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  امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة

  النظام ا�ا�يل �� جملس ا�و�

  ٕان جلنة جم� جملس ا�و�، 

املتعلق  1998مایو س�نة  30املؤرخ يف  01ــ  �98ىل القانون العضوي رمق  �طالعــ بعد       

  ،، املعدل واملمتموتنظميه ومع� جملس ا�و� �خ�صاصات

املتضمن  2001د�سمرب س�نة  19املؤرخ يف  413ــ  �01ىل املرسوم التنف�ذي رمق  �طالعــ بعد       

  وتنظميها وسريها،ٕا�شاء جم� جملس ا�و� 

  املتضمن تعیني رئ�سة جملس ا�و�،  2019ٔ�وت  19ــ بعد �طالع �ىل املرسوم الرئايس املؤرخ يف       

  .2019ٔ�كتو�ر  27املؤرخ يف �لس ا�و�  �ىل النظام ا�ا�يل �طالعبعد  ــ      

  :یصادق �ىل النظام ا�ا�يل �� جملس ا�و� ا�ٓيت نصه

  .حيدد هذا النظام �یف�ة تنظمي وٕادارة جم� جملس ا�و�: املادة أ�وىل

املتعلق  1998مایو س�نة  30املؤرخ يف  01ــ  98من القانون العضوي رمق  08تطبیقا ٔ�حاكم املادة : 2املادة

 413ــ  01من املرسوم التنف�ذي رمق  03جملس ا�و� وتنظميه ومع�، املعدل واملمتم، واملادة  �خ�صاصات

وسريها، تصدر ا�� س�نو�  وتنظميهااملتضمن ٕا�شاء جم� جملس ا�و�  2001د�سمرب س�نة  19املؤرخ يف 

  .�ق�ضاءويف ٔ��داد �اصة عند  ،�ىل أ�قل وا�د يف �دد

  :هتدف ا�� ٕاىل �منیة الثقافة القانونیة �لقضاة وللك من � ص� �لقانون والقضاء من �الل �رش: 3املادة 

  وحممكة التنازع،احملامك إالداریة لصادرة عن خمتلف غرف جملس ا�و� و ــ املنتقى من القرارات ا

  احملامك إالداریة وحممكة التنازع،التعالیق �ىل قرارات جملس ا�و� و ــ 

  الص� �لعمل القضايئ،ــ ا�راسات والبحوث القانونیة ذات 
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  .نظمهای س ا�و� والتظاهرات اليت ــ تقار�ر عن خمتلف �شاطات جمل

  :�سري ا�� بواسطة الهیئات التالیة:  4املادة 

 مد�ر ا��،ــ 

 ــ جلنة ا��،

  .ــ رئ�س التحر�ر

  .     مد�را �لم�� بقسم الو�ئق وا�راسات القانونیة والقضائیةامللكف املسؤول �كون  :5املادة 

  .قضاة) 06(ت�شلك جلنة ا�� من 

  .یعني رئ�س جملس ا�و� رئ�س التحر�ر ؤ�عضاء جلنة ا��

  .بدعوة من مد�رهالكام دعت احلا�ة ��جتمتع جلنة ا��: 6املادة 

، ٔ�و يف ٔ�ي مك�ب القضايئ وال�رشیع وجم� جملس ا�و� �جهتادصل�ة م�ابعة مب اج��اهتا� تعقد جلنة ا�

 .�ٓخر مب�لس ا�و�

  :یتوىل مد�ر ا�� :7املادة 

  ا�ا�يل �لس ا�و�،ــ إالدارة الفعلیة �تلف �شاطات ا��، حسب ما هو م�صوص �لیه �لنظام 

  ،ا�لجنة ذاتلرئ�س التحر�ر متهیدا لعرضها �ىل ا�� جلنة معل االقرتا�ات اخلاصة بتطو�ر ــ تقدمي

  .جملس ا�و�لرئ�س  یقدمعن �شاطات ا��  س�نو� تقر�ر یعدــ 

  :تتوىل جلنة ا�� �ىل اخلصوص ما یيل:8املادة 

  واملصادقة �لیه،ا�ا�يل �لم�� ــ وضع النظام 

  قرارات جملس ا�و� قصد �رشها، انتقاءــ 

  ،واحملامك إالداریة وحممكة التنازعــ تق�مي التعالیق �ىل قرارات جملس ا�و�
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  صد �رشها،سات والبحوث القانونیة قا�راــ تق�مي 

  دد ال�سخ الواجب طبعها من لك �دد،ــ حتدید �

  خ املس�تفاد مهنا،ا�� و�دد ال�ســ حتدید الف�ات املس�تف�د�ن جما� من 

  الس�نوي، �شرتاكعر ا�� وقمية ــ حتدید س

  �ملوقع إاللكرتوين �لس ا�و�،ــ حتدید حمتوى ا�� امل�شور 

  .قرار �ش�ٔن �س�یري ا�� وٕادارهتأ�ي  اختاذــ 

  :یتوىل رئ�س التحر�ر ما یيل: 9املادة 

  جلنة ا��،ــ تنف�ذ قرارات 

   الرمسیة مبا حيقق ٔ�هداف ا��،ــ متثیل ا�� ٔ�مام اكفة اجلهات الرمسیة و�ري

  اكفة املراسالت املتعلقة ���،ــ التوق�ع �ىل 

  الشؤون العلمیة وإالداریة �لم��،ــ إالرشاف العام �ىل ٕادارة 

  �،�لجنة ا�� عن لك شؤون ا� ــ تقدمي تقر�ر س�نوي

  .ا�� جلنةولكها ٕالیه ٔ�خرى ت ة �امالق�ام ب�ٔیــ 

  :ا�� س�یاسة �رش تقوم �ىل القوا�د التالیةت��ع : 10املادة 

  :ٔ� ـ �ل�س�بة لقرارات جملس ا�و�

  ب حتت ٕارشاف رئ�س الغرفة املعنیة،ــ ٔ�ن �كون مشفو�ا �رٔ�ي مس� 1

  .�س�ت��اء ما ی�رش يف أ��داد اخلاصة،ا�رشهــ ٔ�ن ال �كون قد س�بق  2

  :�ل�س�بة لقرارات احملامك إالداریة وحممكة التنازعب ـ 
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من رؤساء  �قرتاحــ یمت احلصول �ىل قرارات احملامك إالداریة وحممكة التنازع �سعي من مد�ر ا�� ٔ�و  1

  ،اجلهات إالداریة املعنیة

  .   ــ ٔ�ن ال �كون قد س�بق �رشها، �س�ت��اء ما ی�رش يف أ��داد اخلاصة 2

  : وا�راسات والبحوث القانونیةواحملامك إالداریة وحممكة التنازع ـ �ل�س�بة �لتعالیق �ىل قرارات جملس ا�و�  ج

املؤلف م�حصال �ىل شهادة دكتوراه ٔ�و ٔ�ن �كون ٔ�س�تاذا �امعیا س�بق � ال�رش يف جمالت ــ ٔ�ن �كون  1

ٔ�و ٔ�ن ، ممارسا ٔ�و م�قا�دا، �كون قاضیأ�و كتب قانونیة م�خصصة، سواء يف اجلزا�ر ٔ�و يف اخلارج ٔ�و ٔ�ن 

  ،�كون خ�ريا تق�یا م�خصصا يف ا�ال املتناول ��راسة

ماجس�تري ٔ�و  رسا� ٔ�و دكتوراه ٔ�طرو�ةحث القانوين جزء من ــ ٔ�ن ال �كون التعلیق ٔ�و ا�راسة ٔ�و الب 2

  خترج، مذ�رة

  .صف�ة )20(ــ ٔ�ن ال یتعدى التعلیق ٔ�و ا�راسة ٔ�و البحث القانوين  3

، ��لغة العربیة يف شلك مطبوع وريق من �سختنيأ�عامل املرغوب �رشها تحر�ر ال �س�تق�ل رئ�س : 11املادة 

ٕاىل ا�لغة  رتمجةبمرفقة ، یتعني ٔ�ن �كون وٕاذا اكنت التعالیق وا�راسات والبحوث القانونیة بلغة ٔ�ج�بیة

 Microsoft"مك�وب برب�مج ) قرص(تقدمي �س�ة يف الشلك إاللكرتوين  ويف لكتا احلالتني جيب. العربیة

Word"  وخبط"Simplified arabic " و��لغة أ�ج�بیة �س�ت�دم خط 16جحم اخلط ،"Time new 

roman " 16جحم اخلط.  

جم� جملس ا�و� ٕاما �رب الربید العادي �ىل  مك�ب ٕاجنازٕاىل  �رسل أ�عامل املقرت�ة �ل�رش: 12املادة 

ید إاللكرتوين �ىل العنوان ٔ�و �رب الرب ،أ�بیار اجلزا�ر 1960د�سمرب  11:العنوان ا�ٓيت

 عشهاد �ٕالیدالك ذ� مقابل االٕ  ،إالیداع املبارشٔ�و عن طریق ، Revue.cetat@gmail.com:ا�ٓيت

  .س ا�و�جمل  �لمعين عند الطلب من مك�ب ٕاجناز جم�سمل� 

ب��ذة تعریف�ة عن املؤلف مع ذ�ر عنوانه الاكمل وعنوانه إاللكرتوين  �رفق أ�عامل املقرت�ة �ل�رش: 13املادة 

ثبات مس�تواه ٔ�و صف�ه ٔ�س�تاذ �امعي ٔ�و إ �ٕالضافة ٕاىل لك ما ميكن و�د، ورمق الهاتف ورمق الفا�س ٕان 

  .خ�ري تقين م�خصص يف ا�ال املتناول ��راسة
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  .من هذا الرشط القضاةیعفى 

  :یتعهد املؤلف كتابیا مبا یيل: 14املادة 

س�نوات �ىل  03يف ٔ�ي جم� ٔ�خرى، ٕاال بعد مرور  القانوين �دم ٕا�ادة �رش التعلیق ٔ�و ا�راسة ٔ�و البحث

  شارة ٕاىل س�بق ال�رش بذات ا��،يف جم� جملس ا�و�، مع االٕ  �رشه أ�قل من

  ٕاذا ٔ�عید ال�رش مضن كتاب املؤلف، ،جملس ا�و� جم�إالشارة ٕاىل س�بق ال�رش يف 

، �سمل هذا وٕاذا اكن إالیداع م�ارشة. ميكن �لراغب يف �رش ٔ�عام� حتمیل التعهد السالف ا��ر من موقع ا��

  .  ٕاجناز ا�� التعهد مبك�ب

ولو مل حىت سرت�اع من صاح�ه ا�راسة ٔ�و البحث القانوين حمل ا ال ميكن ٔ�ن �كون التعلیق ٔ�و: 15املادة 

  . یمت �رشه ���

  .�ل�رش �ىل جلنة ا�� مشفو�ة �رٔ�یه املس�ب ملقرت�ةأ�عامالیعرض رئ�س التحر�ر : 16املادة 

من ٔ��ل تق�مي التعالیق  �خ�صاص� حسب ذیعني مد�ر ا�� مقررا من بني أ�عضاء و : 17املادة 

  .�ل�رش �ةاملقرت راسات والبحوث القانونیة وا�

  :�ل�رش من ح�ث املقرت�ةیقمي العضو املقرر املواد : 18املادة 

  ــ املهنجیة وأ�سلوب،

  ــ املضمون، 

  .ــ املراجع

�ىل جلنة ا�� �لمناقشة والتصویت  �ل�رش حول أ�عامل املقرت�ةیعرض العضو املقرر تقر�ره : 19املادة 

  .�الل اجللسة املوالیة لتلكیفه �لتق�مي

یعترب صوت رئ�س التحر�ر تت�ذ جلنة ا�� قراراهتا ب�ٔ�لبیة أ�صوات، ويف �ا� �ساوي أ�صوات : 20املادة 

  .مرحجا
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  .نة ا�� �رش ٔ�و �دم �رش أ�عامل املقرت�ةتقرر جل : 21املادة 

ٕاما �ملوافقة �ىل ال�رش ٔ�و �رفضه ٔ�و بدعوة  أ�عامل املقرت�ة تصدر قرارات جلنة ا�� اخلاصة ب�رش:22املادة 

ٕاىل تعدیل مصنفه وفقا لتوجهيات العضو املقرر يف ٔ��ل حمدد، حتت طائ� رفض  صاحب العمل املقرتح

  .ال�رش

يف جسل یف�ح  �ج��اتجلنة ا�� ومدا�الهتم �الل  ٔ�عضاءتدون لك املناقشات ومالحظات : 23املادة 

  . لهذا الغرض، مؤرش �لیه من ق�ل رئ�س جملس ا�و�

ٕاخ�اره بقرار جلنة ا�� دون ٔ�ي  ـ صاحب العمل املقرتحميكن لرئ�س التحر�ر ـ بناء �ىل طلب : 24املادة 

  . ب��ان أ�س�باب الزتام

  .من ثلث أ�عضاء �قرتاحميكن تعدیل النظام ا�ا�يل �لم�� مببادرة من مد�ر ا�� ٔ�و : 25املادة 

  . یصادق �ىل تعدیل النظام ا�ا�يل ب�ٔ�لبیة أ�عضاء

  .2020س�مترب  07متت املصادقة �ىل هذا النظام ا�ا�يل بتارخي : 26املادة 

  .ی�رش النظام ا�ا�يل �لم�� يف املوقع إاللكرتوين �لس ا�و� و�� جملس ا�و�: 27املادة 

  

  رئ�سة جملس ا�و�                                                                 

  �ن حيي فریدة: الس�یدة                                                               

  

  

  

 


