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 تقديم:

نا هذا، تحوالت كبرى وإصالحات عميقة دت الجزائر منذ االستقالل وإلى يومشه

في النظام القضائي المعتمد، تبعا للتحوالت التي عرفها النظام السياسي في البالد، 

حيث كان النظام االشتراكي األحادي هو المهيمن على مفاصل الحكم في البالد، 

الذي كرس النظام الديمقراطي التعددي، الذي  1989إلى غاية صدور دستور 

 1996وتجلى ذلك بوضوح في دستور القضاء اإلداري من أهم أركانه، يعتبر 

دور القاضي االداري الجزائري في تكريس 

قطاع  دولة القانون في إطار سياسة إصالح

 العدالة

دور القاضي االداري الجزائري في تكريس 

قطاع  دولة القانون في إطار سياسة إصالح

 العدالة



حيث أصبحت إمكانية مقاضاة الدولة أو أحد الذي كرس ازدواجية القضاء، 

 ، أمام جهة قضائية مختصة تختلف عن القضاء العادي.واقعا ملموسا فروعها

االزدواجية  فتم تكريس نظام ،لهذا المسعىوقد تواترت بعد ذلك عدة قوانين مجّسدة 

القضائية وتم توزيع االختصاص في مجال المنازعات والخصومات بين أجهزة 

 أدت التي دافھاأل نیبالقضاء االداري وأجهزة القضاء العادي ، ونجد من 

 رقابة فرض القضاء، ازدواج نظام تبني إلى الجزائري الدستوري بالمؤسس

 م،ھاتیوحر األفراد حقوق تطال أن مكنی التي اإلدارة، تصرفات على محكمة

 في عدمه من القضاء ازدواج نظام نجاعة مدى على الحكم أساس أن شك وال

 في المتمثلة امھالم تلك أداء في نجاحه مدى وھ كونی أن جبی الجزائر،

 ممتازا، طرفا اھباعتبار بالتعسف لإلدارة السماح وعدم العامة، المصلحة قیتحق

 .مھاتیوحر األفراد حقوق ةیوحما

ولعل الرهان الكبير الذي راهنت عليه الجزائر في إنجاح القضاء اإلداري، 

 الصالحيات الواسعة التي أوكلت للقاضي اإلداري، في ظل سياسة إصالح العدالة،

التي أقرت مبدأ التقاضي على درجتين  2020والمراجعة الدستورية لسنة 

الذي يتضمن  07-22بإستحداث محاكم إدارية لإلستئناف بموجب قانون رقم 

المتضمن  09-08المعدل لقانون رقم  13-22التقسيم القضائي وصدور قانون رقم 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 :إشكالية الملتقى

 سياسة ظل في الجزائري اإلداري للقاضي  المخّولة السلطات هل 

 القانون؟ دولة مقومات إلرساء  كافية  العدالة  قطاع  إصالح

 الملتقىأهداف 

 العدالة قطاع إصالح سياسة ظل في اإلداري القضاء واقع تشخيص . 

  بيان أثر وانعكاسات  سياسة اإلصالحات القانونية  والمؤسساتية في الجزائر

على سلطات القاضي االداري في حماية المتقاضين من تعسف السلطات 

 اإلدارية.

  القانونية والتي تؤثر سلبا على إبراز النقائص التي مازالت تعتري المنظومة

 دور القاضي االداري في إرساء دولة القانون.

  تقديم توصيات هامة بغرض تحيين النصوص القانونية بما يستجيب

 لمتطلبات دولة القانون .



 

 محاور الملتقى

 : مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائرالمحور األول

 (.الجزائر في القضائية السلطة وواقع وضع) السلطات بين الفصل مبدأ -

 .العدالة إصالح سياسة ظل في القضائية االزدواجية نظام تبني -

 .القانون دولة مسلمات من القضائية الرقابة -

 .للقانون اإلدارة وخضوع لألفراد األساسية الحريات و بالحقوق االعتراف -

 االداري للقاضي المستحدثة واإلجرائية الموضوعية : السلطاتالمحور الثاني

 األساسية والحريات الحقوق وحماية اإلدارة متيازاتا بين للتوفيق

 .األمر بسلطة اإلداري القاضي سلطات تدعيم -

 . التهديدية بالغرامة الحكم بسلطة اإلداري القاضي سلطة تعزيز -

 التقديرية السلطة على الرقابة في اإلداري القاضي صالحيات من التوسيع -

 .لإلدارة

 .القضاء استقالل ضمانات إقرار -

 في الحق ضمان في والمؤسسات القانونية االصالحات محدودية :المحور الثالث

  .االدارية المادة في عادلة محاكمة

 . للقضاة النسبي االستقالل -

 .السيادة أعمال على القضائية الرقابة انتفاء -

 . االدارية المادة في للقضاة الوظيفي التخصص في فراغ وجود -

 الجزائر في القضائية االزدواجية نظام تقييم  -

 في اإلداري القاضي سلطات تدعيم مجال في المستقبلية األفاق :المحور الرابع

 . القانون دولة إرساء

  القضاء استقالل ويجسد يعزز بما الدستور بتعديل المبادرة -

 آليات تبني مع لألفراد األساسية والحريات الحقوق ومجال نطاق من توسيع -

 .الحماية

 الكفاءة ورفع اإلداريين القضاة تكوين في النظر إعادة على العمل ضرورة -

 . والفنية المهنية

 دولة تكريس في اإلداري القاضي دور حول دولية تجارب في قانونية رؤية -

 .القانون



 

 اللجنة العلمية للملتقى

 كمون حسين رئيس اللجنة العلمية الدكتور:

 أعضاء اللجنة العلمية

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى

 لوني نصيرة رئيس اللجنة التنظيمية الدكتورة:

 أعضاء اللجنة

 شروط المشاركة:

باب المشاركة مفتوح لألساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه والباحثين في القانون 

 والقضاء

المداخالت الثنائية بكل اللغات وترفق بملخصين األول بلغة البحث والثاني  تقبل

 بلغة مخالفة، على أن يكون أحدهما باللغة العربية.

في أي تظاهرة  أن تكون المداخلة أصيلة ولم يتم نشرها أو المشاركة بها من قبل

 علمية داخل وخارج الوطن.

 تتسم المداخلة بالجدية والحداثة، وأن تكون في أحد محاور الملتقى أن

 المنهجية العلمية في كتابة البحوث العلمية. ىأن يتم االعتماد عل

بالنسبة للغة العربية وخط  14مقاس "  Simplified Arabic" يكتب البحث بخط

"Times New Roman بالنسبة للغات األخرى. 12" مقاس 

 صفحة  20أن ال تتجاوز المداخلة 

تكتب الهوامش في آخر البحث وفق الترقيم الوارد في متن البحث، مرفقة بقائمة 

 المراجع.

 تواريخ مهمة

 2023فيفري  28 آخر أجل الرسال المداخالت..

 2023مارس 12 آخر أجل للرد على المداخالت المقبولة

 2023مارس16 :إنعقاد الملتقى بتاريخ

 المداخالت عبر البريد اإللكتروني التالي:ترسل 

etat.droit@univ-bouira.dz 
 

 مالحظة هامة:

 بعد القبول النهائي للمداخالت سيتم اعالمكم بالرابط الخاص بالملتقى

 



 

 


