى لمحكمسالرئي

 ،ةالفرنسيّ 

  لس الدولة،ـرئيسة مجالسيّدة 

  ّالدولة،محافظ الدولة لدى مجلس  دالسي 

  ّات المحامينلمنظماإلتحاد الوطني رئيس  دالسي، 

  ّن،ـــباء منظمات المحاميــنق ادةالس 

  السيّدةChantal Bussière، ةــــالئيسية لبرنامج دعم قطاع العدرّ الخبيرة ال، 

  بمختلف رتبهممجلس الدولة  وقضاة المحكمة العليا  /زمالئي يتزميال، 

  ه و صفتهــــــــّل باسمك، ادةـــّ السحضرات السيدات و، 

 .أســــــــــــــــــرة اإلعــــــــــــــــــــــــــالم 

 ــد :ـــــــــالسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته، أّمـــــــا بعــــــــ

 ل للمحكمة العلياد الرئيس األوّ ـكلمة ترحيبيّة للسيّ 

 اليوم الّدراسي: بمناسبة

  "و الفرنسيّ  تقنيات الطعن بالنقض في القانونين الجزائريّ "  
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أن محكمة العليا، النائب العام لدى الالسيّد  زميلي باسمي و باسم نيد  سع  ي            

لذي اللقضاء،  العليارح العلمي الجديد، صرح المدرسة أرّحب بكم في هذا الص  

  :وعـــاليوم الدراسي حول موض هذا  يحتضن فعاليات

 ."رنسيو الف ريـن الجزائـيات الطعن بالنقض في القانون  ــّــتقني"

ية صّح   أزمةبتفشي  زتمي  ت في ظل ظروف   نا الدراسي هذا،وم  ي   د  ـــــق  نع  ي            

 ةـــــلمواص يثنينا علىلم إالّ أّن ذلك  ،ف مناحي الحياةختل  رت على م  عالمية، أث  

 أنّ  إالّ  نصرمة،ده خالل السنة المـــعقل مبرمجا   انـــك بعدما ألشغاله،التحضير 

 لهذهه أجيل تمّ ــت، لذا بذلك لم تسمح في تلك الفترة لتي تعلمونها جميعا  ا الظروف

 .ه  إمكانية تنظيم  التوفيق في  لنا و قد كان السنة

يننا في بنا يوف  و ض نائ  شركابحضور ، أمل تنظيم ملتقانا   كان يحدونا          

لنا ترك يلم لألسف  كورونا فيروس أنّ  الّ إ ،باشرا  م   ل  ليكون التواص   الجزائر،

 اهداتنلتع تنفيذا   ،عن بعدحاضر المرئي عبر تقنية الت إجراءهر ليتقرّ  ،رالخيا

 .زائردعم قطاع العدالة في الج إطارفي ر المتمثلة في تجسيد البرنامج المسطّ 

بين  رثم  الم   و دـــالتنويه بمستوى التعاون الجيّ  أريد ،ددو في هذا الص            

لة في م قطاع العداـــــــلدع األوروبيو برنامج اإلتحاد  مؤسساتنا القضائية

لرئيسية لهذا بيرة اخال، Chantal Bussière دةالسيّ  كربالذّ   ص  خ  و أ   رــــــــالجزائ

 أسهمرة و على ـــــــنا في محكمة النقض الفرنسيّ ظرائ  ن   إلى جانب البرنامج،

عبر  كلمة اءبإلق بعد قليل لض  ف  ت  ت  التي س   ،Chantal Arens دةالسيّ  الرئيسة األولى

على باجتماعات المجلس األ التزامهاف و ــــــبرنامجها المكث  رغم  الشاشة،

 للقضاء في فرنسا.

 

 

الل اإلتحاد خمن  ،الدفاع ة الخالصة ألسرةأتوجه بالتحيّ  ،خرىأ   من جهة            

 اببقى و من ـــــتالوطني لمنظمات المحامين الذي شاركنا في تحضير هذا المل

 تحادس اإلد رئيل به السيّ في البداية من اقتراح تفض  كان فإّن الموضوع  ،األمانة

ية من شروط تنظيمه الماّد   ر الفكرة إلى موضوع تكفل بجزء  لو  ل تتب الوطني،

 برنامج اإلتحاد األوروبي لدعم قطاع العدالة.
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ة للشؤون ــــــــمستشار رئيس الجمهوريّ  دينإلى السيّ  كر موصولالش            

ما ره  حضوو القضائية و رئيس المجلس الدستوري على        ة ــــــــالقانونيّ 

 .معنا ناز  الو  

الذي  ألختام،، حافظ اد وزير العدللسيّ إلى ا أيضا   كركما أتوّجه بالش            

اليوم  اهذ في معنا شاركةالم   د  و  كان يقد و  األشغال الفتتاحفنا بحضوره شر  

حول تليل و لكّن التزاماته المتعلقة بانعقاد مجلس الحكومة بعد ق كقاض   الدراسي

 دون ذلك.

  :نـــــــادة المحاضريــّــــإلى الس ،كذلك أتوجه بالشكر          

 :من الجانب الفرنسي 
  باتريك ماتيالسيّدPatrick Matet  ،مستشار شرفي لدى محكمة النقض. 

  برونو أودون السيّد Bruno Odent، .محام متخّصص في الطعن بالنقض 

  كريستوف كابيال السيّدChristophe Kapella، عام شرفي لدى محكمة  محام

  .النقض

  من الجانب الجزائري:و 
  ّرئيس الغرفة اإلجتماعية بالمحكمة العليا. محمد لعموري،د السي 

 لعليا لتجارية و البحرية بالمحكمة ارئيس الغرفة ا يب،ذعبد السالم  السيّد

 .سابقا  

  ا.رئيس قسم بغرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العلي ،مدني علويالسيد 

   ّرئيس قسم بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا. محمد أزرو،د السي 

  ّجلس معتمد لدى المحكمة العليا و م محام قاض سابق، احسن بوسقيعة،د السي

 .الدولة

 

ذا هشارك في فعاليات  حضر معنا و جميع من ،في األخير رـــأشك          

 .را  ثم  و م  النقاش ثريا   متمنيا  أن يكون، وم الدراسيــــــــالي

تتشكل  فإن لجنة للصياغة المناسباتفي مثل هذه  به ولعم  و كما هو م            

ت المحامين، القضاة و اإلطارات السامية و ممثل منظما السادةمجموعة من من 

على  ،تتولى عرض مشاريع التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي للمصادقة

أن يتم تقديمها للسيد وزير العدل، حافظ األختام، الذي نعتبر إشرافه على افتتاح 

من مقترحات في هذا الشأن، خاصة و أّن لجان  سيصدراألشغال هو تزكية لما 
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 لدراسة التعديالت المنتظر إدخالها على قانونيتعكف حاليا  على مستوى الوزارة 

 اإلجراءات المدنية و اإلدارية و الجزائية.

لسيد رئيس لتدخل شركائنا في هذا اليوم الدراسي و أدعو ا أفتح المجال          

 ة. طني لمنظمات المحامين  األستاذ أحمد ساعي إلى إلقاء الكلموال اإلتحاد

سية لبرنامج ، الخبيرة الرئي Chantal Buissière ةدالسيّ  إلى حيل الكلمةأ            

 دعم قطاع العدالة.

رنسية الرئيسة األولى لمحكمة النقض الف، Chantal Arensالسيدة  أدعو          

 .إلى إلقاء الكلمة

ء كلمة حول إلى السيد وزير العدل، حافظ األختام، إللقا أ حيل الكلمة          

 عن افتتاح األشغال. الموضوع و اإلعالن

 


