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ن هذه إملذكرة ليست مثرة هجد هجيد ولكهنا جمرد معل بس يط وأ قل من قطرة يف حبر إلبحث إلعلمي تطلبته  إ 

 إلزتإمات مدرسة إدلكتورإه، فليست إجهتادإ مين

 لكنين : 

 ينتفع به أ وال أ حتس هبا هلل رب إلعاملني وأ رجو منه أ ن يتقبلها مين كـــعمل انفع

عزإء وأ ق  تـــيإ خو وزويج إلفاضل و  نيـــــــمث أ هدهيا للوإدلين إلكرمي فاضلــــإل   اريب إل 

 اء درب إحلياةـــــــقـولرف 

 وللك من عرفته  ولك من يعرفين ...حمبة خالصة هلل

                                      

 م  ــــــــريـد مــيـلب                                                       
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 الشــــــــكــــــــــــــــر
 

 

 

 إلشكر هلل إذلي بنعمته تمت إلصاحلات

فاضــــــــــــمث إلشكر لمك أ س  ة إدلكتورإهــــــل أ عضاء مدرســـــــــــاتذيت إل 

 إلشكر للك متفضل بعونه الجناز هذإ إلعمل

س تاذي إملرشف إذلي هل علين   ا إلفضل إلكبري فهل مين إلشكر إجلزيلوإلشكر ل 

نه...من مل يشكر إلناس مل يشكر هللا  ل 
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 ة ـــــدمـــــمق

على عاتقها مهمة رفع مستوى معيشة  تأخذ أداةهمية اإلدارة يوما بعد يوم باعتبارها تتزايد أ
لتنفيذ السياسة العامة للدولة لذلك فهي تتأثر بالحكم  أداةالمواطن وحل مختلف مشاكله، فهي 
 السياسي القائم وفلسفة النظام الحاكم.

ومبدأ حياد اإلدارة يعد موضوعا مهما تناوله فقهاء القانون العام بالدراسة من جوانب عدة 
ه نموذجا لتنظيم وتسيير نشاط اإلدارة وتحسين أدائها ولكون آثاره تنعكس على فاعلية باعتبار 

أيضا في ذات البلد من  االنشاط اإلداري، ونظرا الختالف نماذج الحكم من بلد آلخر، واختالفه
 .1وقت ألخر يجعل من مبدأ الحياد ذا مفهوم متباين ومتغير

على الفقه  االعتمادلذلك البد من  مبدأ الحيادالمشرع الجزائري لم يعط تعريف قانوني ل
بين عدد المبادئ التي  إليه كمبدأ منالدراسات لم تتطرق كما أن  مدلوله. إلىالقانوني للوصول 

تحكم تنظيم وسير المرافق العمومية والسبب في ذلك والذي يذكره اغلب الباحثين، انه ٌيدرس 
 2ي.العموم أمام المرفقكنتيجة لمبدأ المساواة 

ولما نبحث فيما تناوله الكثير من الكتاب والفقهاء في مجال القانون الدستوري والقانون 
الدراسات ال  إطارعن موضوع حياد اإلدارة في  اإلداري وعلم اإلدارة العامة والعلوم السياسية،

كان ذلك بمناسبة تعرضهم لمسائل مرتبطة  إنماعلى بحث مضمونه وتعريفه،  أساساتنصب 

                              
، رسالة لنيل شهادة فرنسا-تونس–مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر بودريوة عبد الكريم،  -1 

 .06، ص6002الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر كلية الحقوق 
، مخبر الدراسات السلوكية األولىالطبعة  ،-اإلداريالتنظيم اإلداري والنشاط  -الوجيز في القانون اإلدارير لباد، ناص -2

 .891، ص 6002والدراسات القانونية، الجزائر، 
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اد ـــــنشاطاتها، لذلك فالمؤلفات مفتقرة لتعريفات مبدأ حي أوبهياكلها  األمرتعلق  سواء ارةباإلد
دأ ــــــــــوبالنسبة لمحاوالت التعريف  الموضوعة استندت إلى العناصر التي يتكون منها المب ،اإلدارة

ي يفترض أن يبينها ، الذأللمبدإلى النتائج التي يرتبها وليس التركيز على الطبيعة الذاتية  أو
 التعريف .

الحياد يحمل معنيين متكاملين، عموما ورغم صعوبة وضع تعريف للمبدأ، يمكن القول أن 
أن يؤثر على النشاط اإلداري، شأنه  من مامعنى سلبي يتمثل في ضرورة اجتناب الموظف كل 

ن الموظف من ميوله، أما المعنى االيجابي يتضمن تمكي أوويلزمه بعدم االنسياق لعواطفه 
المشاركة في الحياة السياسية مشاركة موضوعية بحيث ال ينحاز معه إلى اعتبارات شخصية 

 فالحياد يشمل االمتناع والموضوعية في ذات الوقت.

تعد ذات بعد مبدأ حياد اإلدارة في الجزائر كان وليد المراجعة الدستورية ، هذه األخيرة  إن
لنا  ، ولكن أيضا ألنها تكشفليس فقط ألنها عامال محركا له، الدستوري للبالد هام في التطور

تأطير الحياة السياسية ل ، ولما كان الدستور موجهامظاهر السلطة السياسية في الدولةعن بعض 
المراجعة  نأ، ويمكن القول إذا كان متكيفا معها ، فإنه ال يمكن القيام بهذه الوظيفة إالفي الدولة

، فهي تبحث عن إحداث توازن معقول بين الرغبة في تكييف مسعاها يالدستورية تكون محددة ف
المراجعة تتم في  ، وبالتالي فإنبين الرغبة في المحافظة على أصله، و الحقائق الجديدة الدستور مع

 Gerard األستاذ جيرار كوناك وكما أشار. إطار استمرارية النظام القائم والمؤسسات القائمة فيه
Conac تعكس الرغبةالتحوالت والمراجعات الدستورية لدائم فإنا االستقرار لرغم منفإنه على ا ، 

جراءاتفي البحث عن هياكل                                               .1الثقافية لكل دولةو للحقائق السوسيولوجية    مالءمة أكثر وا 

                              
   لتقى الم ، حقوق اإلنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديدة: بعنوان مداخلة، غربي عزوزو حمريط عبد الغني  -1 

 . 86،ص 6001ماي  00 - 02 - 00االغواط  التعديالت الدستورية في البلدان العربية:الدولي الثاني حول
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يا ــــــــــــــــــــــــــتحوال ديمقراط سجلت 8919ثر التعديل الدستوري لسنة إ الدولة الجزائرية وإن 
نظامها الدستوري والسياسي واالقتصادي، لتبنيها نظام التعددية الحزبية  هاما، فمس بشكل أساسي

ونظام االقتصاد الحر، وهذا يستدعي بالضرورة تغييرات في مستويات مختلفة من اجل مسايرة 
 ف أنشطة الدولة خاصة النشاط اإلداري.الرؤية الفلسفية التي يجب أن تقوم عليها مختل

حياد، فمن المالئم والتحضير لمقتضيات يتطلبها مبدأ مكن هذا التحول من خلق مناخ 
كقاعدة انطالق  اإلدارةالقانوني والدستوري الذي تطرح فيه مسالة حياد  اإلطارمعرفة الضروري 

ومقتضيات يتطلب ضمانات قبلية  فهو، اإلدارةحياد  مبدألمعرفة ودراسة الضمانات الكفيلة بحماية 
جانب االعتراف بمختلف مظاهر  إلىاالستقرار السياسي  أساسها إلعمالهالمناخ العام  تخلق

 .لتأسيسه كأرضيةتقرير التعددية الحزبية والفصل بين السلطات  أهمهاالديمقراطية التي من 

ات النظام الجديد، الن الءم مع مقتضيلتت وعليه البد ان تتكيف اإلدارة عضويا ووظيفيا
قواعد سير اإلدارة في ظل نظام الحزب الواحد تختلف من حيث المجال والمضمون عن قواعد 

في  إالسير اإلدارة في نظام التعددية الحزبية حيث أن مبدأ حياد اإلدارة ال يجد له مجاال للتطبيق 
القانونية  األرضية ألنهماطات ظل نظام ديمقراطي يعترف بالتعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السل

 التي يتوجب توافرها لبناء المبدأ بناءا سليما ومتينا.

، وما نظام الديمقراطين من مساعي الدولة والمجتمع الجزائريين هو تحقيق دولة القانون والإ
ت في الجزائر كانالمبدأ  إلعمالوصف لكليهما، والخطوة االيجابية المباشرة  إالمبدأ حياد اإلدارة 

" عدم تحيز اإلدارة يضمنه القانون"، ودعم هذه 8992من دستور  62بالنص عليه في المادة 
. واستتباعا لذلك توالت ورمن نفس الدست 806بتبنيه ازدواجية القضاء في المادة  أيضاالخطوة 

ن البالغة في نشاط اإلدارة حاولت تكريس المبدأ وخلق التناسق بي األهميةذات النصوص القانونية 
 .النصوص
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عدم تحيز  –مبدأ حياد اإلدارة  إعمالتطلبته مقتضيات  ولما حدث التغير الدستوري الذي
ضمانات  األمرلضمانة قاعدية. تطلب  تأسيسإلى أن تم النص عليه دستوريا الذي يعد  –اإلدارة 
فرعية تتضمنها تتكامل مع هذه الضمانة وضمانات  منصوص عليها في الدستور أساسية

ألن ضرورة احترامه احتراما صارما من اجل تحقق ، القانونية المتدرجة بعد الدستور النصوص
رجة ، فعلى القوانين اقل درامالدستورية الواجبة االحت األحكاميعد قاعدة دستورية مهمة ضمن  المبدأ

 .من الدستور عدم مخالفتها

 للمبدأساندة ومرافقة في حد ذاته يدعم مبدأ حياد اإلدارة بضمانات م يالجزائر  الدستور 
أن االعتراف و  والحريات،باعتباره من المبادئ الهامة لحسن سير المرافق العمومية وكفالة الحقوق 

غير كاف لوحده، بل البد من ضمانات مالئمة  62بصفة مجردة كما جاء في نص المادة  بالمبدأ
اللحماية وتقرير جزاءات مخالفته،  ضمن  المبدأ وتبني ،يم الجدوىمبدأ مفرغ المحتوى وعد اعتبر وا 

يتطلب بصفة  األمرن إ إلعمالهوتحقق ضمانات كافية  بتأكدمتن الدستور ال يكفي لوحده للقول 
توفير وسائل مالئمة لحمايته وتقرير جزاءات تقابل كل ما من شانه مخالفة جوهر  ومهمة أساسية

 معا.  واإلدارةوعملية للحكم  دور المبدأ الذي يعد آلية علمية يتأكدالمبدأ ومقتضياته حتى 

مين جو متكامل أالبد من ضمانات لت جانب توفر مقتضيات المبدأ وتبنيه في الدستور فإلى
في الدولة الذي ترتكز عليه كل القوانين  األسمىفي الدستور بصفته القانون  سواءلتطبيق المبدأ 

يتم التفصيل ضمنها في لقانونية و ا األحكاممختلف النصوص القانونية التي تتفرع فيها  أو األخرى
 .المبادئ الدستورية

إن الدستور باعتباره تجسيدا إلرادة األمة في كيفية تنظيميها و تسير مؤسستها والمنظم 
للوفاق بين الحرية و السلطة داخل المجتمع من جهة، وبصفته القانون األساسي في الدولة من 

ين الدولة التي عليها االلتزام و التقيد بما ورد فيه من جهة أخرى، فهو يحتل المرتبة األولى في قوان
المحكومين لقواعد الدستور لشرعية، الذي يعني خضوع الحكام و أحكام، وبذلك يتحقق تطبيق مبدأ ا
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ريع األدنى للتشريع األعلى منه ــوهذا يعني التقيد بمبدأ تدرج القوانين، حيث يخضع التش
الي ال يجب أن يتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور أي أن تكون القوانين ة، وبالتـــــــــــــــــــــدرج

 الصادرة في الدولة منسجمة مع أحكامه.

تضمن الدستور ضمانات كبرى تدعم احترام المبدأ ولها عالقة مباشرة به تضمن تفعيله 
فتفرعت مقتضيات متجاهال له  أوعن المبدأ  بمنأىوتطبيقه تطبيقا سليما، كما أن التشريع لم يكن 

حياد  لمبدأالمبدأ ضمن تفرعات القانون الذي كان متالئما مع نص الدستور استكماال وتوضيحا 
قانوني  أهمهااإلدارة وخلق ضمانات فرعية مهمة متناسقة ومتكاملة من اجل احترام المبدأ ولعل 

 الوظيفة العامة وقانون االنتخابات.

باعتباره األساس الفلسفي دستوريا مبدأ المساواة ررة ساهم في تكريس المبدأ من مبادئ مقوي 
ولمبدأ حياد  مان احترام اإلدارة للقانون عمومالض خضوع الدولة للقانون لمبدأ حياد اإلدارة ومبدأ

الرقابة على دستورية القوانين المتمثلة في و دستوريا لة ع  رقابة مفٌ و ، اإلدارة خاصة هذا من جهة
لضمان رقابة قضائية  اإلدارة أعمالوالرقابة على لقانونية للمبدأ، لضمان احترام كل النصوص ا

على تصرفات اإلدارة ومدى احترامها للمبدأ خاصة بعد تبني الجزائر الزدواجية القضاء وأصبح 
 .هذا من جهة هناك قضاء إداري تسند إليه هذه المهمة،

الجديدة الصادرة بعد التحقق من تجسيد المبدأ ضمن النصوص القانونية  أخرىومن جهة  
النصوص القانونية المتعلقة ذلك أن  .نتخاباتتبني المبدأ ونركز على مجالين الوظيفة العامة واال

، بالنسبة للضمانات المكرسة تقدم ضمانات قانونية كفيلة بتكريس مبدأ الحياد  بالوظيفة العامة
 أيب المبادئ العامة للتوظيف ، الشق األول من جانتبرز في شقينبموجب قانون الوظيفة العامة 

حياد اإلدارة في عملية التوظيف، والشق الثاني من جانب واجبات الموظف العمومي أي ضمانات 
أساسيين  اعتبارينذلك أن  مبدأ الحياد يقع تحت تأثير حياد الموظف العمومي حيال المرتفقين 

أن يمارس حياته كبقية  فيأن الموظف العام هو عبارة عن مواطن وبالتالي له الحق  هماأول
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ا أن مبدأ حياد اإلدارة يتطلب من الموظف القيام بأعباء الوظيفة العامة وأن همثاني ن والمواطني
ما وهاذين االعتبارين تتحقق الموازنة بينه، قة المواطنين كافةيلتزم بمقتضياتها وأن يكون موضوع ث

ضمانات  بأحكامهيجسد أن  يفترضالنتخابات ابالنسبة لقانون  أما، بواسطة قانون الوظيفة العامة 
، 1، فالبد من انتخابات نزيهة وشفافةلممارسة الديمقراطية أداةالحياد باعتبار االنتخابات  لمبدأ

  .للمبدأقانون االنتخابات والبحث في تجسيده  أحكامحياد اإلدارة ونستقصي ذلك من  لمبدأمحترمة 
إن القائمين على العملية االنتخابية هم موظفي اإلدارة،  االرتباط بين القانونين يظهر في كون و

متناسقة ومتكاملة من اجل تحقيق ضمانة كبرى هي الديمقراطية كعنصر  واألسسالمسالة مركبة 
  للحكم الراشد. أساسي

تقصي مختلف الضمانات التي تجسد مبدأ حياد في  أساساالهدف من هذه الدراسة ينحصر 
عد النص على المبدأ في الدستور،  ذلك أنه حتى قبل النص عليه تدرجت ب أوقبل  سواءاإلدارة  

الترسانة القانونية في الجزائر مما  وأْثرت أٌثر تبناء مقتضيات الظروف والمتغيرات الدستورية نحو 
ساعد بدون شك في تزويد الديمقراطية ودعمها بمختلف المبادئ القانونية من اجل بناء دولة 

 القانون.

منعدمة تقريبا، خاصة في الجزائر  بشأنهفي هذا المجال قليلة جدا والمؤلفات  حاثاألبإن 
والى كونه مبدأ تتشارك عدة مبادئ في بنائه  – 8992سنة  –وربما يرجع ذلك إلى حداثة تبنيه 

شكل ولعل ذلك  انعكاس لها. إالإلى واجب التحفظ ، وما مبدأ الحياد  إضافة، مبدأ المساواة وأهمها
 على عملية انجاز هذا العمل. وأثرتالتي واجهتنا  بةالصعو 

                              
التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بشفافية االنتخابات، جريدة صوت األحرار، بتاريخ  -ب. سهام، عبد اهلل سرير-1 

سنة وحدد مقاييس ايجابيتها مشيرا الى ان  60على امتداد  . شرح واقع التعددية في الجزائر00، ص80/00/6082
التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بديمقراطية الدولة وشفافية االنتخابات وديمقراطية االحزاب، وان نتائج االنتخابات 

 احد المؤشرات الدالة على التحول النوعي للديمقراطية في الجزائر.
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وعناصر هذا البحث هو االستنباط والوصف والتحليل  أفكارالمتبع في بناء  األسلوب و
الحياد و لتجميع  بمبدأالقانونية خاصة من الدساتير الجزائرية لتجميع ما له عالقة  األحكاملمختلف 

وعليه فالمنهج المتبع هو المنهج  تكريسه وحمايته. مختلف الضمانات القانونية التي تمكن من
 الوصفي التحليلي.

 التالية: اإلشكاليةنحاول أن نجيب به عن  سيأتين ما إ   

مبدأ حياد اإلدارة  إلعمالمًكنت من توفير مناخ مالئم تما هي الضمانات القانونية التي  
 القانونية التي تكرس هذا المبدأ؟ ؟ وما هي الضمانات  ديمقراطيالتحول بالنظر للفي الجزائر 

 وذلك  لمبدأ حياد اإلدارة في الجزائر الضمانات القانونية المؤسسة الفصل األول  نتناول في 
  هوضمان اإلدارةحياد  مبدألم يكرس  8919قبل ف، 8919قبل وبعد التحول الديمقراطي لسنة 

حياد  مبدأنسبية التحول الديمقراطي اعتماد الجزائر نظام الحزب الواحد، وبعد  والسبب األساسي
 مبدأو ددية حزبية تع من  أسسه أو المبدأظهور مقتضيات  أي 8992  قبل سنة وضمانه اإلدارة

حة في دستور يبصفة صر  المبدأ إقرارتم  أن إلى. دون النص على المبدأ الفصل بين السلطات
8992. 

، ويتضمن اإلدارةحياد  لمبدأجسدة القانونية المالضمانات تناولنا  الفصل الثانيفي  أما 
 ومبدأ )مبدأ المساواةاإلدارة حياد بمبدأبادئ دستورية متعلقة ممن المكرسة دستوريا الضمانات 

 )الرقابة على دستورية القوانين والرقابة اإلدارة حياد لمبدأرقابة مجسدة و  ،خضوع الدولة للقانون
 القانونية المكرسة في مختلف النصوص القانونية الضمانات،وكذلك اإلدارة ( أعمالعلى  القضائية

 وركزنا على قانوني الوظيفة العمومية وقانون االنتخابات.
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   الفصل األول

  ي الجزائرف  مبدأ حياد اإلدارةلالم ؤ ِسس ة   الضمانات القانونية

 ، بموجبهااألهميةبالغة  الساحة السياسية خالل العقود األخيرة  تطورات سياسيةعرفت 
في إطار ما  1تراجع التوجهات التسلطية وتنامي التحوالت الديمقراطيةول العالم الثالث د تشهد

طي مشابهة وتعيش الجزائر منذ االستقالل تجربة تحول ديمقرا ،سمي بالثورة الديمقراطية العالمية
فعلي التحول ال أن إاللمثيالتها من تجارب التحول في الدول العربية وكثير من دول العالم الثالث، 

 .2يحتسب من نهاية الثمانينات

فاعلية  وأكثرقوية وعصرية  إدارةوجعلها  باإلدارةلقد كرست الجزائر جهودا جبارة للرقي 
نه ولكون الجزائر دولة حديثة أ، غير مواطنينأحسن الخدمات للوتطور لتواجه المستجدات وتقدم 

 أدىالذي  األمر األخرىالعهد باالستقالل وبالتالي فهي صاحبة تجربة متواضعة مقارنة مع الدول 
 اإلطاروالذي كان وراءه ضعف  اإلدارة ألداءالتي شابت السير الحسن  اإلخفاقاتبعض  إلى

الغموض الذي يكتنف العالقة بين  أيضاما يعتبر ، كاإلدارةالقانوني والسياسي مما اثر على حياد 
                              

 الديمقراطي انظر:للتفصيل اكثر في التحول  -1 

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بقسم العلوم السياسية والعالقات مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف، 
 .6001الدولية، جامعة الجزائر ،

صفة  اتجاه نقطة انعطاف كبيرة في تاريخ أنظمة دول العالم الثالث حيث هبت رياح عا السوفياتيشكل سقوط االتحاد  لقد -2

انطالق قوى شعبية اجتماعية  8911أكتوبر  00التحول نحو الديمقراطية وتراجع نمط أنظمة الحكم التسلطية، ويمثل تاريخ 
وسياسية عديدة تطالب بالحرية واإلصالح السياسي والتحول نحو توسيع قاعدة الحكم والمشاركة في صنع القرار السياسي المحتكر 

 كل مجاالت النشاط اإلنساني في الجزائر.بيد نخبة حاكمة تراقب 
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ضرورة  اإلداري اإلصالحوالسلطة السياسية سببا في تراجع هذا المبدأ لذلك ظلت فكرة  اإلدارة
 اإلدارةالسياسية ومن ثم تحسين العالقة بين  مؤثراتمن ال اإلدارةحتمية للحفاظ على حياد 

 والمواطن.

، وتسيير نشاطها وهو ذا مفهوم متباين اإلدارةنظيم نموذج لت اإلدارةمبدأ حياد  يعتبر
المنبثق عن  واإليديولوجيةالسياسية  األنظمةومتشعب من حيث مجال تطبيقه وذلك الختالف 

اختالف المجتمعات من حيث المؤثرات التاريخية واالجتماعية والدينية والفلسفية، فنموذج الحكم 
 1، بل ال يوافق نفس البلد لو تغيرت الظروف.أخرلبلد الذي يصلح في بلد معين ال يصلح  واإلدارة

على بحث وتحليل طبيعة النظام السياسي والدستوري  أساساهذه الدراسة ال تنصب  إن
اإلدارة وتشكل التي تتصل بموضوع حياد  ن العوامل والمعطياتيستركز على تبي أنها إالللجزائر، 

فضمن التغير السياسي والدستوري الذي مرت ،  هضمانات كفيلة لتأسيسه وخلق مناخ مالئم إلعمال
ها صوخصائبين الضمور والبروز تبعا لمضمون كل مرحلة  اإلدارةبه الجزائر تراوح مبدأ حياد 

  اإلدارةحياد  مبدألتناول ضمانات   األولالمبحث وهذا ما سنفصله في مبحثين مستقلين، يخصص 
 إقرارنبين فيه الثاني  المبحث أما، 8992ستور وقبل د 8919قبل وبعد التحول الديمقراطي لسنة 

 .إلعمالهكضمانة قاعدية  8992في دستور  في الجزائر اإلدارةمبدأ حياد 

                              
 .06المرجع السابق، ، فرنسا-تونس–مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر بودريوة عبد الكريم،  -1 
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 األول المبحث

 0191قبل وبعد التحول الديمقراطي لسنة   اإلدارةحياد  مبدأالقانونية لمانات الض
ال هاما في نظامها الدستوري تحو  8919سنة لثر التعديل الدستوري االدولة الجزائرية شهدت 

والسياسي واالقتصادي، ترتب عنه وجوب تغير الرؤية الفلسفية لنشاط الدولة السيما النشاط 
 عضويا ووظيفيا مع المعطيات الجديدة . اإلدارةوتطلب هذا ضرورة تكييف  اإلداري

ل في نظام الحزب الواحد تختلف من حيث المجا اإلدارةفالقواعد التي تسير عليها 
بعض المبادئ ال تجد نطاقا  أنوالمضمون عن القواعد الواجب اتبعاها في النظام التعددي، حتى 

 .1 اإلدارةفي ظل نظام يقر بالتعددية السياسية ومنها مبدأ حياد  إاللتطبيقها 

، تتميز كل واحدة منهما يرتينتوري الجزائري مر بمرحلتين كبالنظام السياسي والدس
هو الحد الفاصل بين المرحلتين، وما  19بيعة بنائها، ويعتبر دستور بخصائصها وأسسها وط

 من مستجدات هو استكماال لنظام دستوري مختلف عن سابقه. 19استتبع دستور 

ينص عليه  أنفي كلى المرحلتين قبل  اإلدارةوسنبحث في مدى تفعيل ضمانات مبدأ حياد 
 األولنخصص  اآلتييني المطلبين ، وذلك ما نعالجه ف8992في دستور المؤسس الدستوري 

الثاني نتناول فيه ضمانات  أما، 8919قبل التحول الديمقراطي لسنة   لضمانات مبدأ حياد اإلدارة
 .8992وقبل دستور  8919بعد التحول الديمقراطي لسنة  اإلدارةمبدأ حياد 

                              
 8- بودريوة عبد الكريم، مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر –تونس-فرنسا، المرجع السابق، ص2.
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  9191سنة ل  قبل التحول الديمقراطي وضمانه اإلدارةفقدان مبدأ حياد    األولالمطلب 
درجة المشاركة السياسية المتاحة  أومستوى  أساسيمكن التمييز بين أنظمة الحكم على 

المعاصرة، هي الديمقراطية  األنظمةنجد مجموعتين من  األساسللشعب في الحكم، على هذا 
  االستبدادية. واألنظمة

، فيها الحريات العامةانون وتنتفي االستبدادية، التي يغيب فيها تطبيق الق لألنظمةبالنسبة 
هذا النظام تفرض فيه القرارات على المواطنين دون منحهم حق المشاركة في تقريرها  نأذلك 

مكانتها  األنظمةفي ظل هذه  واإلدارة، ة على نشاطات الدولةممارسة أي رقاب بإمكانهموليس 
تقلص فيه السلطة جدا، فهي خاضعة وتابعة للنظام الحاكم وخادمة لمصالحه، ت انودورها محصور 

وتغيب فيها مظاهر الحياد الوظيفي ليحل محله واجب الوالء المطلق  ،التقديرية الممنوحة لها عادة
 .1بالمركزية الشديدة اإلداريويتميز التقسيم 

بالمقابل النظام الديمقراطي فهو ذلك النظام الذي يكون فيه الشعب صاحب السلطة 
ل الشعب ــــــــــومن أجحكم الشعب بالشعب  بأنهاية تعرف طكانت الديمقرا فإذاومصدر السيادة، 

 .2وسيادته، وعن طريقها يمارس السلطة في دولته إرادتهوالوسيلة التي يعبر بها عن  نفسه،

 إالالقديمة،  اإلغريقيةلها في المدن  األولىحتى وان كانت الديمقراطية قد ظهرت الصورة 
الشعوب في عصرنا للتعبير عن  إليهالذي  تسعى  النظام الديمقراطي ال يزال الهدف أن

النظام الديمقراطي ال و  ولتحقيق الحياة الكريمة والحرة. لألفرادها، وكفالة الحقوق والحريات ــــــــــسيادت
ي التي تتجلى في التمثيل النيابي فهو مظهر من مظاهر مشاركة الشعب ف أركانهبتوفر  إاليقوم 

ن وكذا التنظيم الحزبي والفصل بين السلطات واالعتراف منتخبيالحكم عن طريق ممثليه ال
 بالحريات العامة .

                              
. ,1969,p 59 , DallozLes institutions administratives étrangèresHenri Puget, -1 

 .600-602، الدار الجامعية للطباعة والنشر،مصر، بدون سنة النشر،صالنظم السياسيةعبد الغني بسيوني عبد اهلل،  -2
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السياسية، فهناك نظم  األنظمة، وذلك نتيجة الختالف تصنيفاتم الحزبي له عدة التنظي
والجزائر قبل التحول الديمقراطي  الحزبية.ذات الحزب الواحد، والنظم ذات الحزبين، ونظم التعددية 

يتطلب الذي  اإلدارةلحزب الواحد، الذي انعكس بال شك على ضمانات مبدأ حياد تبنت نظام ا
و  مجاال حيويا لتفعيله وهو النظام الديمقراطي، لذلك نتساءل عن ديمقراطية نظام الحزب الواحد

 الحياد وعن مصير مبدأ الحياد في ظل تبني هذا النظام. مبدأعن درجة التفاعل بينه وبين 

 لحزب الواحد ديمقراطيا؟هل يعتبر نظام ا 

فانه يقوم من نظم العالم الثالث  أوكان نظاما فاشيا أو ماركسيا  سواءنظام الحزب الواحد، 
المطلق وانصياعها  اإلدارةظاهرة خضوع ب ويتميزالحياة، السيطرة على كافة مجاالت  أساسعلى 

  غيابفواحد نظاما ديمقراطيا ار جدل فقهي حول ما اذا كان نظام الحزب اللذلك ث للسلطة الحاكمة.
المعارضة من التعبير عن نفسها مما يجعل مستوى  اآلراءلتعددية السياسية يعني حتما حرمان ا

 المشاركة الشعبية في الحكم ضئيل جدا .

وهناك من يرى ان  ،الحزبية األنظمةفهناك من يتعرض لدراسة الحزب الواحد باعتباره احد 
 كلمةل ال يستقيم مع المعنى اللغوي أمراألنظمة الحزبية المعاصرة  احد م الحزب الواحد ااعتبار نظ

                              
 :نظم الحزب الواحد تصنف الى ثالث فئات 
جزءا من المفهوم الشامل للدولة والمجتمع، واإلدارة هي بناء فوقي متالئم  واإلدارةعتبر دور الحزب / النظم الماركسية: ي8

مع بناء تحتي اقتصادي قائم. فهي أداة بيد طبقات ذات االمتيازات، والبروليتاريا عندما تندلع الثورة تستولي على جهاز 
 لظافرة، والذي يعتبر محرك وحيد للثورة االشتراكية .الدولة وتخضعه للحزب الشيوعي الممثل للطبقة  الكادحة ا

/ النظم الفاشية :هنا نميز بين الفاشية في المانيا وبين الفاشية في ايطاليا واسبانيا والبرتغال، وهي مختلفة فمثال في المانيا 6
 بسياسة العدوانية الحزب النازي يسعى للسيطرة كليا على الدولة ليس لخدمة الحزب بل لخدمة الحاكم الذي يمتاز

/ النظم في دول العالم الثالث وهي كثيرة التباين منها ما يقترب من النموذج الماركسي ومنها ما يقترب من النموذج 2 
 الفاشي ومنها ما يشكل مزيجا مبهما.

سة, ,  الطبعة الخاممحاضرات في المؤسسات اإلدارية ، ترجمة محمد عرب صاصيال ،لتفصيل اكثر انظر احمد محيو
 .00-02ص ، 6002المطبوعات الجامعية الجزائر ديوان 
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جماعة من الناس ( وال يتوافق مع مفهوم اصطالح النظام الحزبي، الذي يعني  ،حزب )طائفة
 من حزب في الساحة السياسية . أكثروجود 

 أساسعلى  حد السمات المميزة لنظم الحكم القائمةا األحزابكان تعدد  إذاولهذا  فانه 
الدكتاتورية  باألنظمة، فان الحزب الواحد ارتبط ارتباطا وثيقا رديمقراطي في دول العالم المعاص

، هذه هي القاعدة التي يسلم بها الفقه الدستوري في فرنسا ي ظهرت حديثا خالل القرن العشرينالت
 .1اإلجماعوفي مصر بما يشابه 

وريس دوفرجيه  في عداد القائلين بوجود نظام من وضع  الفقيه الدستوري الفرنسي م كوهنا
 األحزابعبارة ذكرها في مؤلفه الشهير " إلى، استنادا زب الواحد في الدول الديمقراطيةالح

 منها ينفي تماما هذا الفهم الخاطئ. األخيرالسياسية"، ولكن معنى العبارة في الجزء 

م الثاني المتعلق بالنظم قس" في الاألحزابالمعنون ب"عدد  األولفقد قال في الفصل 
التناقض بين التعددية والحزب الواحد شائعا حتى  أصبح" لقد  أعاله، من كتابه المذكور الحزبية

الن  يميز بين عالمين:الشرقي والغربي، فيما يدعي ان هذا خطأ،انه اعتبر المعيار السياسي الذي 
الواليات  أنحاء، وفي بعض لالتينيةا أمريكافي عديد من دول الحزب الواحد يعمل في اسبانيا و 

الشرقية وفي بعض  ألمانيابينما يستمر وجود التعددية الحزبية رسميا في  األمريكيةالمتحدة 
هذا التطابق يظل في  أنغير للماركسية كاالتحاد السوفياتي  الديمقراطيات الشعبية المعتنقة
 2، والديمقراطية والتعددية الحزبية".احدالنظام الدكتاتوري والحزب الو خطوطه الرئيسية صحيحا بين 

                              
 .200المرجع السابق، ص  ،النظم السياسية عبد الغني بسيوني، -1
 .202صالمرجع نفسه، -2
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  نظم الحزب الواحد ومبدأ حياد اإلدارة 

الحزب في نظم الحزب الواحد هو الذي يملك السيادة والشرعية، كما أن أهداف الحزب هي 
 اإلدارية مشروط تولي الوظائف  أناستقاللية بحيث  أيةأهداف الدولة ذاتها، فال تملك اإلدارة 

، وتمارس هيئات الحزب على مختلف المستويات رقابتها على لحزببالعضوية في ا
غير واردة تماما نظرا الشتراط الوالء المطلق  اإلدارةمسالة حياد  أنوال شك  نشاطات اإلدارة .

بعادللنظام القائم  فاالتجاه السياسي ، 1التي يؤمن بها الحزب اإليديولوجيةكل من ال يناصر  وا 
 مين موحد.والفكري للحكام والمحكو 

مسخرة لتحقيق  واإلدارةمن ذلك فان هذه النظم تقوم على فكرة عدم الحياد السياسي  واألكثر
 واإليمانالحزب  إلىالحزب الحاكم وتوليه الوظائف العامة مشروطة بوجوب االنتماء  أهداف

 .2بمبادئه وخدمات المرافق العمومية موجهة بطريقة تفضيلية ألنصار وأتباع الحزب

 في ظل أحادية الحزب إهدار لمبدأ الحياد 9191ئر قبل الجزا 

 أسسهواستلم الجزائريون مقاليد الحكم الذي توضحت  8926انتزعت الجزائر استقاللها سنة
  8902نوفمبر ومؤتمر الصومام في  أول، فقد اتفق بيان 8900منذ قيام الثورة التحريرية سنة 
قامةدف الى تحقيق االستقالل الوطني ، ان الثورة ته8926ومؤتمر طرابلس  في جوان  الدولة  وا 

الجزائرية الديمقراطية االجتماعية، وتبني التوجه االشتراكي بعد االستقالل كما انه في تلك الفترة 
من  المكانة الرئيسية والرائدة لجبهة التحرير الوطني التي تحولت من تحالف شعبي مسلح تأكدت

 والسياسي للوطن . اإليديولوجيبوضع الخط  ، تكفلحزب سياسي إلىاجل االستقالل 

                              
1 -Henry Puget , Les institutions administratives étrangères,op.cit.p61. 
2 -Mustafa Filali ,Les relation entre le parti unique et  l’administration dans les états  
d’Afrique francophones.(mémoire de DEA) Faculté  de droit et des sciences politiques et 
économiques de Tunis,1979.p238. 
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 8922لقد اتحدت النصوص الدستورية والمواثيق التي عرفتها الجزائر ال سيما دستور 
، وجسدت قانونيا بع الديمقراطي واالشتراكي للدولةالطا تأكيدعلى  8902والميثاق الوطني ودستور 

 اعتباره الحزب الوحيد.انفراد حزب جبهة التحرير الوطني في الساحة السياسية ب

وتطبيقه  اإليديولوجي، اخذ على عاتقه مهمة وضع النهج حزب جبهة التحرير الوطني إن
المناصب وتقلد الوظائف من  هعلى وجوب اعتالءالنصوص  أمرتالذين  أعضائهفعال عن طريق 
ة ئف الدولوضعه تم من طرف الحزب قد اقرن كافة وظا أن إلى إضافة 8922طرفهم، فدستور 

 .1الرقابة  أوالتوجيه  أو اإلشرافمن حيث  سواء بالتواجد الدائم للحزب

جانب اهتمامه بتنظيم السلطات، بأنه لم يهمل الجانب  إلى 8922دستور لقد تميز 
، كما انه حدد مبادئ وأهداف اإلسالميجزائري وانتمائه العربي التاريخي والنضالي للشعب ال

رافضا التعددية الحزبية والنظام   ختيار االشتراكي والحزب الواحد،الفي ظل ا 2النظام داخليا وُدوليا
نما  8922الى تكييف دستور  Camauالحر، مما دفع باألستاذ كامو  بأنه ليس دستور قانون، وا 

 .3هو دستور برنامج وتبرير ذلك انه اعتمد على الحزب الواحد

 أنلموجه والمراقب، حتى اعتمد االشتراكية والحزب الواحد المخطط وا 8922فدستور 
ن ـــــــــــرئيس الجمهورية المترشح يكون من قبل الحزب الواحد، وكذلك الترشيح وسحب الثقة م

في يد الحزب  أدوات إالهي طات المنصوص عليها في الدستور ماالسل أنالنواب، هذا يعني 
 من الدستور: 60 لتحقيق برنامجه السياسي المتمثل في تحقيق االشتراكية حيث تنص المادة

                              
ص  ،9128ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديو  ،مدخل للقانون الدستوري والنظام السياسي الجزائريعمر صدوق،  -1

62. 
 لجبهة التحرير الوطني. 62-62من  كما خصص المواد 88-8ذلك يتوضح من خالل مقدمة الدستور والمواد من  -2
، 0199و 0192النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري شعير، سعيد بو  -3

 .00،02،ص 6082زائر،، ديوان المطبوعات الجامعية .الج6الجزء االول، طبعة 
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وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس  األمة" جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة 
تنص "جبهة التحرير الوطني تشخص المطامح العميقة  60المادة  أما الوطني والحكومة".

 .للجماهير وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها"

ن الطبيعة الدستورية والنهج يبمن المراجع التي ت 8902ودستور  يعتبر الميثاق الوطني
 إال، 8922تجميد لدستور  8920جوان  أحداثللنظام الجزائري، ذلك انه ترتب على  اإليديولوجي

الميثاق و  تغيير السلطة الحاكمة لم يمنع من المواصلة على نفس النهج وبنفس المضمون. أن
ي  لالشتراكيةبين اإلطار العام جزائرية و للدولة ال االشتراكيأكد على الطابع  1الوطن

)مبادئها,أهدافها( وكلف حزب جبهة التحرير الوطني الوحيد في الساحة بمهمة تجسيدها, و توافق 
  .2هذا مع ما  نص عليه القانون األساسي للحزب

األخير مجسد  ذافه ،يثاق الوطنيفهو في نفس المسار الذي رسمه الم 8902أما دستور 
 90المادة و  ،طني و في الهيكل التنظيمي للدولةمعزز لمكانة حزب جبهة التحرير الو لالشتراكية و 

  تنص على أن الجزائر تأخذ بنظام الحزب الواحد.

ورة عن المبادئ و القواعد العامة التي اعتمدتها الث 8902نوفمبر  66لم يخرج دستور 
سيما للثورة ال األساسيةن النصوص فقد جاء هذا الدستور مستوحى م ،الجزائرية و كرستها مواثيقها

تثبيتا و اضفاءا لصفة الشرعية على ما قام به  اعتبارهبل أنه يمكن  , 8902الميثاق الوطني لسنة 
                              

الميثاق يعتبر أسلوب في يد الحكام لبيان االيديلوجية و رؤية الحكام للتاريخ و المجمع بكل محتوياته لفرضها عليها و  -1
 هو يقيد الطرفين ) حكام و محكومين( نسبيا و يبعد المعارضة باسم العقيدة التي تجمعهم.

 8902جوان  60و تم التصويت عليه من طرف الشعب في  8902جوان  89و الميثاق الوطني انتهى إعداده يوم 
 لذلك فله قيمة سياسية و قانونية.  8902فأصبح الوثيقة اإليديولوجية للشعب و النظام و مرجع أساسي لتأويل أحكام دستور 

 0192دستوري  النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوءسعيد بو شعير, للتفصيل انظر :  
 السابق.المرجع ، 0199و
و المعدل في المؤتمر الخامس في ديسمبر  8910صدر القانون األساسي للحزب عن المؤتمر الرابع المنعقد في جوان  -2

8912. 
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و قاعدة الحكم المستقبلي الذي يرتكز على الحزب الواحد و أولويته على أجهزة  8920الحكام منذ 
و وحدة السلطة و تعدد الوظائف و تسلسلها في  ،القيادة السياسة للحزب و الدولة الدولة و وحدة

و حقوق  األساسيةالحريات  كما أنه أقر مجمل ، العام للحزب األمينقمتها رئيس الجمهورية 
غير أنه قيد ممارستها بعدم المساس بمبادئ الثورة التي من أهمها االختيار  ،و المواطن اإلنسان

 .1االشتراكي مما أفرغ الكثير من محتواها

استعراض النتائج و اآلثار التي يرتبها نظام الحزب الواحد و عالقته بعناصر البنية  بعد
. اإلدارةالعامة خصوصا موقعة من مبدأ حياد  اإلدارةاالجتماعية و السياسية و صلته بنشاط 

 فيظهر لنا تطابق يتمثل في:  ،على النظام الجزائري إسقاطهانحاول 

( و 8902/ دستور 800حد األمين العام للحزب )م / رئيس الجمهورية و هو في آن وا8
( كذلك نفس 8902/ دستور  888و م 91يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة ) م

 يختار شاغلوها من األعضاء البارزين في الحزب. ،مطبقة بالنسبة للمناصب الوزارية القاعدة

لشغل فإنها تكتسب أفضل العناصر من وبما أن اإلدارة توفر أفضل ضمانات األمن و استقرار ا
أجهزة الدولة داخل جهاز الحزب الموجه  رنصهاا نتج عن ذلك تداخل عضوي أفرز .2الحزب 

 .3الوحيد للسياسة العامة للبالد

كده يتقلدها من يكون منخرط في الحزب و هذا تؤ  ائف اإلدارية و المناصب النيابية/ الوظ6
أكدت النصوص القانونية للوظيفة العامة و التنظيمات و  ،من الدستور 861و  806المواد 

                              
، 0199و 0192النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعيد بو شعير,  -1

 .600بق, ص الساالمرجع 
 .09ص  المرجع السابق،, محاضرات في المؤسسات اإلداريةأحمد محيو,  -2
المرجع السابق, ص ،  فرنسا-تونس–مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر عبد الكريم بودريوة,  -3

801. 
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      اإلقليمية ) الوالية و البلدية( على ضرورة االلتزام بخدمة الحزب و الدولة و المساهمة بكفاءة
من القانون األساسي النموذجي لعمال  68فعالية في األعمال التي تباشرها القيادة السياسية م و 

 .1ميةالمؤسسات و اإلدارات العمو 

مما سبق يتأكد أن مبدأ حياد اإلدارة ال يجد له مكانا في ظل نظام الحزب الواحد الذي 
و ال جدوى من أعماله نظرا لوحدة الرؤية السياسية و تجمع السلطة و  ،عرفه النظام الجزائري

 ألن مبدأ حياد اإلدارة يرتكز على الديمقراطية و التعددية الحزبية  ،خضوع اإلدارة لها

وهذا غائب في ظل نظام الحزب  ،التي تعد المؤشر لتأسيس نظام ديمقراطي األخيرة هذه
 المشكوك في ديمقراطيته. الواحد

 9191التحول الديمقراطي لسنة  وضمانه بعد اإلدارةحياد  مبدأنسبية   المطلب الثاني 
تتميز كل  ،كما و أن أشرنا إلى أن النظام السياسي و الدستوري الجزائري مر بمرحلتين   

هو الحد الفاصل بين  8919يعتبر دستور ائصها و أسسها و طبيعة بناءها, و واحدة منها بخص
  المرحلتين.

اختالفا بينا من حيث الشكل و المضمون عن  8919يختلف نظام الحكم الذي أقره دستور 
ام مسؤولية الحكومة أم. فقد حل بموجبه 8902و  8922نظامي الحكم المعتمدين في دستوري 

ها و النظام ــالمجلس الشعبي الوطني محل مبدأ وحدة السلطة و الحزب الواحد المحتكر ل
 .2االشتراكي 

                              
 .8910مارس  62الصادر بتاريخ  09-10مرسوم  -1
, الجزء الثاني. الطبعة 0191 ام السياسي الجزائري. دراسة تحليلية لنظام الحكم في ضوء دستورالنظسعيد بوشعير:  -2

 .82،ص 6082الثانية. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية, 
و إنما وضع تلبية لمطالب عميقة جسدتها أحداث أكتوبر باعتبارها امتدادا  فيفري, لم يكن وليد ظروف عادية، 62" دستور 

ة ذات طابع شعبي كرد فعل ألوضاع سياسية و اجتماعية مزرية زادت في حدتها تصرفات و سلوكات األفراد في لحرك
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النظام  الستبدالإصالحي سياسي سعى  اتجاهظهر   89111أكتوبر  0فعلى أثر أحداث 
و وحدة السلطة المحتكرة من طرف حزب واحد بنظام مختلف جذريا من حيث األسس  االشتراكي

 ادئ اإليديولوجية و السياسية و المب

غياب كلمة " االشتراكية " و كل  8919إن أبرز ما يلفت االنتباه عند قراءة دستور 
مما يعني تخلى النظام الجزائري نهائيا عن  ،العبارات التي تفيد مبادئ و أسس النظام االشتراكي

و تبنيه األساليب  ،ماعيأساليب االشتراكية في الحكم و اإلدارة و النمط االقتصادي و االجت
و بدأت عبارة " اقتصاد السوق " تردد  -مع التحفظ حول مفهوم و أبعاد هذا المصطلح -الليبرالية

 في البرامج و على ألسنة أعضاء الحكومة.

                                                                                                 
فاظا على فكان على رئيس الجمهورية ح , ففقد أغلب الشعب الثقة بالسلطة،السلطة, لكنها ما لبثت أن عمت و استفحلت

ألمة إال الحوار و طرح القضايا األساسية على الشعب و باعتباره حامي الدستور و ممثل ا مؤسسات الدولة و سلطتها
واعدا بإصالحات سياسية و دستورية  8911أكتوبر  80وهو ما ذكر به في خطاب  للفصل فيها وفق ميكانيزمات محددة،

)بعد نشر رئاسة  8902و تأكد ذلك بعد التعديل الجزئي لدستور ، في كافة المجاالت للقضاء على احتكار السلطة
نوفمبر لالستفتاء حوله( وكذا انعقاد المؤتمر  2لمشروع تعديل و حدد يوم  8911أكتوبر  80ورية يوم االثنين الجمه

بغرض استفتاء الشعب حوله  8919فيفري  6و بنشر مشروع الدستور الجديد يوم  السادس للحزب. و تحويله الى جبهة،
 . راجع سعيد بوشعير. المرجع نفسه.  8919فيفري  62بتاريخ 

  8811أحداث أكتوبر  -1 
أمام مكاتب التنسيق الوالئي لإلعالن عن افتتاح مناقشة المشروع  91/91/9111ألقى الرئيس الشاذلي بن جديد خطابا في 

الداخل على األوضاع االقتصادية و  لدستور اإلتحاد بين الجزائر و ليبيا , فكان بداية عن إعالن ثورة كالمية من التمهيدي
 و قد وجه انتقادات الذعة للحزب و الحكومة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما . المتردية التي عرفتها الجزائراالجتماعية 

فاتسعت حركة اإلضرابات و بدأ  . مؤكدا على استمرار سياسة التقشف مما كان له األثر السيئ على نفوس الشعب ،
 . أكتوبر 05 الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام يوم

 06 بتاريخ من الدستور اإلعالن عن حالة الحصار 991و على إثر أحداث الشغب قرر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

  . 9111أكتوبر 
واعدا بالقيام بإصالحات  ،يذكر فيه الحزب منددا باحتكار السلطة من نفس الشهر ألقى الرئيس خطابا لم 99و بتاريخ 

 . 9111فيفري  30نوفمبر تم تبعه تعديل شامل في  90و عدل الدستور في .فتاءستعرض على الشعب لالست سياسية كبيرة
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مصدرا أساسيا للنصوص  الللنظام الجزائري و  إيديولوجيا مرجعاو لم يعد الميثاق الوطني 
 .89021تبرته المادة السادسة من دستور اع الشريعة كماالدستورية و 

الذي لم يكن مالئما إطالقا إلعمال مبدأ ، الدستور الجديد أحدث قطيعة مع النظام السابق
مع كل ما يحمله هذا المفهوم من  ،م التعددية الحزبية كأسلوب للحكمو بتبنيه نظا، حياد اإلدارة

واعد المشاركة السياسية في الحكم. و بتنظيمه معاني و أبعاد لتجسيد الديمقراطية الحقة و إرساء ق
الذي استعمل تعبير تنظيم السلطة  ،8902السلطات على أساس الفصل بينهما. خالفا لدستور 

الوظيفة  و المراقبة،القضائية ،التشريعية، التنفيذية ،ووزعها على وظائف ستة هي: السياسية
دستور و حقوق و ال دستوري ( لضمان احترامالتأسيسية. و بإنشائه لمؤسسة دستورية ) المجلس ال

قراره للتعددية النقابية و مبدأ المساواة أضحى يوفر مجاال  حيويا إلعمال المبدأ.  حريات األفراد, وا 

ومبدا الفصل بين السلطات ودورهما التعددية الحزبية ، أساسيينونتناول فيما يلي عنصرين 
 .اإلدارةحياد  مبدأ تأسيسفي 

 اإلدارةحياد  مبدأ لتأسيس األرضيةزبية تخلق التعددية الح  

األحزاب السياسية تقوم بدور هام في مختلف النظم السياسية لتمتعها بقدرتها على تنظيم و 
و ضمانة لممارسة  الشعب, وتعد مظهرابارها أداة بين السلطة الحاكمة و و باعت ،تجنيد الجماهير
فالفقيه  ،بين تعدد األحزابط بين األنظمة الديمقراطية و يرب لذلك الكثير من الفقهاء ،الحريات العامة

         النمساوي هانز كلسن قال: " أن العداء نحو األحزاب يخفي وراءه عداء للديمقراطية ذاتها".
م ــــــــــــــتسعى إلى الوصول إلى الحك ،يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه "جماعة منظمة من األفراد

 . 2بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها"و ممارسة السلطة 

                              
: " الميثاق الوطني هو المصدر األساسي لسياسة األمة و قوانين الدولة, و 8902من الدستور الجزائري لسنة  2المادة  -1

 تويات ".المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المس يهو المصدر االيديولوجي و السياس
 .691ص  ،المرجع السابق، النظم السياسيةعبد الغني بسيوني عبد اهلل،  -2
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للحزب السياسي لجمع الجوانب المختلفة التي  شامل لقد حاول البعض وضع تعريف  
تضمنتها مختلف التعريفات* على النحو التالي: "الحزب السياسي عبارة عن تجمع منظم من 

 ،ن أجل تنفيذ برنامج اإلصالحها, مالمواطنين. تأسس للدفاع عن آرائهم و مصالحهم و إعالئ
بالمشاركة في الحياة السياسية بواسطة األنشطة المكملة اآلتية: مؤازرة الناخبين و المرشحين و 
المنتخبين, و استخدام وسائل تكوين النقد و التأثير على مجموع الشعب و نوابه و احتمال الوصول 

 .1إلى السلطة جزئيا أو كليا"

 ب السياسي أنه يقوم على ثالثة عناصر أساسية:الحز  مما سبق انو يتضح 

 تنظيم سياسي له هيكل معين. -8
 أعضاء من الشعب ينتمون إلى هذا التنظيم و الدفاع عن مبادئه. -6
هدف يتمثل في الوصول إلى الحكم و ممارسة السلطة لتحقيق مبادئ الحزب و  -2

نظمة الحزبية أما فغالبا تعني األ ،تنفيذ برنامجه السياسي بالنسبة لألنظمة الحزبية
و هناك من يضيف نظام الحزب  ،نظام الثنائية الحزبية أو نظام األحزاب المتعددة

الواحد باعتباره أحد األنظمة. و كما سبق و أن أشرنا في عنصر سابق إلى كون 
هذا النظام ال يعد نظاما ديمقراطيا, ألن أحد السمات المميزة لنظم الحكم القائم 

 في دول العالم المعاصر هو تعدد األحزاب.على أساس ديمقراطي 

 ؟    زبية في تجسيد مبدأ حياد اإلدارةدور التعددية الحو االهم هنا أن نتساءل عن 

                              
 .699ص  ، المرجع السابق، النظم السياسيةعبد الغني بسيوني عبد اهلل،  -1

*اختلفت التعريفات الفقهية المختلفة للحزب السياسي حول عناصر التعريف, فهناك من يركز على الجانب التنظيمي و يرى 
مجموع األحزاب يشكل نسق و هناك من يعرفه بالنظر إليه من زاوية فلسفية أو غائية بتحقيق الحزب لمصلحة الوطن  أن

انطالقا من مبادئ خاصة و هناك من ركز في تعريفه للحزب على الهدف الذي يسعى له األعضاء و على  الوصول إلى 
 السلطة
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ن مبدأ حياد اإلدارة يرتكز على وجود نظام ديمقراطي يعترف بالتعددية الحزبية، ويحتاج إ
هي األحزاب السياسية مال المبدأ، و إلى توفر االستقرار السياسي، ومنه يتوفر المناخ المالئم إلع

فهي تعد ضرورة للديمقراطية التي  ،في توجيه الشعوب الختيار ممثليهاتقوم بدور رئيسي التي 
كحرية الرأي و االجتماع و النقد و غيرها مما ال حياة لألحزاب  ،تقدس الحريات العامة

على الشؤون و المشروعات العامة ال يتحقق على ضف إلى ذلك أن موافقة الشعب  ،هـــــــــــــــــــــــبدون
و التنبه إلى مزايا المشروع  ،أحسن وجه إال إذا وجدت جماعات منظمة تتولى توجيه الرأي العام

 و هذا بصفة إجمالية مهمة األحزاب. ،المقترح

في تزايد عوامل  أنها سببحتى أن البعض اعتبر  من انتقادات لألحزابرغم ما يوجه   
ق و االضطراب في الدولة فتقسم األمة شيعا يعمل كال منها على أن يهاجم األخر فتكثر االنشقا

االضطرابات. و يتضح صدق هذا النقد في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية التي لم تألف 
المعارضة. كما اتهمت بأنها تشتت قوى الدولة بدل توجيهها نحو هدف موحد. فتنقسم إلى مؤيد و 

ن الرد على هذا هو التأكيد على أهمية المعارضة فهذه األخيرة حتى و أن تسبب في لك ،معارض
جعل عمل الدولة أبطأ إال أنها تحول دون االستبداد أو التسرع في اتخاذ القرارات. كما انتقدت 
األحزاب بأنها تركز السلطة في الهيئات الرئاسية لكل حزب, التي تحدد موقفها من مشاكل الدولة 

بحيث ال يحيد عنها إال من اعتزام  ،دد لممثلي األحزاب في البرلمان خطة يسيرون عليهاثم تح
 .1االستقالة من حزبه و هكذا يصبح النائب ممثال لحزبه ال للشعب أجمعه

تتزايد هذه األهمية من وقت  و ،تبقى ذات أهمية في النظم الديمقراطية المختلفة إال أنها 
ة في النظم الديمقراطية لكي يجمع على ضرورة وجود األحزاب السياسيفالفقه المعاصر يكاد  ،ألخر
 في تحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة نظام حكم ديمقراطي يعبر عن إرادة األغلبية.ح تنج

                              
و ما بعدها و عبد الغني بسيوني في المرجع  611جع السابق ص لتفصيل أكثر أنظر سليمان محمد الطماوي, المر  -1

 و ما بعدها. 268السابق ص 
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كان نظام ثنائية األحزاب أو نظام تعدد  سواء -رف بالتعددية السياسيةتإن األنظمة التي تع
بحيث يحاول  ،دارة باعتبارها ساحة من ساحات التنافس السياسيتولي أهمية بالغة لإل -األحزاب

 .1كل حزب كسب اإلدارة في جانبه و فرض هيمنته على أجهزتها و مجاالت نشاطها

فالصراعات  ،ر المتبادلالتأثيرة و السياسة إلى درجة التفاعل و الصالت متينة بين اإلدا    
و أمام االستقرار النسبي  ،جة التداول على الحكمتغيرات األحزاب الممثلة للسلطة نتيالحزبية و 

 ،أدى إلى ظهور عدة مفاهيم تعبر عن هذه العالقة و ما نتج عنها مثل: "تسييس اإلدارة" ،لإلدارة
 ،"نظام الجدارة"،"نظام األسالب"،"المحسوبية السياسية"،"الحياد السياسي و الوظيفي لإلدارة"

 "الموظف و حرية الرأي".

مرارا تساؤل مهم في كل النظم السياسية. هل يجب أن يكون الحزب و اإلدارة لقد طرح    
تعددت المواقف المجيبة عن التساؤل و لخصت في  ين أم يجب أن يخضع أحدهما لآلخر؟مستقل

 اتجاهين مهمين:

 األول: يجيز تسييس اإلدارة إلى درجة معينة ألنه أمر مرغوب فيه و حتمي.

 يس اإلدارة كلية مع التسليم بأنه شيء ممكن.الثاني: يدعو إلى عدم تسي

ها غير واضح ــــــأغلب النظم السياسية تبنت أحد هذين االتجاهين و بعض من   
حتى أنه يصعب معرفة نوع و طبيعة العالقة بين اإلدارة و األحزاب السياسية و هذا ، اهــــــــــــــــاالتج

 خاصة في النظم السياسية في الدول النامية.

تميل نظم تعدد األحزاب للمحافظة على إدارة محايدة بغية تجنب حصول اضطراب في    
لقد عرفت الواليات المتحدة األمريكية خالل فترة طويلة ما يسمى  ،عملها نتيجة الصراعات الحزبية

                              
 .61المرجع السابق. ص ، مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية  يوة. ر عبد الكريم بود  -1
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"بنظام المغانم" الذي يستولي فيه الحزب الفائز في االنتخابات على المناصب اإلدارية بصورة 
دفعت  ،م و السيما عدم استقرار الموظفينإال أن المساوئ الخطيرة التي أدى إليها هذا النظا ،يةـــآل

الذي أدى للتقليل من الضغوط ، 1فحل محله "نظام الجدارة" ،للتخلي عنه في بداية هذا القرن
 االنتخابية.

ألحزاب التي ال أما في إنجلترا و في فرنسا فإن اإلدارة من حيث المبدأ هي بمنأى عن ا    
إال أن األحزاب تتهم اإلدارة بأنها أصبحت سلطة مستقلة ذات طبيعة  ،تستطيع التأثير عليها مباشرة

لكن الجميع بصورة إجمالية راضى نسبيا  ،ى القاعدة و تكنوقراطية في القمةبيروقراطية على مستو 
هذا الحد أو ذلك حسب  عن عدم سيطرة األحزاب على الجهاز اإلداري رغم أن كل حزب يؤثر إلى

 .2مشاركته في السلطة أو عدم مشاركته فيها

 ؟تبني التعددية الحزبية في الجزائر على مبدأ الحياديمكن طرح تساؤل مهم هنا: ما اثر  

لما عجز نظام الحزب الواحد عن تحقيق مطامح الشعب و تمكينه من تسيير شؤونه  
هو  8919م الجزائري مبدأ أساسي في دستور النظاى تبن ،امة بصفة فعالة و ديمقراطيةالع

من الدستور " حريات التعبير و إنشاء جمعيات و  29التعددية الحزبية فقد جاء في المادة 
منه ما يلي: "حق إنشاء الجمعيات ذات  00و جاء في المادة  ،االجتماع مضمونة للمواطن"
 الطابع السياسي معترف به".

المتعلق بالجمعيات ذات  8919جويلية  0لصادر في ا 88-19و لقد كرس القانون رقم 
"تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في  انه على 6الطابع السياسي الذي نص في مادته 

                              
 يرجع الفضل لهذا النظام في بروز مبدأ الحياد وهذا سيتم التفصيل فيه في المبحث الموالي. -1 
 .02المرجع السابق, ص محاضرات في المؤسسات االدارية، أحمد محيو, -2 
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ابتغاء هدف ال  ،من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي 00إطار أحكام المادة 
 سائل ديمقراطية و سلمية".يدر ربحا و تسعى للمشاركة في الحياة السياسية بو 

و قيدت هذه الجمعيات بأن ال تؤسس على أهداف تتضمن ممارسات طائفية و جهوية      
تبني وأن ال مخالفة لإلسالم و قيم ثورة نوفمبر، أو إقامة عالقات استغالل و تبعية لسلوكات 

لى جانب إ ،وضع مهني معين إلىاالنتماء إلى جنس أو عرق واحد أو تأسيسها على أساس 
بهذا التوجه وضع حد لنظام الحزب و  احترام األمن و النظام و عدم التعاون مع أطراف أجنبية .

  .فأضفى الطابع الديمقراطي على الحياة السياسية ،الواحد الذي كان سببا في احتكار السلطة

ا التي ال يمكن أن يطاله األسس أهمكما اعتبر المؤسس الدستوري التعددية الحزبية من 
  :: "ال يمكن أي تعديل دستوري أن يمس801التعديل حيث نص في المادة 

 ـ الطابع الجمهوري للدولة، 1

 1...." ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 2

فقد تدفعها إلى األحسن و قد تكون  ،إن نشاط األحزاب السياسية ينعكس أثره على اإلدارة   
عي ـــــــــــــــــــــــي تستطيع أن تستخدم نفوذها و تأثيرها في مواجهة الجهازين التشريفه ،عبئا ثقيال عليها
ذلك لعدم توفر االستقرار ، و لم تتمكن من أن تعكس هذا الدور األحزابفي الجزائر و التنفيذي. و 

 .2السياسي  و كذا االختالل الوظيفي لألحزاب السياسية 

                              
)ج ر  91/99/3991المؤرخ في  رتعديل الدستو المتضمن  91-91من قانون  93بموجب المادة 971تم تعديل المادة  -1 

ن أي تعديل : ال يمك971من الدستور، وتحرر كاآلتي: المادة  971: تعدل المادة 93المادة حيث نصت  (91ص  30رقم 
 ـ العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. 7-اضافة عنصر  -  :دستوري أن يمس

مذكرة لنيل شهادة الماجستير قسم قانون عام فرع , الموظف العمومي و مبدأ حياد االدارة في الجزائر، فيرم فاطمة -2
 .00ص ، 6000-6002لجزائر، االدارة والمالية ن كلية الحقوق جامعة ا
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و حاجة  ،هداف الرئيسية التي يسعى كل نظام إلى تحقيقهمن األ 1االستقرار السياسي    
الن نشاطها يستدعي نوعا من الثبات و يتنافى مع فكرة التغير المتتالي و ، اإلدارة إليه عظيمة

 التي تعتبر من سمات العمل السياسي.  ،المفاجئ في الهياكل و النظم

حسن أداء الخدمات العامة ال يقوم إال إن مبدأ حياد اإلدارة باعتباره نظاما قانونيا و علميا ل
ويحتاج إلى  ،في ظل مناخ مشبع بالوعي الحقيقي لمضمونه و أبعاده و أهدافه القريبة و البعيدة

 .2فيه  اجتماعية و سياسية في الوسط المراد تطبيقه ةتنشئ

ةوعليه و    الذي فتح مجاال واسعا  3على الرغم من تبني الجزائر نظام التعددية الحزبي
للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية فإن ذلك نتج عنه عدم استقرار سياسي أثر بشكل واضح 

 على أجهزة اإلدارة و تنظيماتها.

إن التغير السريع في عناصر السلطة الحاكمة السيما السلطة التنفيذية أثر و بشكل    
فين كما أدى إلى عدم واضح على الهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري في الدولة السيما الموظ

التنسيق بين القرارات السياسية. و نتجت فوضى إدارية تسببت في استبعاد الموظفين غير 

                              
االستقرار السياسي: يعرفه إيكيستين : " هو استمرارية األبنية الحكومية عبر فترة طويلة من الزمن و قدرة الحكومة  -1 

باإلضافة إلى تخفيض درجة العنف السياسي إلى أدنى حد ممكن و قدرة النظام  ةعلى إصدار قوانين او تعهدات إيجابي
 ذ القرارات التي تتناسب مع المطالب المقدمة إليه و على تنفيذها" .السياسي على اتخا

 و ما بعدها. 12ص , المرجع السابق، مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانونية، يوةر عبد الكريم بود -2
 

 20بة المقر للتعددية تأسس في اقل من سنتين بموجب قانون األحزاب قرا 8919ضمن نتائج تحوالت دستور فيفري  -3 
لم يعتل منها عتبة المؤسسات المنتخبة إال الجبهات الثالث:  8998حزب و لما نظمت االنتخابات التشريعية في ديسمبر 

جبهة التحرير الوطني, جبهة القوى االشتراكية, ......., لكن االنتخابات ألغيت قبل إجراء الدور  ،الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
أصبح المشكل األساسي المطروح على الجميع هو مشكل الشرعية و مستقبل الديمقراطية في الثاني و حل الحزب الفائز و 

 82الجزائر". أنظر: عبد الرزاق مقري, التحول الديمقراطي في الجزائر, رؤية ميدانية بدون سنة و دار نشر, الجزائر, ص 
 و ما بعدها.  
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ضف إلى ذلك عدم استقرار السياسة اإلدارية في التنمية التي ارتبطت  ،المرغوب فيهم سياسيا
    إلدارية. بأشخاص الوزراء الذين يختارون العتبارات سياسية دون إدراك ألهمية التنمية ا

كما أصبحت األحزاب السياسية تهتم بتعيين األفراد في الوظائف الهامة ألن مصلحتهم 
 الدخول في السياسة مرغما على هفالموظف العام يجد نفس، تقتضي خدمة الموظفين بكل وسيلة

 1.كنتيجة حتميةالحزبية 

 8919ستور ترضت دلكن هذا الحكم  ممكن أن يصح جزئيا وليس مطلقا، ذلك انه اع
 إقتداءمبدأ التداول على السلطة و التعددية الحزبية  بيقية عديدة نتيجة اعتمادهصعوبات تط

يتطلب وقتا حتى يتكيف الوضع السياسي مع المبادئ  واألمر، باألنظمة الديمقراطية نظريا
 .اطيةدولة ديمقر   متواصال ومتناسقا الستكمال بناءعمال األمرالديمقراطية الجديدة ويستدعي 

لى النظام اأن النصوص لوحدها غير كافية لالنتقال  و كما يرى د.سعيد بوشعير   
في  و المؤسسات يصعب مراقبتها خارج األجهزةة داخل و اطي نظرا لوجود قوى فعلية و فاعلالديمقر 

مقابل خلو الدستور من الميكانيزمات الالزمة التي تضمن احترام مبدأ التداول على السلطة عمليا 
لجأ القابضون ي بيأييد شعفمجرد حصول قوى سياسية جديدة على ت، ي ظل التعددية السياسيةف

األحادية التي ميزت نظام  و هي الرؤية ،جهة أي دخيلعلى السلطة إلى استعمال ميكانزمات لموا
 .2"الحكم في الجزائر منذ االستقالل 

فوضع  ،در أزمة دستوريةفكانت بوا ،أمام هذه المواجهات 8919لذلك لم يصمد دستور 
مهيدا إلعادة بعث النظام الدستور جانبا من قبل السلطة القائمة و استبدل بنص آخر مؤقت ت

التي  8919فرغم تبني التعددية السياسية في دستور  ،بموجب دستور يتضمن مبادئ جديدةالقائم، 
                              

 و ما 00ص  ،المرجع السابق، أ حياد االدارة في الجزائرالموظف العمومي و مبدلتفصيل أكثر أنظر فاطمة فيرم,  -1
 بعدها.

 .829ص  ، المرجع السابق،الجزء الثاني ،النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير,  -2
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رز عدم استقرار سياسي من شأنها خلق مجال حيوي لتفعيل مبدأ حياد اإلدارة إال أنه الواقع أف
و نخلص إلى القول بأن عدم استقرار النظام  فكان تثبيطا للمبدأ. ،بسبب تطبيق التعددية الحزبية

و من ثم فإن اإلدارة عكست النظام السياسي و  ،أمام استقرار اإلدارة الجزائرية االسياسي حال عائق
 .1لم تعكس خدمة المواطن

 اإلدارةحياد  مبدأ تأسيسدوره في و  مبدأ الفصل بين السلطات  إقرار  

يمثل مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ ذو صيغة دستورية يرتكز على فلسفة تهدف إلى 
كر واحد أو خالل حقبة فو هو لم ينشأ نتيجة الجتهاد م ،ضمان الحرية و منع قيام نظام استبدادي

لسلطات لم يتبلور بشكل لكن مبدأ الفصل بين ا ،2بل كان نتاج تطور تاريخي ،تاريخية محددة
 Charles Louis de Secondatمتكامل و لم يعرف االنتشار إال بعد أن تولى المفكر الفرنسي 

تطوير هذه النظرية في كتابه  Baron de Montesquieuالمعروف أكثر بلقبه األرستقراطي 
 .8000الذي نشر سنة  L’esprit des lois"روح القوانين" 

أقر قادة الثورة الفرنسية جوهر هذه ، و أمريكاسكيو إلى إنجلترا و دت أفكار مونتو امت  
إذ نص فصله  8019المواطن الصادر سنة درجوها ضمن إعالن حقوق اإلنسان و النظرية عندما أ

و قد تواصل . السلطات هو مجتمع بال دستور"  مان الحريات و ال: "كل مجتمع ال يكفل ض 82
أوضح مونتسكيو انه يوجد في كل دولة  غلب الدساتير المعاصرة.األخذ بهذا المبدأ إلى اليوم في ا

                              
 ،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،عماقة اإلدارة و المواطن في الجزائر بين األزمة و محاوالت اإلصماح قاسم ميلود، -1

 .80، ص 6088جوان  0عدد ة، جامعة ورقل
يمكن أن نعود به إلى عهد اليونان، فقد أعتبر أفالطون أن وظائف الدولة يجب أن توزع على هيئات متعددة مع  -2 

السعي إلى إقامة التوازن بينها خشية إنفراد إحداها بالحكم، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات، و طور أرسطو هذه الفكرة 
ظام السياسي يجب أن يشتمل على سلطات، و في القرن السابع عشر عاد المبدأ مع المفكر اإلنجليزي بالتأكيد على أن الن

John Locke  8296الذي كتب عنه في مؤلفة الحكومة المدنية سنة. 
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ر التي تتوقف عليها السلطة المنفذة  لألمو  ، السلطة التشريعية التنفيذية أوثالثة أنواع من السلطة
 .1القضائيةاي السلطة  السلطة المنفذة للمسائل المتعلقة بالقانون المدنيحقوق اإلنسان، و 

ستوى التنظير لم يبن من فراغ إنما استند إلى مبررات تتعلق إن بلوغ مونتسكيو لم   
 و أخرى تتعلق بمضمون المبدأ نفسه. ،بالظروف التاريخية و السياسية التي صاحبت ظهور المبدأ

تتوضح أساسا في كون مبدأ الفصل بين السلطات  فإنها ،بالنسبة للمبررات التاريخية و السياسيةو 
    رةــــــــــــــــــــــــــسي والتي تعتبر القيم األساسية لألنظمة السياسية المعاصيعد من مبادئ التنظيم السيا

و المنطلقات الفكرية لتحديد أشكال النظم و تحرير القواعد الوصفية التي تحكم المؤسسات النيابية 
 .2في كيانها العضوي و الوظيفي من خالل ما يعرف بالدساتير

معات القديمة تسير على أساس تركيز السلطة في يد الحاكم و النظم السياسية في المجت
"باعتبارها حقا شخصيا و امتيازا للحاكم" فقد كان لويس الرابع عشر يقول "أنا الدولة" فعانت 

 الشعوب من استبداد الحاكم.

اعتبار مونتسكيو أن الفصل بين السلطات  ،أما عن المبررات التي ترجع إلى المضمون
فالسلطة قوة  ،يمنع االستبدادقوق و الحريات فهو يصون الحرية و مانات الحيأتي على رأس ض

                              
 .626ص المرجع السابق،  النظم السياسية، ،عبد الغني بسيوني -1

واجد إال في ظل الحكومات المعتدلة. غير أنها ال توجد دائما، إذ أنها و يقول مونتسكيو "إن الحرية السياسية ال يمكن أن تت
ال تتحقق إال عند عدم إساءة استعمال السلطة، ولكن التجربة األبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة البد ان يسيء 

كن إساءة استعمال السلطة, استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه ،أن الفضيلة نفسها في حاجة إلى حدود.لكي ال يم
 فإنه يجب أن يكون اإلحساس أن السلطة توقف السلطة".

, النظم السياسية و القانون الدستوري دراسة مقارنة سليمان محمد الطماوي،  بشأن مبدأ الفصل بين السلطات أنظر: -2 
 و ما يليها. 600. ص  8911دار الفكر العربي, 
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فكان تصور مونتسكيو لخلق ضمانة تقيد السلطة هو  ،ال تقيدها إال القوة من طبيعتها والقوة
 .1لكي تقف كل هيئة في وجه األخرى  ،تجزئتها بين العديد من الهيئات

وذلك أن الجمع بين التشريع و التنفيذ ، الدولةاعتبار المبدأ محقق لشرعية  ،المبرر األخر
هي كون قواعده عامة و محايدة توضع للمستقبل يزيل عن القانون صفته األساسية و بيد واحدة 

فتجنح بها إلى الجور أو دون نظرها إلى الحاالت الخاصة التي قد تؤثر في حيادها و عموميتها 
إذ يستطيع أن  ،كان المنفذ في نفس الوقت مشرعاهذه الصفة في القانون ال تتحقق إن  ،المحاباة

يعدل القانون عموميته و حياده و تنتفي عن الدولة تبعا لذلك صفة حكم القانون بمعناه الصحيح 
أو  ،و ينطبق القول تماما على الجمع بين سلطتي التشريع و القضاء األهواء،ليسود حكم الجور و 

 القضاء و التنفيذ.

انه لم يسلم من النقد حتى وان اعتبر  إالأ من مضمون ديمقراطي رغم ما يتضمنه المبد
نما، فهي ال تنصب عليه في ذاته المبدأاغلب الفقهاء أن النقد راجع إلى سوء فهم  تنصب على  وا 

، اإلسراف، فهي تخص في الحقيقة بعض النتائج السلبية التي تنجم عن ذلك اإلسراف في تطبيقه
من انتقادات. ومن  إليهمن معظم ما وجه  بريءالمعقولة فانه يجعله اما تطبيق المبدأ في حدوده 

 بين هذه االنتقادات :

 يتعذر  )تشريع ،تنفيذ، قضاء( يتعذر فصلها كما وظائفهاالتي تؤدي للدولة  األعضاء
يجب على الدوام ان اآللة الواحدة وان اختلفت وظائفها، و عضاء الجسم البشري او فصل أ

 لتبقى منسجمة . يكون المحرك واحدا 
 بسبب هذا  بتوزيع السلطة تتوزع المسؤولية ويتناقص الشعور بالمسؤولية ويضعف اثرها

 التوزيع  عكس تجميعها في يد واحدة .
                              

ص  . عين مليلة, الجزائر. بدون طبعة،, دار الهدىات في التجربة الدستورية الجزائريةالفصل بين السلط ميلود ذبيح، -1
89. 
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  إرادتهاوحدة الدولة ووحدة سلطاتها ويضعف  ومبدأالفصل بين السلطات  مبدأتنافي 

ة في دواليب الجهاز السياسي تضمن حركية ملحوظ آليةلكن رغم االنتقادات، يبقى المبدأ 
السياسية، وضمان حقوق وحريات  األنظمةمعيار لتصنيف  أهموقاعدة لتنظيم السلطات، ويبقى 

أ الفصل بدما يعتقده جل الفقهاء" ال ديمقراطية بدون م .وخير رد على معظم االنتقادات ، هواألفراد
 .بين السلطات"

كان منذ  إنمامجهوال  أوغريبا  مبدأكن الفصل بين السلطات في الجزائر لم ي أمبد إن
قواعد النظام السياسي طموحا بارزا في مواثيق حزب جبهة التحرير والمؤسسات  إرساءبدايات 

التي وردت في بهذا النص دة الثانية من الوثيقة المؤسسة للدولة الجزائرية فقد جاء في نص الما
عن المجلس الوطني للثورة في اجتماعه  والتي صدرت المكتوب في الجزائر، األوللدستور وهي ا

 مايلي : 82/86/8902بطرابلس)بليبيا ( بتاريخ 

 ديمقراطية،لكل  األساسيةضائية العناصر ، التنفيذية، والق" الفصل بين السلطات التشريعية
، وقد سادت بعد م هذا الفصللجزائرية"، لكن النص لم يوضح مهافهي القاعدة في المؤسسات ا

 .1لم يتعد حد الطموح النص المذكور أنالقول  إلىظرية وحدة السلطة مما يدفعنا االستقالل ن

فنلمس تردد  واإلقرار اإلنكاربين  بالمبدأ األخذرجحت في التجربة الدستورية الجزائرية تأ
حداثة الدولة وهشاشة مؤسساتها وكذا اختالف وتباين  أهمهاعوامل  إلىالمؤسس وذلك يعود 

 .يبراليسسين، والتخوف من كل ما هو لالمؤ  ثقافات وأراء

الفصل بين السلطات، بتبنيه وحدة  مبدأدستور تمرد على  أول 8922لقد كان دستور  
السلطة بدعوى ان النظامين الرئاسي والبرلماني الكالسيكيين لن يضمنا االستقرار، فلم يقر هذا 

 .1غير واضحة الدستور الفصل بين السلطات بل اقر استقاللية 
                              

 .06ص  المرجع السابق،، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، ميلود ذبيح -1
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والميثاق الوطني  قننا الندماج السلطات لصالح الرئيس قائد الحزب  8902دستور  اأم
والدولة، ونص نظريا على توزيع السلطات وسماها" الوظائف "، ونص على استقاللية القضاء 

في  األخيران يحمي مصالح الثورة االشتراكية، وعلى استقاللية القضاء هذا  األخيرولكن على هذا 
 توجيهات الحزب والمصالح العليا للدولة. إطارته ولكن في ممارسة سياد

فاقترب بذلك من النظام الرئاسي المشدد الذي يقوم على التدعيم الضخم لسلطات الرئيس، 
المعاكس لمكانة ووظيفة السلطة التشريعية ويضيف البعض انعدام مسؤولية الرئيس والتقليل 

 واضمحاللها.

والتي فرضت تبني  8911 أكتوبراعية التي فجرت انتفاضة السياسية واالجتم األزمةوبعد 
الذي كان بمثابة دستور قانون ال دستور  8919فيفري  62سياسية جسدها دستور  إصالحات

 .مصاف الدولة القانونية إلىمرة  ألولوقد حمل في مضامينه مبادئ ترتقي بالدولة ، برنامج
، حيث 8902وحدة السلطة في دستور  مبدأ إلقرارمبدأ الفصل بين السلطات كرد فعل  فاعتمد

كان رئيس الجمهورية يشكل محور النظام السياسي يتولى السلطة التنفيذية وقيادة الحزب ومشاركة 
من الدستور دون رقابة فعلية، فاعتناق  802المجلس الشعبي الوطني في التشريع طبقا للمادة 

احتمال استحواذ سلطة معينة على المبدأ كان بغرض تجنب تداخل السلطات والصالحيات و 
سلطات واختصاصات أخرى، ويتجلى ذلك في عقد اختصاص التشريع للمجلس بمفرده دون 

نشاء، أخرىمشاركة جهة  مجلس دستوري انيطت به مهمة الفصل في المنازعات المحتمل  وا 
واالنتخابات وتقديم وكذا مراقبة مدى شرعية االستفتاءات  ،قيامها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

 اإلنسانعلى حقوق وحريات  التأكيداالستشارة لرئيس الجمهورية في بعض الحاالت، فضال عن 
قراروالمواطن   ضمانات قانونية لحمايتها. وا 

                                                                                                 
 انظر: 8922بشان دستور -1 

 .6000ى، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ، ،الطبعة األولفقها-تشريعا-الدستور الجزائري نشأةعبد اهلل بوقفة، 
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على  –ولو نظريا –للمساواة االقتصادية واالجتماعية  األولويةالدستور السابق يمنح 
 أساسلها بما ال يتناقض واالختيار االشتراكي الذي يعد مقيدة استعما األخيرةالحرية، الن هذه 

الحقوق والحريات والضمانات  إقرار إلىيهدف  8919دستور بالمقابل ، ووسيلة تحقيق المساواة
التي تكفل عدم اعتداء الدولة عليها استنادا على مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية 

يعمل لتحقيق المساواة وحماية المواطن من االستغالل في  حياد الدولة أووالفصل بين السلطات 
 .1الحرية وحمايتها من اعتداءات الدولة إقرار إلىظل دولة دستورها ليبرالي يهدف 

 تأسيسمن اجل الفصل بين السلطات  مبدأدور والتساؤل المهم الذي نطرحه هنا: ما هو  
السلطات ومن خالل رقابة البرلمان على الفصل بين  مبدأ أنمن المفروض ؟  اإلدارةحياد  مبدأ

الذين  يساهم في رفع المسؤولية عن كاهل الموظف في حال تغيير رجال السلطة التنفيذية اإلدارة
هو حماية قانونية  اإلدارة، فالرقابة المباشرة من طرف البرلمان على يمارسون الوظائف السياسية

 .2الحياد لمبدأودستورية 

أن له الفضل في دعم النظام في الجزائر نجد  المبدأبيق هذا وانطالقا من نتائج تط
مبدأ حياد اإلدارة إال  لتأسيسالديمقراطي والسماح بعبور مبادئ جديدة  وخلقه للجو القانوني العام 

 : أهمهاعدة نتائج  إلىالحياد وذلك راجع  تفعيل جوهر مبدألم يلعب دوره الحقيقي في  انه

الفصل بين السلطات يتميز بالتداخل ال سيما بين  والبرلمان: اإلدارةالفصل التام بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وينظر الى هذا التداخل على انه ضرورة حتمية في الدولة 

الفصل بين السلطات في تجسيد الحياد يجب  ومن اجل معرفة حدود مساهمة مبدأ .الديمقراطية 
الحياد، وهذا يتطلب البحث في العالقة  ومبدأبق الذكر نبحث في العالقة بين التداخل السا أن

                              
 وما بعدها. 19،ص 06جزء ،ال،المرجع السابق النظام السياسي الجزائري ،لتفصيل اكثر انظر :سعيد بوشعير  -1
 .02المرجع السابق،ص ، الموظف العمومي ومبدا حياد اإلدارة فاطمة فيرم، -2
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 أنما انطلقنا من  إذاوالبرلمان  اإلدارةالعالقة بين  وباألخصالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
 1.واإلدارةالسلطة التنفيذية تشمل الحكومة 

 عمالأ، الن  دارةاإل إلى اإلشارةحدد العالقة بين البرلمان والحكومة دون  الدستور الجزائري
 .2إالالحكومة، فهي مجرد وسيلة للتنفيذ ليس  أعمالتبقى ثانوية مقارنة مع  األخيرةهذه 

 أنال يمكن  واإلدارةالعالقة بين البرلمان  إهمالفعلى الرغم من هذا التداخل وفي ظل 
 إلدارةاالن البرلمان من المفروض ان يقوم بدور الرقابة المباشرة على  اإلدارةنضمن حياد 

 اإلدارة إذنوموظفيها، والمالحظ هو وجود رقابة غير مباشرة تظهر عن طريق وساطة الحكومة، 
 أن(، والبرلمان ليس له الحق في األوللرئيس الحكومة )الوزير هي دائما تحت السلطة السلمية 

ة عن دون ترخيص مسبق من الوزير المعني فهو يقوم بالرقاب اإلدارة أعوانيستجوب  أويستدعي 
 .3طريق المساءلة من خالل وساطة الحكومة 

حركية الى ذلك السلطة التنفيذية تضم رجاال يمارسون وظائف سياسية وبالتالي فان  إضافة
دارة إلخاصة في غياب قانون يحمي ا اإلدارةعدم استقرار  إلىعدم ثبات الرجل السياسي يؤدي  أو

وتلتزم  األخيرةات السياسية التي تتبناها هذه من الخضوع الى السلطة السياسية عن طريق الخيار 
هو بمثابة غياب لحماية  اإلدارةبتنفيذها، وانعدام رقابة مباشرة من طرف البرلمان على  اإلدارة

 .اإلدارةقانونية ودستورية لمبدأ حياد 

 

                              
 . 06،المرجع السابق ،ص  رةالموظف العمومي ومبدأ حياد اإلدا ،فاطمة فيرم  -1

2- B-yelles Chaouhe ،La relation gouvernement-administration en droit 
constitutionnel .revue I.D.A.R.A .volume10 n :01/2000 p83. 
3- B-yelles Chaouhe، La relation gouvernement-administration en droit constitutionnel .ibid. 
P85. 
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 طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية:ومن النتائج ايضا 

 اإلطارفيذية في الجزائر يمكن وصفها باالزدواجية، لكن هناك ضعف في السلطة التن
ة ــــــــــــوهذا راجع الى تشخيص او فردية السلطة وهيمنة السلط اإلدارةالقانوني لضمان حياد 

التنفيذية، وتظهر هذه الهيمنة في احتكار السلطة من طرف الرئيس على الرغم من المشاركة 
 الشرعية على هذا االحتكار. إلضفاءالشكلية للشعب 

للحفاظ على منصبه لذلك فهو يكون عالقات شخصية تتميز باقتسام  يسعى الرئيسان 
لمصالح  اإلداريةوفي حالة تورط الموظفين في استغالل مناصبهم  واإلداريةالمناصب السياسية 

ال يواجه  شخصية وعدم معاملة المستفيدين من خدمات اإلدارة على قدم المساواة، فان ذلك
فعالة ورادعة من طرف رئيس الدولة فهي مقتصرة على مجموعة النصوص القانونية  بإجراءات

التي تبقى عاجزة في ظل عدم فاعلية رقابة الحاكم وغياب رقابة البرلمان على اإلدارة وغياب قانون 
 اإلدارة .

ة إن لية السلطة وعدم فاعضعف السلطة التشريعية  إلىراجع  1هيمنة السلطة التنفيذي
 إذا إالدون وضع تفاصيل  وأسسالقضائية، فالسلطة التشريعية اختصاصها مقيد بوضع مبادئ 

السلطة التنفيذية لتتدخل في مختلف  أمامنص الدستور على ذلك، وفتح بذلك المجال واسعا 
 .8992دستور  860الى غاية 862المواد  للبرلمانالمجاالت عدى تلك المخصصة 

ياسة العامة هو من اختصاص السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كما ان وضع الس
 .دورها هنا على التصديق يقتصر 

                              
 بشان عالقة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية انظر: -1 

   بين البرلمان العالقة الوظيفية  -دراسة مقارنة - أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد اهلل بوقفة: 
 .6009الجزائر  ،دار هومة ،بدون ذكر عدد الطبعة ،و الهيئة التنفيذية
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 المبحث الثاني
 إلعمالهفي الجزائر كضمانة قاعدية  اإلدارةمبدأ حياد  إقرار

، مما 8919دستور خاصة بعد صدور  األهميةلقد شهد النظام الجزائري تطورات في غاية 
والسياسي  واإلداريالمتصلة بالقانون الدستوري  في الكثير من المواضيع النظر إعادةاستوجب 

حياد اإلدارة    مبدأ إقرار، تم 8919الذي عدل دستور  8992نوفمبر  61.فبموجب استفتاء 
 منه. 62ادة ــــفي الم كالدستور وذلفي صلب  المبدأارنة بالنص على ــم المقــفتميز على النظ

 أمرينتربط بين  ألنهاشديد  بإلحاحعد من المواضيع الهامة التي تطرح وفكرة حياد اإلدارة ت
وهما كفالة حرية  إالهما متكامالن،  األمرمتعارضين لكن في حقيقة  أنهما األولىقد يبدو للوهلة 

 لخدماته.  أدائه أثناءالموظف باعتباره مواطنا ووجوب عدم انحياز المرفق وحياده 

 62بموجب المادة  اإلدارةحياد  مبدأ إقرار األولز في المطلب وما سنتناوله فيما يلي يبر 
 اإلدارة.حياد  مبدأتبني  أهمية يبين المطلب الثاني، أما في 8992من دستور 

 9111من دستور  32بموجب المادة   اإلدارةحياد  مبدأ إقرار المطلب األول
، ذي حدث في الجزائربعد التحول الديمقراطي ال المبدأ إعمالحتى وان توفرت مقتضيات 

الحياد بصفة صريحة يعد تكريسا لضمانة قاعدية البد منها، خاصة وان  مبدأالنص على  أن إال
 النص كان في صلب الدستور.

وتدهور مزمن من جراء ما فرضه عليه اإلدارة كسوفا اضطراريا  لقد عرف مبدأ حياد
الذي جاء فيه أن تتاح  02دستور  المستوى النظري والعملي في الميدانين السياسي والقانوني،

ويعيشون من المسؤوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة وااللتزام 
 ،أجرتهم ليس غير وال يتعاطون بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء أي شيئا خر يدر عليهم ماال

ر وتهميشه من لدن لغة القانون ومنذ وما أصاب هذا الحياد من تمويه في تصريحات أولي األم
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أصبحت هذه القاعدة ال تتعارض مع التوجيهات اإليديولوجية والتغيرات  8919صدور دستور 
السياسية وخاصة الطابع االجتماعي للنظام بل برزت مرة ثانية بقوة وحيوية جديدتين، فامتازت 

ية وقانونية للدولة العصرية بمضمونها الثري والطابع العملي وأصبحت في األخير ضرورة تقن
 .92. إلى أن تم تكريسه فعال بالنص عليه في دستور 1ومقاييسها

  9111من دستور  32التنصيص على المبدأ في المادة 

هام للغاية  مبدأ 2 8992سنة ري من خالل التعديل الدستوري للقد اقر المؤسس الدستو 
فنصت  ،ن السلطات وتكريسا لدولة القانونل بييتمثل في الزام اإلدارة بالحياد تجسيدا لمبدأ الفص

 النص الفرنسي كما يلي  ،  وجاءعلى ان :" عدم تحيز اإلدارة يضمنه القانون" 62المادة 

Art 23: «  L’impartialite de l’administration est garantie par la loi » 

 األفرادية حقوق وحريات ضمانة لحما أهمالتزام اإلدارة بالحياد يعد بالنص في الدستور  إن
كون الدستور هو  إلىالسيما في مجال االنتخابات والوظيفة العامة، ولعل السبب في ذلك يرجع 

في الدولة الذي تخضع له كل السلطات بما فيها اإلدارة، وهذا ما نصت عليه  األساسيالقانون 
قوق الذي يضمن الح ياألساس، وهو القانون الدستور فوق الجميع إنور ذاته:" ديباجة الدست

 .ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب" ،والحريات الفردية والجماعية

عامة التي تحكم من الدستور والمتعلق بالمبادئ ال األوللقد جاء نص المادة ضمن الباب 
المؤسس  تأكيدفي الفصل الثالث منه والمعنون ب:الدولة، وهذا يعكس ، تحديدا المجتمع الجزائري

                              
، ترجمة رحال بن اعمر ورحال المرفق العام في الجزائر، ة رحال بن اعمر ورحال موالي ادريسترجم محمد امين بوسماح،-1 

 .896،ص8990موالي ادريس، د م ج، الجزائر، 
ذي تعلق بإصدار نص تعديل وال 00/86/8992المؤرخ في  021-92التعديل الدستوري صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -2 

  . 2ص 01/86/8992الصادرة بتاريخ  02في الجريدة الرسمية رقم  8992نوفمبر  61تفتاء المصادق عليه في اس الدستور
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على عاتق الدولة  وألقىمبدأ حياد اإلدارة كمبدأ يحكم المجتمع الجزائري،  أهميةى الدستوري عل
 تحديدا اإلدارة التزام عدم التحيز.

في محلها  إضافةهذه المادة في الدستور كمبدأ من المبادئ الدستورية الجديدة،  إضافة إن
ظام التعددية الحزبية المعتمد التي يقوم عليها ن واألسساإلدارة يعد من المقتضيات حياد  مبدأالن 

وتبقى ضرورة إعادة النظر في  -هكما سبق التفصيل في – 8919بعد التحول الديمقراطي لسنة 
مختلف المواضيع المتصلة بالقانون الدستوري واإلداري وفي المجال السياسي قائمة من اجل 

دئ المقررة دستوريا التوازن والتناسق وتضافر التصورات واألهداف بين مختلف المبا إحداث
والتفصيل فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية لتمكين هذه المبادئ من التجسيد الفعلي 

 . والواقعي بدل النص عليها نظريا

 ،الحزبية  األحاديةمبدأ حياد اإلدارة يمكن وصفه بالغريب وحتى غير الوارد  في ظل نظام 
طاره إعمالهعوامل وشروط  إنيمكن القول لكن بعد التحول الديمقراطي      القانوني قد توفرت  وا 

تعددي يسمح بالتداول على  نظامالتوجه الديمقراطي الجديد اقتضى ن إ، -نظريا األقلعلى  -
السياسية خصوصا عندما تكون في  األحزابوهذا بدوره اقتضى عدم تحيز اإلدارة الن  السلطة

 شكل. بأيتحزيب اإلدارة  السلطة قد تحاول تسيس و

التالعبات السياسية وذلك بعدم  اإلدارة بعيدة عن التقلبات و إبقاءويقتضي هذا ضرورة 
عدم التمييز بين المؤيد والمعارض من  مبدأتقوم على  أنفخدمات اإلدارة يجب  ،تحيز موظفيها

السياسي وتحزبه  رأيه أن، وهذا يجعل المواطن في مأمن ذلك أخرىجهة ومبدأ المساواة من جهة 
لها بشكل  استفادته من خدمات اإلدارة وال عالقة  أماميشكل عائقا  أن أبداعدم تحزبه ال يمكن  أو

 1عام.

                              
 .98(،ص 08/8990،)العدد 00، المجلد اإلدارة، مجلة وحقوق االنسان 0119نوفمبر  39تعديل بوزيد لزهاري،  -1
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 مثل: أخرىكما يمكن ان يستنبط هذا المبدأ من مواد 

 :"ال يجوز للمؤسسات ان تقوم بما يلي :8992من دستور  091المادة 

 ،، الجهوية، والمحسوبيةاإلقطاعيةالممارسة 

 قات االستغالل والتبعية،عال إقامة

 وقيم ثورة نوفمبر". اإلسالميالسلوك المخالف للخلق 

وفق هذه المادة المؤسسات أًيا كانت وتحديدا هنا اإلدارة يتوجب عليها أن ال تكون 
، فال تتحيز الي منطقة على حساب رقة جهوية أو إقطاعية او محسوبيةمعامالتها على أساس تف

 يدة .بل يجب أن تكون محا أخرى

تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، وال وسيلة لخدمة  أنيمكن  " ال68المادة 
، فهي تلزم القائمين على شؤون المادة أيضا تتضمن حماية للمبدأ ، هذهالمصالح الخاصة"

 لمصالحهم ويستغلوا مؤسسات العمومية لخدمة أغراضهم الشخصية. االمواطنين أن ال يتحيزو 

تكفل هذه المادة عقوبة  " يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة".66 والمادة
لكل عمل إداري يطاله عيب استعمال السلطة ذلك انه حاد عن الهدف األساسي المتمثل في 

 .2حياد االدارة بمبدأوهو من صميم المساس  تحقيق المصلحة العامة

 االرتباط وثيق جدا  أنواة وذلك باعتبار التي تنص على مبدأ المسا1 96المادة  إلى إضافة
تمييز يعود  بأييتذرع  أنالقانون، وال يمكن  أمامبينه وبين مبدأ الحياد " كل المواطنين سواسية 

                              
تحكم المجتمع الجزائري في جاءت ضمن الباب األول المتعلق بالمبادئ العامة التي  8992من دستور  09المادة  -1 

 الفصل الثاني المعنون :الشعب.
 جاءتا ضمن نفس الباب، في الفصل الثالث المعنون :الدولة . 8992من دستور -66-68المادتان - 2
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 أوشخصي  آخرظرف  أوشرط  أي أوالرأي،  أوالجنس،  أوالعرق،  أوالمولد،  إلىسببه 
المذكورة في المادة هو تمييز بين األشخاص ، فاي تفرقة بين المواطنين اعتبارا لألسباب اجتماعي"

 وتحيز على أسباب غير مشروعة دستوريا.

  .282كما فرض الدستور على المؤسسات ضمان مبدأ المساواة بنص المادة 

" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات 
، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة اناإلنسبإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية 

هذه المادة تؤكد على المادة السابقة وتلقي الواجب  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية."
 على مؤسسات الدولة لضمان المساواة الذي هو ركيزة عدم التحيز.

 .3ررمك 28المادة  أكدتالجنس،  أساسوضمانا لعدم تحيز اإلدارة على 

بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس  للمرأةقوق السياسية " تعمل الدولة على ترقية الح
، ومن اجل  61حتى وان تم ذكره في المادة ودعما لعدم التمييز على أساس الجنس  المنتخبة".

 الجنسين خصصت هذه المادة . ألحدعدم التحيز في المجال السياسي 

 اإلدارة حياد  التعريف بمبدأ 

الذي يستوجب علينا االعتماد  األمرلمبدأ الحياد المشرع الجزائري لم يعط تعريف قانوني  نإ
المرفق  أومبدأ حياد اإلدارة  إلىالدراسات لم تتطرق  أما مدلوله. إلىعلى الفقه القانوني للوصول 

                                                                                                 
 ضمن الباب االول في الفصل الرابع : الحقوق والحريات، 69جاءت المادة  -1 

لرابع : الحقوق والحريات، وهي تنص تقريبا على نفس مضمون ضمن الباب األول في الفصل ا 28جاءت المادة  - 2
 المذكورة سابقا.09المادة 

الرسمية  الجريدةر والمتضمن تعديل الدستو  6001نوفمبر  80المؤرخ في  89-01 بموجب القانون 92تعديل دستور  -3
 .01( ص82/88/6001بتاريخ  22رقم 
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الذي في ذلك و  والسببالعمومي من بين عدد المبادئ التي تحكم تنظيم وسير المرافق العمومية 
 1العمومي. أمام المرفقالمساواة  يذكره اغلب الباحثين، انه ٌيدرس كنتيجة لمبدأ

ولما نبحث فيما تناوله الكثير من الكتاب والفقهاء في مجال القانون الدستوري والقانون 
الدراسات ال  إطارعن موضوع حياد اإلدارة في  اإلداري وعلم اإلدارة العامة والعلوم السياسية،

كان ذلك بمناسبة تعرضهم لمسائل مرتبطة  إنماعلى بحث مضمونه وتعريفه،  ساساأتنصب 
اد ـــــنشاطاتها، لذلك فالمؤلفات مفتقرة لتعريفات مبدأ حي أوبهياكلها  األمرتعلق  سواء باإلدارة
دأ ــــــــــوبالنسبة لمحاوالت التعريف  الموضوعة استندت إلى العناصر التي يتكون منها المب ،اإلدارة

، الذي يفترض أن يبينها أللمبدإلى النتائج التي يرتبها وليس التركيز على الطبيعة الذاتية  أو
 التعريف .

تعريف جامع نظرا لعدة الدكتور بودريوة عبد الكريم، انه يصعب حقيقة وضع  رأيوحسب 
 األنظمةوطبيعة  تاإليديولوجياتباين مفهوم مبدأ حياد اإلدارة زمانا ومكانا الختالف  أهمها أسباب

 اإلنكارإلى اختالف الرؤى اتجاه المبدأ بين  أدىالسياسية والمكونات االجتماعية بين الدول الذي 
يجعل  اإلنسانية )النسبي والمطلق(، وعامل الزمن وما ينتج عنه من تطور الحضارة واالعتراف 

كذلك في زمن  ما يكون صالح في زمن قد ال يكون ألنهمن المستحيل دوام مفهوم معين 
     الرديئة لتعريف او التفسير وكذا الترجمة اختالف اللغة المستعملة في اإلى  إضافةر، ــــــــــــــــــــآخ

                              
، مخبر الدراسات السلوكية األولىالطبعة  ،-اإلدارينظيم اإلداري والنشاط الت -الوجيز في القانون اإلداريناصر لباد،  -1

 .891، ص 6002والدراسات القانونية، الجزائر، 
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بكل ما يتصل بالمبدأ من  اإلحاطةتجعل مهمة تقديم تعريف شامل عسيرة تستلزم ، ألخرىغة ل من
 .1اجل تدعيم ووضع صورة متكاملة له

ن الناحية اللغوية مشتقة من حايد محايدة حيادا وتعني جانب وهي ضد كلمة الحياد ملغة : 
 ، اي الحياد هو عدم التحيز.انحاز

والمؤسس الدستوري استعمل عدم التحيز في النصين العربي والفرنسي، وعليه المعنى 
 .اللفظ األكثر استعماال هو الحيادغوي واحد إال أن لال

  « neutralisé »من الكلمة الالتينية أصلهح الحياد مصطل :من الناحية االصطالحية
االمتناع وعدم التحيز الذي يطلق على  إرادةحزب، ويعني  أوجهة  أيةوهي فعل عدم الميل  إلى 

االمتناع فتعني  إرادةفهو ليس منحاز إلى حزب معين، أما  آخرالذي ال ينتمي إلى حزب دون 
يقدمون حجج موضوعية ال تتغير تبعا  الذين األشخاصالموضوعية والتي تطلق على مجموعة 

 2ميول شخصي. ألي

تعريف الفقيه جاك روبير الذي قال انه ال يمكن كفالة الحريات العامة  تعريفاتال أهمومن 
كان المرفق العام محايدا، وميز بين الحياد السلبي  الذي مفاده وجوب عدم  تمييز المرفق  إذا إال

، والحاد االيجابي الذي يتطلب بالعكس تدخل من قبل أرائهم العام بين المنتفعين بخدماته بسبب
وهناك من عرف الحياد من خالل الموازنة بين . 3المواطنين أراءحماية وصيانة الدولة لضمان 

                              
 .44و44المرجع السابق، ص  ،وضماناته القانونية اإلدارةحياد  مبدأ بودريوة عبد الكريم، -1

2-Vassilios Kondylis.le principe de neutralite dans la fonction publique.L.G.D.J.PARIS .p03. 
 ، منقول عن06المرجع السابق،صحياد اإلدارة كشرط لنزاهة العملية االنتخابية،سليماني السعيد،  -3

  Jacques Robert .libertés publiques .Editons Montchrestien.1982.p445.  
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 بأعبائهاالموظف العام وممارسة الحرية، حيث أن الموظف يشغل وظيفة عامة يجب أن يقوم 
 1المواطنين كافة مهما كانت عقائدهم ومذاهبهم.ضع ثقة يلتزم بمقتضياتها، وان يكون مو و 

 منما فالحياد يحمل معنيين متكاملين، معنى سلبي يتمثل في ضرورة اجتناب الموظف كل 
ميوله، أما المعنى االيجابي  أوأن يؤثر على النشاط اإلداري، ويلزمه بعدم االنسياق لعواطفه شأنه 

لسياسية مشاركة موضوعية بحيث ال ينحاز معه يتضمن تمكين الموظف من المشاركة في الحياة ا
 إلى اعتبارات شخصية فالحياد يشمل االمتناع والموضوعية في ذات الوقت.

كونه يرتكز على قدر كبير من ضبط النفس  مهم وصعب الحياد يتطلب من الموظف دور
اليسير االمتناع  فليس من لين والمنتفعين من المرفق العامحيال المتعام اإلداريةالمهام  تأديةعند 

المهام وكل منا في داخله قناعات شخصية، خاصة في ظل  تأدية أثناءالرأي  عن إبداء
ومقابل هذا االلتزام الصعب ينتج تكريس وضمان نقاشات تستدعي إبداء الرأي.  أواضطرابات 

 الناس. إزاءاالستقاللية والمصداقية 

  حياد االدارة أمبدنبذة عن ظهور 
     ،إلى العالقة بين اإلدارة والسياسة يرجع ظهور مبدأ حياد اإلدارة باألسبا تأصيل إن

التكامل  إنكارأن تنفصل وتستقل بكيان خاص دون احتوتها السياسة وتحاول باستمرار  إلدارةا
 المتبادل. والتأثير

والمراحل المتعددة لتطورهما  أصولهما، روابط كثيرة تجمع بين اإلدارة العامة وعلم السياسة
تبدو مشتركة إلى بعيد إلى درجة أن عددا من العلماء يرى أن علم اإلدارة العامة ال يعدو أن يكون 

 من فروع علم السياسة. فرع جديدمجرد 

                              
 .802، ص 8900لوم اإلدارية، العدد الثاني، ، مجلة العالموظف العام وممارسة الحريةمحمد جودت الملط،  -1
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مكانها  تأخذ، فمنذ أن بدأت الظاهرة السياسية تقارب يظهر لنا تطور علم السياسةن هذا الإ
 وأصبحمكانه  يأخذالطابع العلمي لعلم السياسة  أان العلوم االجتماعية ومنذ أن بدالذاتي في ميد

ا من الضروري على الباحثين في هذا العلم أن يدرسوا ين غدحثاللتنظير وللمنهج العلمي للب عيخض
 .1اإلدارة العامة كتنظيم بجوار دراستهم للحكومة

إلى بروز دور خاص  أدىوالتطور الذي طرا على تكوينات السلطة التنفيذية في الدول 
لعلم  األصلية األبحاثوالى تعدد وتضخم الجهاز اإلداري ومن هنا ظهر أن  لإلدارةتميز وم

من الضروري أن يستقل علم اإلدارة  وأصبحالسياسة لم تعد وحدها كافية الحتواء هذا التطور، 
وصوال إلى مبادئ تحكم عمل الجهاز اإلداري  اإلداريةالعامة لكي يكرس جهوده لبحث الظاهرة 

  المعقد.

من  أنصارهابتمكين  اإلداريةالسياسية كانت دائما تحاول الهيمنة على الوظائف  فاألحزاب
خالصهمشغل الوظائف لضمان والئهم  من مضاعفة  أيضا. بالمقابل تتمكن الحزب ألهداف وا 

 إدخال وس المفرط يحظها في االنتخابات المقبلة، ونتج عن ذلك فساد الجهاز اإلداري نظرا للتسي
 .2المتعلق بالخدمة العامة أدائهاسلبا على  أثرتة في صراعات حزبية اإلدار 

البالغ في  التأثير، وكان له األمريكيةوالوضع السالف الذكر ظهر جليا في الواليات المتحدة 
" األسالب" أوما يسمى " بنظام المغانم " دارة، فقد عرفت خالل فترة طويلةحياد اإل أظهور مبد

«Merti System » بصورة   اإلداريةي يستولي فيه الفائز في االنتخابات على المناصب الذ
عنه في بداية القرن دفعت للتخلي  ،هذا النظام إليها أدىأن المساوئ الخطيرة التي  إال، آلية

                              
 ، دار المطبوعات الجامعيةالعامة اإلدارةأصول إبراهيم عبد العزيز شيحا، –لتفصيل أكثر انظر: محمد رفعت عبد الوهاب  -1

 وما بعدها. 02، ص8991 ر، مصاإلسكندرية
 .00، ص 8916األول،  ، مجلة العلوم اإلدارية، العددالحياد الوظيفي  مبدأشريف، عزيزة ال -2
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إلى التقليل من الضغوط  أدىالذي  « Spoils System »فحل محله " نظام الجدارة "  ،الماضي
 .1االنتخابية

بنظام الجدارة، هو جعل الوظيفة العامة مهنة  لألخذ أهمية األكثرااليجابي  التأثيرن إ
التي تتميز باالستقرار بوجه عام على خالف  األخيرة، هذه لإلدارةمستقرة. وهذا يدعم السير الحسن 

عادة  ويأتون األمرمتغيرون بطبيعة الحكومة  وأعضاءالسلطة التشريعية  أعضاءف .رجال السياسة
، في حين أن رجال  اإلدارة العامة يتسمون عادة بطابع البقاء واالستمرار فالوظيفة باالنتخاب

العامة يجب أن تكون مهنة تكفل لشاغلها ذلك االستقرار حتى يمكن أن يكرس جهوده في 
 2المشاركة في الخدمة العامة.

 8112سنة  Bendeltonلقد تم تقرير نظام الجدارة واالستحقاق بموجب قانون  بندلتون 
اإلداري بتبني مبدأ الحياد الوظيفي قصد فصل السياسة عن  اإلصالحالذي كان بداية حركة 

 62في  Hatchذلك بموجب قانون هاتش  وتأكداإلدارة وتخليصها من نظام االسالب . 
في عهد الرئيس روزفلت  8929اوت 06في  Ramspeckوقانون رامسبك  8929نوفمبر

Roosvelt  3ةالمقرر لنظام الجدار. 

كون  أهمية واألكثرالفصل التام بين اإلدارة والسياسة لوجود نقاط التقاء،  إمكانيةن عدم إ
إلى تزايد دور الدولة نحو التدخل في  إضافةهي تنفيذ للقرارات السياسية،  إنما اإلدارية األعمال

يم مختلف تقد أثناء، يجب عليها االلتزام بالحياد لمجاالت بواسطة المرافق العموميةمختلف ا
 أوالعقيدة  أوالجنس  أو األصلالخدمات والمساواة بين المنتفعين دون التمييز بينهم على أساس 

دوافع قوية لتكريس مبدأ حياد اإلدارة، ليس االنتماء الحزبي، كل ذلك يشكل  أوالميول السياسي 

                              
 .02المرجع السابق، ص ، محاضرات في المؤسسات االداريةحيو، احمد م -1
 .02المرجع السابق، ص ، العامة اإلدارةأصول  الوهاب وابراهيم عبد العزيز شيحا،محمد رفعت عبد  -2
 .90المرجع السابق، ص  ،مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية ،عبد الكريم بودريوة -3
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زاهة وجعل علمي وضرورة واقعية من اجل ضمان تقديم خدمة عامة بن كأسلوببل  إداريكشعار 
 الدولة. بأعباءكل االعتبارات غير الموضوعية جانبا للقيام 

ديباجته بأن  في أكد 8992 يمكن القول أن دستور ظهور المبدأ في الجزائرأما عن 
على إنشاء في سبيل الحرية والديمقراطية وأنه يظهر عزمه  ، قد ناضل دوماالشعب الجزائري
 ، والقدرة علىزائرية في تسيير الشؤون العموميةزائري وجأساسها مشاركة كل ج ،مؤسسات دستورية

الدستور فوق الجميع، وهو  تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، وأنه أي
 .الفردية والجماعية القانون األساسي الذي يضمن الحقوق والحريات

(إلى 69، من المادة)رياتوالح و يتضمن الدستور المعدل على مجموعة هامة من الحقوق
نوفمبر  61مكانة حقوق اإلنسان في التعديل الدستوري لـ  ( والتي من خاللها ت بُرز02غاية المادة )

نما قام ، والحقيقة8992  األولية ُتظهر أن التعديل لم يحذف أي حق كان موجود من قبل، وا 
إضافة إلى  ،في السابق على حقوق كانت موجودة كما أنه وضع تعديالت ،ةبإضافة حقوق جديد

 .1أحكام التعديل يظهر لها األثر المباشر وغير المباشر على حقوق اإلنسان أن بعض

هذه المادة لم  رغم أن ،62الجديدة "عدم تحيز اإلدارة" في نص المادة  األحكام ومن بين
 بحقوق اإلنسان ال تخف ، إال أن عالقة موضوعهاتحت الباب المخصص لحقوق اإلنسان ترد

  م المؤسساتيامحايدة هو من أساسيات النظ ، ففي النظم الديمقراطية العريقة وجود إدارةعلى أحد

                              
في ، حقوق اإلنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديدةعنوان المداخلة: ، غربي عزوزو حمريط عبد الغني  -1 

 . 80،ص 6001ماي  00 - 02 - 00االغواط  التعديالت الدستورية في البلدان العربية:الملتقى الدولي الثاني حول
اإلنسان الدولية التي  ما ورد من مبادئ ، في مختلف مواثيق حقوق الجزائر إلى تكريس سعيتبين مدى  ذه المداخلة"ه   

بها في التشريع الوطني ، و منحها االعتراف الدستوري، وذلك خالل  انضمت إليها ، بإعطائها المكانة الدستورية التي تليق
  " .التطور الدستوري والسياسي الذي عرفته البالد مختلف مراحل
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، أين تتعاقب الفرق الحكومية ذات بالتداول على السلطة وخصوصا في ظل نظام تعددي يسمح
 المختلفة، حيث تطرح مسألة تحيز اإلدارة، فاألحزاب خصوصا عندما تكون في البرامج السياسية

  .مثال لسلطة قد تحاول تسييس وتحزيب اإلدارة بأشكال شتى كاستغالل باب التعييناتا

 أهمية تبني مبدأ حياد اإلدارة   المطلب الثاني
دعم النظام بالغة، فهو ي أهميةذا  اآللياتبمختلف  مبدأ الحياد دستوريا كريست إن
ة ــتحسين الخدمو  اإلداري اإلصالحعملية  ، كما تتطلبهأساسيةبصفة  الديمقراطي

نبين  أنانه يدخل ضمن مقتضيات الحكم الراشد. وفيما يلي نحاول  إلى ةإضاف ،وميةمــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
 ذلك.

 لنظام الديمقراطي مبدأ حياد اإلدارة لم ــــدع 

:" أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية 8992جاء في ديباجة دستور 
مشاركة كل جزائري  أساسهاويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية  الديمقراطية،و 

على تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة وضمان  ةالعمومية، والقدر وجزائرية في تسيير الشؤون 
 الحرية لكل فرد".

 األساسل الكبرى للشعب، ب األولوياتالديمقراطية من  إقامةلقد جعل الدستور الجزائري 
الذي  تسير وفقه المؤسسات الدستورية، كل ذلك من اجل عدالة اجتماعية وتحقيق المساواة 

التي جاءت في الدستور  األحكاموضمانا للحريات، وعليه فعلى عاتق هيئات الدولة التزام تفاصيل 
 التي تنص على مبدأ الحياد، وتضطلع بمهمة تجسيده بجدية. 62سيما المادة 

، اإلنسانيةجم أن الديمقراطية نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية تشير المعا
شؤونها، والديمقراطية السياسية هي أن يحكم  إدارةالجماعة في  أعضاءويقوم على أساس مشاركة 
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 أوالجنس  أو األصلبسبب  األفرادعلى أساس من الحرية والمساواة فال تمييز بين  أنفسهمالناس 
 1للغة .ا أوالدين 

كانت  إذاالسياسية  األنظمةشيحا في كتابه مبادئ  إبراهيمويؤكد الدكتور عبد العزيز 
السلطة للشعب، فان جمهور الفقه متفق على أن  إسناد أوالديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه 

 ياسية.بالديمقراطية ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية وهي الحرية والمساواة الس األخذ

يكفي بان تكون الدولة فعال  ال ديمقراطية،في الدستور إلى كون الدولة  اإلشارة و
المطبق في ممارسة السلطة  واألسلوبفي تحديد ذلك هو الممارسة الفعلية،  فاألساسديمقراطية، 

 هو الذي يحدد الخط الذي تسير عليه الدولة.

، فتحيز التالعبات السياسية لبات وكل التق وعليه تطرح ضرورة بقاء اإلدارة بعيدة عن
، وأن خدمات اإلدارة وعدم التمييز بين المواطنين خاصةالمساواة  بمبدأ اساإلدارة يؤدي إلى المس

يجعل  على مبدأ عدم التفريق بين المؤيد والمعارض، وعليه فالنص على هذا المبدأ يجب أن تقوم
يشكل عائق أمام  به، ال يمكن أبدا أنالمواطن في مأمن فرأيه السياسي وتحزبه أو عدم تحز 
 .استفادته من خدمات اإلدارة وعلى عالقاتهم بها بشكل عام

 يرتكز على مبدأ حياد اإلدارة اإلداري وتحسين الخدمة العمومية االصطماح  
ظاهرة عامة فرضتها ظروف  أصبحتدخل الدولة في مختلف النشاطات  إن

 ة ومتعددة ومسؤول عنكثير  أعباءضخم يحمل  إداري الحكومة جهاز فأصبحتور، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتط

                              
 .90، ص 6000، منشورات السابع من ابريل، ليبيا، علم االجتماع السياسي مولود زايد الطبيب،  -1
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. فكان لزاما على الدول والحكومات أن تكتشف عصرنا إلنسانجديدة ومعقدة  تحقيق حاجات
 .1يللجهاز اإلدار  اإلداريةالوسائل الفنية والعلمية من اجل رفع الكفاية  بأفضلوتستعين 

هجرت فكرة الدولة الحارسة وانتقلت إلى فكرة  الثانية،العالمية  ن الدول خاصة بعد الحربإ
الحكومات  وأجبرت .اشمل وهي الدولة المتدخلة، نظرا لصعوبة الظروف االقتصادية واالجتماعية

التطور، وظهرت  أهدافعلى أن تقوم بادوار كثيرة بفاعلية، لذلك ظهر التخطيط كضرورة لتحقيق 
إلدارة العامة لدراسة طبيعة وتكوين الجهاز اإلداري والحكومي للدولة الحاجة لعلم جديد هو علم ا

كفئ لقيادة نشاطات  إداريوالكشف عن القواعد التي تحكم سيره، فحاجة الدول متزايدة، لجهاز 
ذاعامة ومتنوعة ،  إلى ذلك،  أحوجكان هذا الحال في الدول المتقدمة،  فان الدول النامية  وا 

 واإلداريوالرفع من رفاهية شعوبها، ويقع على عاتق جهازها الحكومي  لتحقيق التقدم والرقي
علمية  بأساليبعصرية تسير  إلدارةوتنوعا من الدول المتقدمة، وثم حاجاتها  إلحاحا أكثرواجبات 

التي ظهرت في الدول المتقدمة في ميدان اإلدارة  واألبحاثومرنة ومتطورة، وتستقي من الدراسات 
، ولما أخرىنتاج تفاعالت حدثت في دول  إالظروفها، وما مبدأ الحياد  يالءمق ما لتستفيد منها وف

، فقد حورب نظام المغانم 92تطلبت مقتضيات الحال في الجزائر تم تبنيه في الجزائر في دستور 
اإلدارة  أبعادعلمي الختيار عمال اإلدارة على أساس الجدارة من اجل  كأساسبمبدأ حياد اإلدارة 

 عاليين. وأداءرات السياسة وتحقيق خدمات عامة بكفاءة عن مؤث

مردودية نشاط المرفق  يزيد في فاعلية و ألنهاإلدارة تحتاج إلى تطبيق مبدأ حياد اإلدارة 
الموظف العام باالستقرار وعدم تخوفه من العزل كما  يكتسب الخبرة  إحساسالعام ، كما يضمن 

   Georgesلوظيفي، وفي هذا يقول جورج الجوزي ا أدائهوالمهارة التي تزيد من فاعلية 
Elgozy    حسنة بدون حياد سياسي". إدارةحسنة وال  إدارة"ال توجد سياسة حسنة بدون 

                              
 .01،، المرجع السابقالعامة اإلدارةأصول ابراهيم عبد العزيز شيحا،  لتفصيل أكثر : محمد رفعت عبد الوهاب و  -1
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تسعى الدولة الجزائرية منذ نشأتها إلى الرقي باإلدارة وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها 
منذ االستقالل إلى يومنا هذا  ويظهر ذلك جليا من خالل حرص مختلف الحكومات التي تعاقبت
طالما أن اإلدارة هي واجهة  على االهتمام باإلصالح اإلداري الذي يعتبر محور كل االهتمام،

 الدولة والجهاز الذي يسهر على إتمام مشاريع الحكومة .

اإلداري عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة ومستلزمات التطور  اإلصالح
 .1مية ، وهو نتيجة تضاعف المؤسسات العامة وعدد الوظائف والموظفينومتطلبات التن

ومن اجل التجسيد الفعلي عرفت البالد قفزة نوعية في   8992بعد صدور دستور الجزائر و 
مجال اإلصالحات في مختلف المجاالت السيما منها إصالح القطاع اإلداري، وهذا لكون أن 

سها خصوصا بعد اإلصالح السياسي الذي طبعه اإلصالح اإلداري أصبح حتمية تفرض نف
آمال الشعب وبذلك  اهتمامكما أن معالجة التخلف والتردي اإلداري كان محور  التعديل الدستوري،

ختلف تم العمل على استئصال أسباب هذا التخلف ومحاربة البيروقراطية وتبسيط اإلجراءات في م
محاوالت تهدف إلى التغيير ومحاولة  عدة 8992، وهكذا شهدت سنة المعامالت اإلدارية

اإلصالح اإلداري فقد تم إحداث منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باإلصالح 
كما تم إنشاء وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الوظيف العمومي، اإلداري و

قد كلف هذا الوسيط المتضمن إنشاء وسيط الجمهورية  و  62/02/8992المؤرخ في   92/882
بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم أمام السلطات العامة لكن هذا المنصب لم يلعب دورا 
كبيرا لكون وسيلة عمله كانت محصورة في تقديم التقارير والتوصيات الخالية من الطابع الملزم 

 مات السلطة العامة .التز اوالتنفيذي الذي يعبر عن 

                              
التسيب و الفساد اإلداري و اإلصماح اإلداري و أهميته في القضاء على  ،ير. بارك نعيمة. بن داودية وهيبةنوري من -1 

 .1و0، ص جامعة حسيبة بن بوعلي, الشلف, الجزائر ,تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة
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وع القانون األساسي للوظيفة العمومية الذي صدر في طرح مشر  8999وفي سنة 
 .  02/02بموجب األمر  6002يوليوسنة 80

تم إنشاء لجنة إصالح هياكل الدولة وهذا بموجب المرسوم رقم  6000وفي سنة 
المتضمن إحداث لجنة إصالح هياكل الدولة، ومهمتها  66/88/6000المؤرخ في  6000/206

نماط إصالح هياكل الدولة واقتراح حلول ناجحة للمنظومة اإلدارية تمثلت في إعادة النظر في أ
المؤرخ  218-82الخدمة العمومية حددت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إصالححاليا  .1والقانونية

الخدمة  بإصالحالمكلف  األولالمحدد لصالحيات الوزير لدى الوزير  89/88/6082في 
 العمومية.

مسؤوليات خاصة في الميدان  هر على السلطة التنفيذية فان لهيس األولكان الوزير  إذا
تسيير المرافق العامة ومن ذلك فان  و ضمان النظام في اإلداريعلى الجهاز  باإلشراف اإلداري

قوية مهما  إدارةبالوسائل الكيفية و المتمثلة في  تمتع إذا إال أهدافهاال تبلغ  األولمساعي الوزير 
سريعة و  إجراءاتو قادرة على اتخاذ  إمكانياتالتنظيم ذات  ر كبير منكانت طبيعتها على قد

الوسائل المتكأ عليها لتحقيق  أهممن  أصبحتمصدر المعلومات و  اإلدارة أنفعالة، فمن المعلوم 
 الحكومية في كافة المجالت و التحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهل البرامج

 .اإلداريةرات السياسية و عملية اتخاذ القرا

                              
مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء المدرسة العليا ، مبدأ حياد اإلدارة و عماقته بالموظف العمومي، خرايفية سامي -1

 .00 ، ص6009-6001للقضاء الجزائر 
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  مقتضيات الحكم الراشدمبدأ حياد اإلدارة من 
كانت  أياإدارة األعمال  فنياتترتكز فكرة الحكم الراشد حول عملية صنع القرار و طرق و 

مستوياته فيشمل اإلدارة الدولية و الداخلية الرسمية منها و الخاصة، فليس هناك مسْالة متعلقة 
 عزولة عن فكرة الحكم الراشد. بالعملية التنموية م

مارس بها الحكم في تسييره و إدارة موارد عرفه البنك الدولي على انه:"الطريقة التي يُ  و قد
المتحدة في المؤتمر العالمي حول الحكم الراشد و التنمية  األممبلد ما االقتصادية". أما برنامج 

اإلدارية بغرض تسيير و السياسية و عرفه بأنه"ممارسة السلطة االقتصادية  8990المستدامة 
، فهي تشمل آليات تطور المؤسسات على نحو يمكن المواطنين ومختلف التجمعات شؤون الدولة

 1".من التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والقيام بالتزاماتهم

له  خيراأليمكن اعتبار مبدأ حياد اإلدارة من مقتضيات الحكم الراشد، الن هذا دون شك 
في ظل حكم  إلعمالهابعد سياسي يتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها وممارستها 

إلى البعد االجتماعي الذي يعكس  إضافةالقانون واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
الفني  حيوية واستقاللية المجتمع عن الدولة ومشاركته في التنمية الشاملة دون أن ننسى البعد

 اإلستراتيجيةالقرار المناسب والرؤية  إصدارالمتعلق بعمل اإلدارة وكفاءتها وفاعليتها وفنيات 
عملي  أسلوبكونه وكلها ال محالة ترتكز على الحياد  األجيال الالحقة والشفافية،وضمان حق 

ي للمدينة استعمال المشرع الجزائري للمصطلح في القانون التوجيه وتأكدوعلمي في صنع القرار 

                              
 وما بعدها. 822، ص 6086، جسور للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، الجزائر، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  -1 
القديم،  يتشير الدراسات أن مصطلح الحكم الراشد بدا استعماله في البداية للداللة على قيادة السفن في العصر اليوناني والالتين -

، لكن نقطة 8901كمرادف لمصطلح الحكومة، ثم تطور كمصطلح قانوني سنة  82نسية في القرن ثم استعمل في اللغة الفر 
. 8996التحول برزت من خالل اعتماد المؤسسات المالية العالمية له وعلى راسها البنك الدولي الذي استخدمه الول مرة سنة 

 عمر بن الخطاب. ودراسات اخرى ترجعه إلى بداية الدولة اإلسالمية خاصة في زمن خالفة
 تتعدد المصطلحات ولكنها تشير إلى نفس المعنى: التسيير الديمقراطي، الحكم الرشيد، الحكامة، الحوكمة.



  لجزئر  الضمانات القـانونية لمبدأ حياد اإلدارة في ا

 

54 
 

على  أكدتالتي  06في المادة  60/06/6002المؤرخ في  02-02الصادر بموجب القانون 
المشرع اإلدارة باالهتمام  وألزمللمدينة وذكرت من بينها الحكم الراشد  األساسيةجملة من المبادئ 

 في إطار الشفافية. بانشغاالت المواطن والمصلحة العامة

المتمثل أهمها في الشفافية والكفاءة والرؤية اإلستراتيجية،  ومادامت للحكم الراشد مؤشرات
حكم القانون، المساواة والعدل االجتماعين الوقاية من الفساد، فان مبدأ حياد اإلدارة آلية تخدم هذه 

  المؤشرات وترسخ بالتالي الحكم الراشد.

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   ثانيالفصل ال

 اد االدارةالقانونية المجسدة لمبدا حيالضمانات 
  في الجزائر 
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   ثانيالفصل ال

  في الجزائر جسدة لمبدأ حياد اإلدارةالقانونية الم  الضمانات 

بالدراسة المجريات الدستورية التي تطلبتها مقتضيات  األولبعد أن تناولنا في الفصل 
ة ضمن نص الدستور وتم تكريسه بصفة صريح األخيرمبدأ حياد اإلدارة إلى أن ظهر هذا  إعمال

الذي يعد ضمانة قاعدية للقول باعتراف المؤسس الدستوري ، 8992لسنة  األخيرالجزائري 
الدستورية  األحكاميعد قاعدة دستورية مهمة ضمن  ألنهه، وضرورة احترامه احتراما صارما ــــــــــــــــــــب

 . خالفتهاقل درجة من الدستور عدم م، فعلى القوانين االواجبة االحترام

غير كاف لوحده، بل البد  62بصفة مجردة كما جاء في نص المادة  بالمبدأن االعتراف إ
المن ضمانات مالئمة لحماية وتقرير جزاءات مخالفته،  اعتبر مبدأ مفرغ المحتوى وعديم  وا 

اره من باعتب للمبدأالدستور في حد ذاته يدعم مبدأ حياد اإلدارة بضمانات مساندة ومرافقة و  الجدوى.
 المبادئ الهامة لحسن سير المرافق العمومية وكفالة الحقوق والحريات .

البد من ضمانات لتامين جو  جانب توفر مقتضيات المبدأ وتبنيه في الدستور فإلى 
في الدولة الذي ترتكز عليه كل  االسميفي الدستور بصفته القانون  سواءمتكامل لتطبيق المبدأ 

 القانونية ويفصل فيها. األحكاملف النصوص القانونية التي تتفرع فيها مخت أو األخرىالقوانين 

ير مؤسستها والمنظم يتسفي كيفية تنظيميها و  إن الدستور باعتباره تجسيدا إلرادة األمة
للوفاق بين الحرية و السلطة داخل المجتمع من جهة، وبصفته القانون األساسي في الدولة من 

ة األولى في قوانين الدولة التي عليها االلتزام و التقيد بما ورد فيه من جهة أخرى، فهو يحتل المرتب
تكون القوانين الصادرة والحفاظ على تدرج القوانين لكي أحكام، وبذلك يتحقق تطبيق مبدأ الشرعية، 

 في الدولة منسجمة مع أحكامه.
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من تفعيله تضمن الدستور ضمانات كبرى تدعم احترام المبدأ ولها عالقة مباشرة به تض
متجاهال له فتفرعت مقتضيات  أوعن المبدأ  بمنأىوتطبيقه تطبيقا سليما، كما أن التشريع لم يكن 

حياد  لمبدأالمبدأ ضمن تفرعات القانون الذي كان متالئما مع نص الدستور استكماال وتوضيحا 
قانوني  أهمهال اإلدارة وخلق ضمانات فرعية مهمة متناسقة ومتكاملة من اجل احترام المبدأ ولع

 الوظيفة العامة وقانون االنتخابات.

خاصة مبدأ المساواة  ونتناول في هذا الفصل ما يساهم في تكريس المبدأ من مبادئ مقررة 
التحقق من  أخرى، ومن جهة علة  دستوريا هذا من جهةو رقابة مف   ومبدأ خضوع الدولة للقانون

الصادرة بعد تبني المبدأ ونركز على مجالين  تجسيد المبدأ ضمن النصوص القانونية الجديدة
أولهما  :1أساسيين هما اعتبارين، ذلك أن  مبدأ الحياد يقع تحت تأثير تلعامة واالنتخاباالوظيفة ا

، أن الموظف العام هو عبارة عن مواطن وبالتالي له الحق في أن يمارس حياته كبقية المواطنين
من الموظف القيام بأعباء الوظيفة العامة وأن يلتزم أن مبدأ حياد اإلدارة يتطلب وثانيهما 

وهاذين االعتبارين تتحقق الموازنة بينهما ، يكون موضوع ثقة المواطنين كافة بمقتضياتها وأن
 بواسطة قانون الوظيفة العامة .

، فالبد من مبدأ حياد اإلدارة غير كاف لوحده إلعمال وأهميتهكما أن تبني التعددية الحزبية 
قانون االنتخابات  أحكامحياد اإلدارة ونستقصي ذلك من  لمبدأبات نزيهة وشفافة محترمة انتخا

 .للمبدأوالبحث في تجسيده 

المكرسة دستوريا في القانونية الضمانات  :اآلتيينونتناول تفصيل ما سبق في المبحثين 
 المبحث الثاني.في  القانونية المكرسة في مختلف النصوص القانونية الضماناتاألول و المبحث 

                              
 .00، المرجع السابق، ص اإلدارة الموظف العمومي ومبدأ حيادفيرم فاطمة الزهراء،  -1 
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 لمبحث األول ا
 المكــــــرسة دستـورياانات ـــالضم 

كما سبق وان اشرنا في  األمرحياد اإلدارة وهذا  لمبدأإلى جانب تبني الدستور الجزائري    
تعمق  أساسيةيعد ضمانة قاعدية، يحتاج إلى ضمانات دستورية  األولالمبحث الثاني من الفصل 

 هذه الضمانة وتدعمها.

حياد اإلدارة وتعد ضمانات  بمبدأن جهة هناك مبادئ دستورية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا م
 مبدأ المساواة و مبدأ خضوع الدولة للقانون. :أهمهاتدعم تجسيده  أساسية

منها الرقابة القضائية والرقابة  أنواعهانص الدستور على الرقابة بمختلف  أخرىومن جهة 
ل لالرتكاز عليه واعتباره من الضمانات الدستورية، فإسناد الرقابة الدستورية وكالهما سند كفي

على مبادئ القانون  تأسيسااإلدارة لجهة قضائية تنفرد وتستقل بالنظر فيها  أعمالالقضائية على 
،  1تؤدي نتائج مغايرة  لتلك التي تنتجها رقابة القضاء العادي اإلداريةاإلداري وطبيعة المنازعات 

بواسطة هيئة دستورية ستمثل ال محالة درعا واقيا وضمانة جدية  القوانين ة دستوريةكما أن رقاب
 لتقرير ضوابط ومقتضيات مبدأ حياد اإلدارة.

بنوع من  اآلتيينونتناول الشقين أي المبادئ الدستورية والرقابة بنوعيها في المطلبين 
الحياد، أما المطلب الثاني  بدأمبتعلقة يتضمن المبادئ الدستورية الم األولالتفصيل، المطلب 

 .الرقابة المجسدة لمبدأ حياد اإلدارةنتناول 

 

                              
 .90مرجع السابق، ص ، المبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونيةبودريوة عبد الكريم،  -1 
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 اإلدارة حياد بمبدأالمطلب األول  المبادئ الدستورية المتعلقة 
 أساسيةحياد اإلدارة وتعد ضمانات  بمبدأمبادئ دستورية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا تضمن الدستور 
 و مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ المساواة :أهمهاتدعم تجسيده 

 كأساس لمبدأ حياد اإلدارة المساواة مبدأ 

مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات في الوقت  يعتبر
ذا كانت الكبرى  العدالة أساس الملك كما يقال، فإن المساواة كانت الهدف األول للثورات الحاضر وا 
 انعدام المساواة هو الباعث على قيامها.في العالم، وكان 

التي تبذل فيها المساعي المستمرة من  األمورن حقوق اإلنسان دوليا ووطنيا تدخل ضمن إ
اإلقرار  بضمانة إال تتأتىاجل تحقيقها وجعلها موضع التطبيق وحمايتها، وثمار هذه المساعي ال 

يجاد المكانة ا وصياغتها في التشريعات الوطنيةبه المناسبة لها، وفي ذلك أكبر  الدستورية، وا 
قوق أما ح المستوى الوطني بمختلف تصنيفاتها. ضمانة وأقصر طريق لحماية حقوق اإلنسان على

، لم تشكل األولوية في أعين النخب التي حكمت الجزائر ،1بة الدستورية الجزائريةاإلنسان في التجر 
الوحدة  ، وكذلك الحفاظ علىلبناء الدولةفاألهمية أعطيت  00/80/8911األقل حتى  وهذا على
في بلد و  ،يةاألحادية الحزب وخصوصا بناء االشتراكية بواسطة نظام سياسي يقوم على ،الوطنية

الدساتير  ، فيتقنيات توزيع السلطة في حد ذاتهاإن كما  .إلى أساسيات الحياة مازال يحتاج
لسلطات مركزة بيد فمجمل ا ،ق اإلنسانقيدا مهما على حقو  اتهاالجزائرية كانت تشكل في حد ذ

لل خاصة من أهمية للجهاز التنفيذي، مما ق ، وهذا يعني أن اليد العليا كانترئيس الجمهورية
  .الحامي التقليدي لحقوق اإلنسان ، والذي يعتبرالجهاز القضائي

                              
ص المرجع السابق،  ، حقوق اإلنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديدة ،غربي عزوزو حمريط عبد الغني  -1 
0-0 . 
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 8919فيفري  62دستور  إقرار مع. أما حقوق اإلنسان في المنظومة الدستورية الجديدة
همية في النظام مما في السابق وذات أ ، وأصبحت لحقوق اإلنسان مكانة أكبرتغير الوضع

التي قام عليها النظام  جذريا و كرس القطيعة مع األسس ، فالوضع قد تغيرالمؤسساتي الجديد
 مادة 20حظيت حقوق اإلنسان بنصوص كثيرة تمثلت في ، و 8926المؤسساتي في الجزائر منذ 

تتعلق بحقوق  هناك نصوص جديدة وأصبحت ،09إلى غاية  69المواد من 8992في دستور 
  .ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي

، وبالخصوص الفصل الرابع من الباب الدستورية الواردة فيه ويظهر ذلك عبر األحكام
وهي أحكام بارزة تظهر في النص محددة ، 8992ربالحقوق والحريات ضمن دستو  األول المعنون

 ، هناك تقسيم فني1 69في المادة  ، فبعد التعبير عن مبدأ المساواة األساسيلمحاور واضحة اوفق
الحقوق االقتصادية  لحقوق اإلنسان بين تلك المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية من جهة ، وبين

 . واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى

، والذي يقضي بمساواة األفراد في اتيرن على جميع الدسممبدأ عام يهي2ن مبدأ المساواة إ
بطبيعته ، والقانون 8019الصادر سنة  الحقوق والواجبات، حيث تضمنه إعالن حقوق اإلنسان

، ولما كانت يضع قواعد عامة ومجردة ال يراعي فيها أفرادا بذواتهم ولهذا كان الجميع لديه سواء
ا في اذا وجدو  إالطبعا  األفرادأن يتساوى لديها المرافق تنشا لفائدة الجميع فقد اقتضى هذا بالتبعية 

 3.نفس المراكز والظروف

                              
، حتى في فترات 92من دستور 69هي نفس المادة  61في المادة  19و 02و22نصت على المبدأ كل الدساتير،  -1 

 ، صدرت قوانين تنص عليه مثل القانون المدني. 02إلى  20الفراغ الدستوري من سنة
 وما بعدها. 206، المرجع السابق، صالنظم السياسيةللتفصيل في مبدأ المساواة انظر: عبد الغني بسيوني عبد اهلل،  -2 
 .200،ص 8996، دار الفكر العربي، القاهرة،الوجيز في القانون اإلداريسليمان محمد الطماوي ،  -3 
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المجلس الدستوري الجزائري في مجال مبدأ المساواة أن تناوله من طرف  أراءومن   
المشرع يقتضي منه أن يؤسس تقديره على معايير موضوعية وعقالنية لما يخضع المواطنين 

خضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في اوضاع مماثلة مماثلة لقواعد  أوضاعالمتواجدين في  وا 
 1مختلفة.

بطريقة عامة على جميع المجاالت في القانون العام، اذ أن جميع ينطبق مبدأ المساواة 
وجميع المراكز يجب أن تعامل بطريقة مماثلة طبقا لنفس النظام القانوني، والتطبيقات  األشخاص
 أو أمام األعباء العامة.العامة سواء في الحقوق  للمبدأمتنوعة 

القانون  وأن تشملهم المساواة أمام ،يجب أن يتساوى جميع األفراد فيهاالحقوق التي  وتتنوع
وقد نصت عليه المادة الثانية من  التي تعد نقطة البداية في التطبيقات المختلفة لمبدأ المساواة

المساواة في ممارسة الحقوق  ، ثم80/86/8901اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 
الوظائف العامة وفي االنتفاع بخدمات المرافق  السياسية بالنسبة للمواطنين، والمساواة في تولي

أما بالنسبة للمساواة أمام التكاليف العامة تنطبق في مجالين  القضاء، العامة، وكذا المساواة أمام
وسيكون هناك والمساواة أمام التكاليف الضريبية، أساسيين هما المساواة أمام األعباء العسكرية 

متماثلة بطريقة  يقعون في مراكز قانونية خرق لمبدأ المساواة إذا ما تمت معاملة األشخاص الذين
 .مختلفة

 ، وال يمكن أن ُيتذر ع بأي2الدستور على أن كل المواطنين سواسية أمام القانوند نص ولق
 آخر شخصي أوأو ظرف  أي شرط  أو الجنس أو الرأي أولعرق أو ا تمييز يعود سببه إلى المولد

، دون أفراد الشعب اجتماعي، وبذلك يكون الدستور الجزائري قد أرسى مبدأ المساواة بين جميع

                              
انظر في ذلك السعيد بوشعير، المرجع  86/6008والرأي رقم  00/8991جلس الدستوري الجزائري رقم رأي الم -1 

 .220السابق، الجزء الرابع ، ص 
 .8992من دستور  69المادة  -2 
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، سواء المدنية والسياسية وغيرها من بحقوقهم تمييز بينهم أمام القانون بحيث يكون لهم حق التمتع
عليهم من واجبات دون أي تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو  الحقوق، وعليهم أن يؤدوا ما

 المولد أو الرأي.

تشمل الحقوق السياسية كالحق في التصويت  فهي  المساواة في ممارسة الحقوق السياسية
العامة في الدولة وحق الترشح لعضوية المجالس النيابية  في االنتخابات، واالستفتاءات

 االشتراك في تكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي. ويقرر مبدأ المساواة حقية، وكذا ــــــــواإلقليم
ي يحددها الت في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة، طبقا للشروط حق جميع المواطنين

 تفريق بينهم. ة لمباشرة هذه الحقوق دون تمييز أوينالقانون ،كتحديد سن مع

تعني حق المواطنين في تولي الوظائف   واالنتفاع بها المساواة في تقلد الوظائف العامةأما 
اختالف في األصل، الجنس أو اللغة، لذلك يجب التسوية  العامة ، دون أن يحرم صاحبه بسبب

 من الدستور على"ّ أنه 28وفي هذا السياق تنص المادة ،األفراد بغير تمييز الكاملة في معاملة
بإزالة  نين والمواطنات في الحقوق والواجبات ،تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواط

الفعلية في الحياة السياسية  وتحول دون مشاركة الجميع،العقبات التي تعيق تفتح شخصية اإلنسان 
  ". واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

الدول دون شرط  التي تقر بتساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في 08والمادة
ن تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنين في الحصول على المناصب والوظائف العمومية تعبير . إقيد أو

 1عن وجوب الحياد من طرف المرفق العام.

لضمان وذلك  ،استقاللية السلطة القضائيةعلى 8992اكد دستور  المساواة أمام القضاء
على استقاللية القضاء عبر  ، مع تقديم التأكيدالديمقراطية الحقيقية مناسب للممارسة مناخ

                              
 .886، المرجع السابق ، صالمرفق العام في الجزائرمحمد أمين بوسماح ،  -1 
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أن تحمي  حيث أكد المشرع الجزائري أنه على السلطة القضائية 829وفي المادة  821المادة
سواسية أمام القضاء ، وهو في  "أن الكل 800، إلى جانب ذلك أكدت المادة المجتمع والحريات

  ."متناول الجميع ويجسد احترام القانون

مجاال من مجاالت عدم تحيز اإلدارة، فتتعدد صور مبدأ مبدأ المساواة تعكس  أوجهكل 
السابقة نتناوله بطريقة أو  األنواعومنه تتعدد الضمانات المرسخة والحامية له، وكل نوع من الحياد 
فيما يلي، خاصة المساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة السياسية والمجسدان في  أخرى

 تخابات.قانوني الوظيفة العمومية واالن

والتخوف في المستقبل من المساس بمبدأ المساواة بضرورات السير التجاري السليم للمرافق 
العامة االقتصادية وتكثر حاالت المساس به مع تطور اقتصاد السوق والتحكم في التقنيات 

 1العضوية لتسيير المؤسسة.

 دالحيا لمبدأالمكرسة  في قمة الضمانات خضوع الدولة للقانون مبدأ 
لكي تسمى دولة بالدولة القانونية يجب أن تخضع جميع هيئاتها الحاكمة للقانون شانها شان 

تطبيقها  من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة فيخضوع الدولة للقانون  ومبدأ ،2المحكومين
ارسة واحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة األجهزة ومؤسسات الدولة المم

جراءات وطرق سلطة للقانون ومثلها مثل األفراد إلى أن يعدل أو يلغى ذلك القانون طبقا إللل
قانون وتعديله حسب هذا يعني أن الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع ال .معروفة ومحددة مسبقا

التي تضعه وتصدره بل هناك قيود وحدود نظرية وعملية هي ن كانت الدولة حتى وا ،أهوائها
ال كانت الدولة استبدادية حيث قسم الدولة من زاوية مدى احترامها للقانون  تتصطدم وتلزم بها وا 
يعني  ع له وتلتزم بمبدأ المشروعية الذيإلى دولة استبدادية ال تخضع للقانون ودولة قانونية تخض

                              
 .882، المرجع السابق، ص لجزائرالمرفق العام في امحمد أمين بوسماح ،  -1 
 وما بعدها. 800عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -2 
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فعول ضرورة مطابقة أعمال وتصرفات الحكام ومؤسسات الدولة للنصوص القانونية السارية الم
سنادها  .1إليها وقد وجدت عدة ميكانيزمات ومبادئ تضعه موقع التطبيق في الدولة الحديثة  وا 

 أساساتشمل  األمثلوتطبيقه التطبيق خضوع الدولة للقانون  مبدأالكفيلة بتكريس ضمانات وال      
ه من خصائص قانونية لما يتميز بدولة دولة البدون دستور ال تعتبر ف لدولةل دستورضرورة وجود 

تميزه عن غيره من القوانين فهو المنشأ للسلطات والمحدد الختصاصاتها والتزاماتها واحتوائها ويقيد 
يحدد للسلطة  ه، كذلك نجدرح التي يجب أن تكون مجسدة للدستو السلطة التشريعية في سنها اللوائ

في حكمها في النزاعات من قرارات ولوائح وكذلك يفيد السلطة القضائية  صدرهالتنفيذية فيما ت
الذي يحدد لألفراد حقوقهم وحرياتهم ويعتبر قمة النظام القانوني في الدولة لسموه هو والدستور 

الفصل بين  مبدأتفعيل  إلى أيضاكما يستند  تعديله ال بد من إجراءات معقدة.لعلى كل القانون و 
واعد القانونية مندرجة من قان تكون بتدرج القواعد القانونية سيادة القانون وفق  وتأكيد، السلطات

                              
نجد منها نظرية القانون الطبيعي ونظرية الحقوق الفردية، نظرية التقيد الذاتي النظريات المقرة لمبدأ خضوع الدولة للقانون   -1 

 طبيعي ونظرية التقيد الذاتي( اكثر بروزا .وأخيرا نظرية التضامن اإلجتماعي، ونظريتي )القانون ال

على الحكام يجب فهي قيد وجود الدولة لسابقة النظرية القانون الطبيعي: ترى أن سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعي  -
يه " جروسيوس" على يد الفق 81و 80ي القرنيين وبرزت اكثر فليفور، و  ،أرسطو ، تشرون ، وبول ها:أصحاب منااللتزام بها، و 

،وجهت لها إنتقادات خاصة من طرف الفقيه الفرنسي" كاري دي مالبرغ "الذي يعتبر قواعد القانون الطبيعي ال تشكل قيدا قانونيا 
على إرادة الدولة فهي مجرد قيد أدبي أو سياسي ألن القواعد ال تصبح قانونية إال إذا تقرر لها جزاء مادي معين والدولة هي من 

 زاء وتلزم األفراد به فكيف توضع الجزاء على نفسها .تضع الج

تعد من أهم النظريات وهي تقوم على أساس فكرة جوهرية تتمثل في أن الدولة ال يمكن أن تخضع ألي قيد نظرية التقييد الذاتي:  -
فقواعد القانون التي تقيدها  تع بها،من القيود إال إذا كان نابعا من ارادتها الخاصة وهذا األمر يتماشى مع خاصية السيادة التي تتم

هي من يصنعها وبالتالي يتحقق التقييد الذاتي ونشأة هذه النظرية في ألمانيا من روادها "حنيليك" وتبناها في فرنسا الفقيه "كاردي 
ديجي من أعنف المنتقدين  بر الفقيه الفرنسي ليونتمالبرغ ". رغم اقتراب هذه النظرية من الواقع إال أنها لم تسلم من االنتقاد، ويع

لها حيث انتهى به القول إلى أنه ال خضوع إذا كان الخضوع من إرادة الخاضع وأنه ليس من المنطقي أن يقيد شخص نفسه 
 بإرادته، فهذا القيد كاذب وأن هذه النظرية تحمل في طياتها االستبداد .
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ضوع في شكل هرمي قمته حيث القوة  من األعلى إلى األسفل أي أن قانون في الدولة مو 
 الدستور.

اد وسيلة لحماية الفرد من استبد(، والقضائية واإلداريةشريعية الت)وتأتي الرقابة بأنواعها  
 أو كانتإصدار قوانين ال يقبلها الشعب ب السلطة التشريعية تتعسفوحتى وان  ،السلطة وتعسفها

 القضاء يكون أنمواجهة من يخالف القانون فيجب لتبقى الرقابة القضائية  ،غير حيادية دارةاإل
 .تحكم بالعدلفتبقى الرقابة القضائية لمستقل وحيادي عن كل السلطات في الدولة 

الدولة الحديثة  و  ،يسهايجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق األفراد وتقد كما
هذه الحقوق والعمل على تحقيق تنمية حقوق اقتصادية اجتماعية لحماية  تتدخل بشكل إيجابي 

التعديالت الدستورية للحقوق والحريات  أهمية إلى -في الفرع السابق -، وقد اشرنالألفرادوثقافية 
 تماشيا مع مستجدات الحكم .

قابة الشعبية الر  أهميةال ننسى  أنة للقانون البد خضوع الدول مبدأواستتباعا لضمانات 
وليس بمعناها الضيق أي عن طريق المنتخبين على مستوى البرلمان ولكن يقصد بها المعنى 

طريق  الدولة للخضوع للقانون واحترامه في إجبارالواسع فالشعب له دور حاسم وأساسي في 
                   .على أساس التعددية الحزبية السياسية المعارضة  أهميةإلخ، وكذا ….الجمعيات أو األحزاب 

 الحترام مبدأ حياد اإلدارة مكرسة  ضمانةيعد  استناد النظام السياسي على مبدأ المشروعيةو 
مبدأ المشروعية مهما  يضبطها اإلداريةالتي هي من ضمن مهام السلطة  اإلداريةالوظيفة ذلك أن 

القانون حماية  بما يفرضهتبقى مقيدة حين ممارسة نشاطها  األخيرةاإلدارة، فهذه  كانت امتيازات
  .1من تحيز اإلدارة واستبدادها لألفراد

                              
 .00، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، ، صدارةالقضاء اإلداري والرقابة على اعمال اإلسامي جمال الدين،  -1 
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اعترافا وتطبيقا سيكون ضمانة الحترام مبدأ المشروعية  ن قيام النظام السياسي على مبدأإ
 لمبدأومجسدة حياد اإلدارة ال محالة، فعندما تمارس اإلدارة نشاطها محترمة النظام القانوني 

 مدركة للمصلحة العامة هو اكبر ضمان لتجسيد مبدأ الحياد. للقانونالخضوع 

اإلدارة دون البحث عن  أعماللفرض الرقابة على  أساساالنص على المبدأ يعد كما أن 
محل خالف  األخيرةالعامة للقانون، ضف إلى أن هذه  كالمبادئأساس في المصادر غير المدونة 

 .1اء العتبارها مصدرا للمشروعية بالنسبة للفقه

اإلدارة المشوبة  أعمال إللغاءالقضاء   إليهومصدرا يستند  أساساية يعتبر مبدأ المشروع
القضائية على مقتضيات  األحكام تأسيس، فيكفي للقاضي في النظام الجزائري بعدم المشروعية

قيض ما تفترضه هذه المادة اإلدارة المتخذة على نقرارات  إلبطال 8992من دستور  62المادة 
هناك من يجعل من مبدأ حياد اإلدارة قرينا و  .مباشرة مهامها أثناءمن وجوب عدم تحيز اإلدارة 

   .2لوجوب الخضوع للقانون

لما يفرضه القانون يعد ضمانة  أعمالهاوخضوع  * المشروعية لمبدأعند احترام اإلدارة 
يعد بذلك مصدرا  ألنهة المنصوص عليه دستوريا ومهمة جدا لتطبيق مبدأ حياد اإلدار  أساسية

 المشروعة.قرارات اإلدارة غير  إلبطالللقاضي  وأساسللمشروعية 

                              
 .06ص  ،المرجع السابق، القضاء اإلداري والرقابة على اعمال اإلدارةسامي جمال الدين،  -1 

2 -kondylis Vassilios, Le principe de neutralité dans la fonction publique, librairie 
générale de droit et de jurisprudence, paris, 1994, p 258. 

 : Roger Gregoireروجيه جريجوار رىحيث ي*

« L’impartialité est en régime démocratique .le corollaire de l’obéissance à la loi. Une et 
égale pour tous (……) .dans tous les cas elle commande aux agents de n’user de la marge 
d’appréciation que leur est laissée dans la conduite des   affaires que pour des motifs 
autres que personnels. »  
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 اإلدارة حياد لمبدأالمطلب الثاني  الرقابة المجسدة 
ن تقرير القواعد القانونية بصفة نظرية ال يعد ضمانة كافية لوحدها بصفة مجردة، البد من إ

تكفل تطبيق الجزاء على مخالفة القواعد القانونية وهذا ما يتحقق بفضل وسائل قانونية عملية 
 أخرىاإلدارة من جهة  أعمالالرقابة على دستورية القوانين من جهة والرقابة القضائية على 

 ضمانة عملية تجسد الضمانات النظرية.ك

قوق األفراد تقص من بعض حنمما الشك فيه أن اإلدارة في قيامها بأداء وظيفتها تملك أن ت
اوزها مما يعرض وحرياتهم، وحقها هذا ال يمكن تركه دون ضابط يرسم الحدود التي ال تتج

. ويفرض هذا المبدأ  وجود وسائل وأجهزة تراقب عمل اإلدارة، وتختلف هذه 1تصرفاتها للبطالن
ب الدول وجود في اغل عليه األجهزة باختالف الدولة والنظم القانونية المتبعة فيها إال أن المستقر

، الرقابة السياسيةأربعة طرق يضمن من خاللها األفراد مشروعية أعمال اإلدارة في مواجهتهم وهي:
 الرقابة القضائية . ، و رقابة الهيئات المستقلةو  الرقابة اإلداريةو 

الرقابة القضائية و ، الرقابة على دستورية القوانينعلى نوعين من الرقابة، وفي ما يلي نركز 
 .اإلدارة أعمالعلى 

 اإلدارةحياد  مبدأكضمان الحترام  الرقابة على دستورية القوانين 

 ،وانين الصادرة لما تضمنه الدستورن الرقابة على دستورية القوانين تكفل ضمان احترام القإ
من  62ضمان احترام مبدأ حياد اإلدارة  باعتباره مبدأ مقرر دستوريا وفق نص المادة وعليه ف
، لكي ال تصدر قوانين تخل رة الرقابة على دستورية القوانينيستند ال محالة على فك 8992دستور 

 باحترام جوهر المبدأ والمساس به.

                              
 .80، المرجع السابق صالقضاء اإلداري والرقابة على اعمال اإلدارةسامي جمال الدين،  -1 
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أن المتفق عليه أن المراحل التي تمر بها عملية التشريع حتى تكتسب صفة القانون يجب  
رير مبدأ التزام السلطات ، كما أن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى تقرتكون متماشية مع أحكام الدستو 

العامة في الدولة و أعمالها بنصوص الدستور و السؤال الواجب طرحه: إذ حدث أن صدر قانون 
لغاء هذا النص المخالفمخالف للدستور فكيف نكفل ضمان احترام أحكام ا ومادامت  ؟لدستور وا 

ل أن تقوم بمراقبة السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص في التشريع وفقا للدستور فال يعق
  .نفسها، لذلك وجب وضع نظام مراقبة تتكفل به هيئة مستقلة

ــــــــا ما معــــشوبها أما عيب شكلي أو موضوعي أوهمراحل عملية التشريع يمكن أن ي نإ
من العيوب الشكلية األساسية عدم مراعاة مجال االختصاص و ، يعد لعيوب الشكليةالنسبة لب

إتباعها لسن التشريع، ففيما يتعلق بعدم مراعاة قواعد االختصاص يمكن  اإلجراءات التي يجب
إصدارها يعود  نأصاحبة االختصاص في التشريع و القول بأن المؤسسة التشريعية في الدولة هي 

إلى المؤسسة التنفيذية و رغم هذا للسلطة التنفيذية حق تشريع اللوائح الفرعية، فإن كان موضوع 
أما فيما يتعلق بعدم مراعاة .إحدى مجاالت القوانين فهذا يعتبر عيب اختصاصهذه اللوائح يمس 

اإلجراءات المحددة من قبل الدستور فيمكن ذكر أهمها و المتمثلة في عدم توافر النصاب المحددة 
وهي  العيوب الموضوعيةأما ، لصحة اجتماع البرلمان و عدم موافقة األغلبية المطلوبة دستوريا

والعيب  .على روح ومحتوى الدستور أو إنكار حق من الحقوق المقررة فيه خروج التشريع
يمس بمقتضياته  ألنه، دأ حياد اإلدارة من العيب الشكليمساسا لمقتضيات مب أكثر الموضوعي يعد

 ويخل بروح المبدأ وفي كال الحالتين البد من رقابة ناجعة لضمان احترام المبدأ.

 ؟ من مسألة الرقابة على دستورية القوانينالدستور الجزائري ما هو موقف 

 مسألة الرقابة على دستورية  إن إستقراء التاريخ الدستوري في الجزائر يكشف أن تطور
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 :  1التالي القوانين تناولتها مختلف الدساتير الجزائرية على النحو

 22ادتــه ، إذ نص أول دستور الجزائر المستقلة في م8922كانـت عام  :  أول مــرحــلــة
صالحية : " الفصل في دستورية القوانين  20عــلى إنشـــاء مجلس دستوري وأوكلــه بموجب مادته 

 واألوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ". 

أن مارست الصالحيات الدستورية  ة لم تنصب و لم يكتب لها بالتاليغير أن هذه المؤسس
ا آنذاك، نتيجة الظروف السياسية المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل التي خولت به

 من شهر بعد إصداره.

ولكن تمت  8902هي عدم إقرار هيئة للرقابة الدستورية في دستور  :ثـــانــي مـرحـلــة
 .02الفقرة 888اإلشارة فقط إلى ضرورة حماية القواعد الدستورية، وهو ما نصت عليه المادة 

على ما يلي : " تــمارس األجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة  812نصت مادته 
 السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني وألحكام الدستور". 

هي بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد  في النقاشات السياسية بحيث  :ثـــالــث مــرحلــة 
حزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس أوصى المؤتمر الخامس ل

سمو  احترامالجمهورية، األمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان 
الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسؤولة في بالدنا و دعمها. غير 

 الدستور وبالتالي بقيت دون تجسيد.  إلىأن هذه التوصية لم تنقل 

                              
 ي انظر :للتفصيل في فكرة الرقابة على دستورية القوانين في القانون الجزائر  -  -1 

، المرجع -السلطة التشريعية والمراقبة– 0119دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور السعيد بوشعير ، 
 .202إلى غاية  898السابق،الصفحات من 
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الى جانب  الذي نّص  8919فبراير  62في  صدور الدستور تزامنت مع :رابـــع مــرحــلــة 
تكريس التعددية الحزبية السياسية و الحريات العمومية و تبني مبدأ الفصل بين السلطات، على 

نص  ،8922ه بموجب دستور إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصالحيات أهم من تلك المخولة إيا
وخوله مهمة ضمان سمو الدستور عن طريق النظر  802على إنشاء مجلس دستوري في  المادة 

  .االنتخاباتو  في مدى دستورية  المعاهدات والقوانين والتنظيمات، كما يسهر على سالمة االستفتاء

دولة القانون، وقد  إن إقرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطوة هامة في مسيرة بناء
حيث نص في المادة  8992نوفمبر  61تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 

أقر توسيع : "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور"، كما 8/ف 822
  صالحيات المجلس الدستوري الى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها و فتح مجال

 خطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس األمة. اإل

الجزائري الذي ظهر المؤسسات الدستورية في النظام السياسي  أهمالمجلس الدستوري يعد 
كنتيجة حتمية لمتطلبات التحول التي فرضت وجودها ولو كان ذلك في حدود استمرارية النظام 

الرقابة الدستورية في حتى وان كانت أسلوب الرقابة. وتأثرا باألنظمة التي سبقتها والمعتمدة على 
ر المجال فيما يخص  من حيث مجالها الواسع ،تحتوي على خاصيتين متناقضتين 1الجزائ

القاضي بإلغاء القانون  6000المجال الزمني )قرار المجلس الدستوري الصادر في و  الموضوعي
دستور ذلك أن   امها لإلخطار الضيقمن حيث نظ، و األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى(

قوانين طار اإللزامي بالنسبة للاإلفي  بشكل جد محدود ينحصرأثرى نظام اإلخطار ولكن  8992
د فحص ولكن بالرغم من تواضع حجم القرارات واآلراء الصادرة عن المجلس، إال أنه عن العضوية.

                              
 لمدرسة  ةالثاني الدراسية الندوة، من اجتهادات المجلس الدستوري تقنية المطابقة بتحفظ"مداخلة بعنوان "يلس شاوش بشير،  -1 

 .06، ص 6082 افريل-الدكتوراه
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تي يتمتع بها المجلس في مواجهة النص اجتهادات تتمثل في الحرية الهذه األعمال يتجلى لنا عدة 
إما أن يصرح بعدم  عيبا، فيكون موقفه في هذه الحالةالقانوني الخاضع لرقابته عندما يكون م

دستوريته مما يترتب عنه فقدان النص لكافة آثاره فيساوي من الناحية العملية إلغاء لهذا 
ما أن يقبل به ولكن تحت التح ص،ــــــــــــــــــالن فظ أي شريطة إخضاعه لتعديالت كمية أو كيفية وا 

 ية المطابقة بتحفظ.تقنلدستور، وهي العملية المسماة بـيعتبرها ضرورية لجعلها تتطابق مع ا

سيساهم دون  والحقيقة أن هذا التطور الذي عرفته الجزائر في مجال الرقابة الدستورية      
واسعا أمام مبادرات أخرى لتوسيع مجال هذه في تدعيم سيادة دولة القانون ويفتح المجال  شك

 .1ويبقى ضمان مبدأ حياد اإلدارة معتمد على مدى نجاعة عمل المجلس الدستوريالرقابة. 

ن نجاح أو فشل مثل هذا الجهاز مرتبط بثالث مسائل أولها أهمية األعضاء المكونين له، األمر  وا 
       األخير و المهم كيفيات تدخل المجلسالثاني صالحيات المجلس و إلزامية قراراته و األمر 
فعالية المجلس الدستوري يمكن استنتاجها واألشخاص الذين لهم الحق بإخطاره و اللجوء إليه، اذن 

 : من ثالثة عناصر

يتشكل  المجلس الدستوري على انر من الدستو  820المادة نصت  :األعضاء المكونين له
لجمهورية واثنان يختاران من المجلس الشعبي الوطني اتسعة أعضاء، ثالثة يعينهم رئيس  من

واثنان من مجلس األمة  وعضو واحد من المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ويترأس 
 المجلس أحد المعينين من قبل رئيس الجمهورية. وتكون العضوية لمدة ستة سنوات ويجدد نصف 

 مرة األولى.األعضاء كل ثالث سنوات عن طريق القرعة في ال
                              

أجمعت جميع الدول على أهمية هذه الرقابة، لكن اختلفت في تحديد الهيئات التي أوكلت لها مهمة الرقابة، فهناك من   -1 
ة الذاتية علمًا أنه هو من يقوم بسن التشريع، فلهذا أثبت هذه الطريقة عدم نجاعتها لكون الرقاب ،أوكل هذه المهمة للبرلمان

لكنه يتنافى ومبدأ  ،ال تصل إلى مستوى الرقابة المستقلة، وهناك دول أوكلت مهمة الرقابة على دستورية القوانين للقضاء
الفصل بين السلطات كما أن مهمتهم تنحصر في تطبيق وتفسير القانون وال تمتد لنصوص الدستور لهذا لجأت غالبية دول 

 ث.ن السلطات الثالشاء جهاز مستقل عالعالم إلى إن
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أعضاء المجلس يتوقفون عن ممارسة أي وظيفة أو تكليف طيلة فترة انتسابهم إلى  
 ويمارس المجلس مهمة الرقابة عن طريق اإلخطارات من رئيس الجمهورية أو رئيس  .المجلس

 القوانين ، أما فيما يخص822المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة بحسب المادة 
  ،820الثانية من المادة  يكون اإلخطار إلى من قبل رئيس الجمهورية بحسب الفقرة العضوية فال 

والرقابة على القوانين العضوية ال تكون الحقة كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات والقوانين العادية 
يصدر المجلس قراره في  820. وحسب ما نصت عليه المادة 862المادة بحسب الفقرة األخيرة من

 يوما من تاريخ إخطاره.  عشرون خالل

مدى إلزامية قرارات المجلس  انتحدد 829و  821المادة  :الطبيعة القانونية لقراراته
المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق فال يتم  ارتأىأنه إذا  821الدستوري فتشير 

ستوري أن نصا تشريعيا أو المجلس الد ارتأىفتشير إلى أنه إذ  829التصديق عليها، أما المادة 
 .من يوم قرار المجلس  ابتدءا أثرهتنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص 

من النظام  09أما بالنسبة للقوة اإللزامية لقرارات المجلس الدستوري فقد نصت المادة 
على أنها ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية  الدستوري نصتالمحدد لقواعد عمل المجلس 
 األمر. ومن شان هذا تقوية الرقابة على دستورية القوانين لكن يبقى واإلدارية وغير قابلة ألي طعن

  بكل حياد. إليهمالمجلس على ذلك وقيامهم بالمهام الموكلة  أعضاء وجرأةمعتمد على كفاءة 

خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسية التي ينتمي إليها واألمر الذي يتخوف منه 
وبالخصوص السلطة التنفيذية التي تتمتع بالعدد األكثر من أو اختاروهم شخاص الذين عينوهم األ
الطابع  والجدير بالذكر أنه إذا كان يطغي الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن ألعضاء.ا

 .القضائي يطغى على أحكامه
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هذا المجلس  المالحظ أن مجال اإلخطار جد ضيق مما يقلص من أهمية :مجال اإلخطار
ويحد من فعاليته إذ أن األشخاص الذي يمتلكون حق اإلخطار هم ثالث رئيس الجمهورية ورئيس 

 .المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة

العديد من الدول تحدد حق اإلخطار إذ يشمل شخصين أو ثالث فقط وهم في الغالب رئيس 
ن غير دستورية سارية المفعول لكن ال أحد يمكن الجمهورية ورئيس البرلمان مما يسمح بوجود قواني

وهذا ما حدث في الجزائر بخصوص القانون المنظم للمحافظة الكبرى لوالية  ريانها، أن يوقف س
أين قام رئيس الجمهورية بإخطار  6000الجزائر الذي سرى مفعوله مدة ثالث سنوات إلى غاية 

نون، وليعلن المجلس الدستوري فيما بعد بعدم المجلس الدستوري ليرى في مدى دستورية هذا القا
دستوريته لهذا فإنه من الواجب أن يوسع الدستور مجال اإلخطار وصالحيات المجلس الدستوري 

 .حتى نكفل ضمان تناسق القوانين و التنظيمات مع محتوى وروح الدستور

باعتباره من المبادئ  حياد اإلدارة لمبدأ تورية القوانين يعد حمايةن تفعيل الرقابة على دسإ 
العامة للقانون المقررة دستوريا، كما أن الرقابة على دستورية القوانين تحمي مختلف القواعد 

السياسية وحرية التعبير  األحزابالدستورية المرتبطة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرية تكوين 
سنة التحول  8919سنة  سبق وان ذكرنا أنكما ، و القانون أماموالمساواة بين المواطنين 

واكد ذلك  802هو من تبنى الرقابة على دستورية القوانين في المادة  19دستور و  الديمقراطي
من ركائز النظام السياسي  أصبحتفرقابة الدستورية  ، 829الى 822في المواد  8992دستور 

 الجزائري .

بموجبها  أصبح رةالتي تناولت مبدأ حياد اإلدا 92من دستور  62وبموجب نص المادة 
التزام على عاتق كل السلطات أن تحترمه باعتباره مبدأ دستوري، والسلطة التشريعية يجب أن 

 بمبدأتجتنب كل عمل قانوني)قوانين البرلمان او تنظيمات السلطة التنفيذية( من شانه أن يمس 
الحياد اإلدارة،   .من الدستور 62ه لمخالفته المادة لعدم دستوريت اإللغاءيكون مصيره  وا 
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  كضمانة لمبدأ حياد اإلدارة وفضل ازدواجية  اإلدارة أعمالالرقابة القضائية على
 القضاء في تعميقها

ضمانًا لحقوق  أكثرهاتعد رقابة القضاء على أعمال اإلدارة أهم وأجدى صور الرقابة و 
متع به أحكام القضاء من . وما تترقابة القضائية من استقالل وحياداألفراد وحرياتهم لما تتميز به ال

  اإلدارة.قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها واحترامها بما في ذلك 

وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ال يميز عليه  من المستقر و
النوع األول بين األفراد واإلدارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم لنظام قضائي واحد هو القضاء 

أما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج ويتم فيه التمييز  الموحد.دي، ويسمى بنظام القضاء العا
بين منازعات األفراد ويختص بها القضاء العادي والمنازعات اإلدارية وتخضـع لقضاء متخصص 

  .1اإلداريهو القضاء 

ضمانة  السلطة التنفيذية يمثل أعمالوان وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على   
 إداريوجود قضاء  أهمية، وتتجلى اإلدارةوحرياتهم في مواجهة تعسف  األفرادحقيقية لحقوق 

تعتبر الجزاء  اإلدارة أعمالرقابة القضاء على  نأ في اإلداريةمتخصص للفصل في المنازعات 
ل عناصر به تكتم و حدودهلمبدأ الشرعية والضمانة الفعالة لسالمة تطبيق القانون والتزام  األكبر

ودون شك ضمانة كبرى  اإلدارةمن جور وتعسف  األفرادالدولة القانونية وحماية حقوق وحريات 
   .اإلدارةلعدم تحيز 

                              
تعد فرنسا مهد القضاء اإلداري ومنها انتشر هذا النظام في الكثير من الدول كبلجيكا واليونان، ومصر، والعراق،  -1 

لما يتمتع به من خصائص مهمة، فالقضاء اإلداري قضاء إنشائي يسهم في خلق قواعد القانون العام المتميزة عن القواعد العادية 

 . الخاص والتي يمكن من خاللها تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق األفراد وحرياتهمفي ظل القانون 
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 :1بمراحل ثالث النظام القضائي اإلداريمر  في الجزائر 

( محاكم إدارية 02المرحلة األولى: تتعلق بفترة ما قبل االستقالل حيث كانت توجد ثالث )
الجزائر العاصمة، قسنطينة، و وهران و يختص مجلس الدولة الفرنسي بالفصل في في كل من 

و كان النظام القضائي يتميز في هذه المرحلة  الطعون المرفوعة ضد األحكام التي تصدرها.
 باالزدواجية القضائية المكرسة في النظام الفرنسي.

المجلس األعلى ) المحكمة العليا المرحلة الثانية: فترة ما بعد االستقالل التي شهدت إنشاء 
. الجدير بالمالحظة أن المحاكم اإلدارية السابق ذكرها ظلت قائمة و يطعن في 8922حاليا( سنة 

ة إعادة التنظيم فاستمرت هذه الوضعية إلي غاي أحكامها أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى.
ى مستوى المجالس القضائية الثالثة لت المحاكم اإلدارية إلى غرف إدارية علالقضائي حيث حو 

المذكورة سابقًا و في تاريخ الحق تم تعميم تلك الغرف إلي المجالس القضائية األخرى، مع إنشاء 
غرف إدارية جهوية على مستوى مجالس الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة تختص بالفصل 

 ت الصادرة عن الواليات.في الطعون الموجهة ضد القرارا

 يز النظام القضائي في هذه المرحلة هو وحدة القضاء وازدواجية المنازعات.و ما يم  
 .61/88/8992و بقي الوضع هكذا إلى غاية تعديل الدستور في 

تتميز هذه المرحلة بالعودة إلي نظام االزدواجية و ذلك بإنشاء مجلس الدولة  المرحلة الثالثة:
الجزائري هو تبنيه ازدواجية مرحلة في القضاء  أهمعل ول ومحكمة التنازع والمحاكم اإلدارية.

بفرض رقابة  ، وأصبح هناك قضاء إداري يضمن8992من دستور  806القضاء بموجب المادة 

                              
، ديوان المطبوعات القضاء اإلداري تنظيم واختصاصللتفصيل في القضاء اإلداري في الجزائر انظر:خلوفي رشيد،  -1 

 .6006الجامعية، الجزائر، 
، دار ريحان، الطبعة 3111-0193ظام الوحدة واالزدواجية القضاء اإلداري بين في الجزائر بين نعمار بوضياف، 
 .6000األولى الجزائر، 
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تعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة إلقرار مبدأ ئية على أعمال اإلدارة، و قضا
القاضي اإلداري على إقامة التوازن بين  يعمل في هذا السياقو  المشروعية الوارد في الدستور.

 حماية حقوق المواطن و متطلبات اإلدارة في سبيل تحقيق الصالح العام.

كما يبحث إذا كان تدخل اإلدارة بوازع الصالح العام و إذا تم في إطار االحترام الصارم 
 هذه الضوابط. للقوانين و اإلجراءات التي تضمن حيادها فيقرر إلغاء القرارات التي تخرج عن

و يجب أال يغيب على األذهان أن مجلس الدولة يساهم بكيفية أخرى في تدعيم مسار دولة القانون 
من خالل الوظيفة االستشارية التي أسندها له الدستور، فأصبح شريكا في صنع التشريع إلى جانب 

  السلطات األخرى.

 تمارس في إطار القانون هاأن ، والسلطة القضائية مستقلةعلى أن  89921دستور  أكد
 االستقالل ليس معناهذلك أن  وهذا مهم جدا،القانون،  إطارمارستها في موقرن االستقاللية ب

وهذا لفائدة حقوق  ، فالبد أن يكون االستقالل في إطار القانونإطالق يد القاضي ودون أية قيود
 .اإلنسان

ال و  ،2اإلدارية هات القضائيةمجلس دولة كهيئة مقومة ألعمال الج 92كما أسس دستور 
 حقوق المواطنين من جهة اإلدارة، شك أن إنشاء هذه الهيئة سوف يكون له أثر مباشر في حماية

، على أهمية مجلس الدولة في حماية بعض حقوق باالزدواجية ولقد دلت تجارب الدول التي أخذت
 .مواجهة اإلدارة اإلنسان وخصوصا في

السيادة التي تستبعد من رقابة  أعمالالتي تعتبر من  اريةاإلد األعمالوتضييق دائرة 
 الدستور.من  802دعمه نص المادة القضاء وهذا ما ي

                              
 .8992دستور  821 المادة -1 
  .8992الفقرة الثانية دستور  806المادة -2
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تستند إلى القضاء اإلداري والجزائر حديثة العهد اإلدارة في الجزائر  أعمالالرقابة على 
 08-91 ضوية:العواستتبع بالقوانين  ،8992بالنظام القضائي المزدوج المقرر فقط منذ دستور 

، والقانون اإلداريةالمتعلق بالمحاكم  06-91المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه، والقانون 
حداثة دخول  و  .20/00/89911المتعلق باختصاص محكمة التنازع، والمؤرخة في  91-02

 ي الجزائريين موقف القضاء اإلدار تب كافية أسانيدهذه القوانين حيز التطبيق ال يمكننا من تجميع 
 من مسالة حياد اإلدارة، إال أننا يمكن أن نحدد أساس ومجال الرقابة استنادا إلى ضوابط المبدأ.

ادا إلى ضوابط مبدأ حياد استناإلدارة  أعمالالرقابة على ومجال أساس نتساءل هنا: ماهو 
 ؟اإلدارة

ضاء عندما يفصل تصرفات اإلدارة المخالفة لما ينص عليه المشرع جزاؤها البطالن والق 
، ومنذ النص على العام األساسبذلك  فهو يؤسس حكمه استنادا إلى مبدأ المشروعية، هذا هو 

العمل اإلداري المنافي  بإلغاءالحكم القضائي  تأسيسمبدأ حياد اإلدارة دستوريا يمكن للقاضي من 
 من الدستور. 62سهال، وسنده واضح هو نص المادة  أمراحياد اإلدارة  لمبدأ

كانت  سواءاإلدارة جميعها  أعمال، اإلدارة أعمالمجال الرقابة القضائية على بالنسبة ل
 إطار، فمهما لها من سلطة تقديرية تبقى في ية يجب أن تحترم قواعد المشروعيةقانون وأمادية 

فان رقابة القاضي اإلداري اإلدارة نص القانون على تنظيم مجال من مجاالت تدخل  فإذاالقانون، 
لتصرف اإلدارة في هذا المجال يكون بمجرد النظر في مطابقة عناصر القرار اإلداري للنصوص 

اغفل القانون تنظيم  إذاأما  ،2كان مخالفا للنص القانوني إذاويحكم ببطالن التصرف القانونية 
مجال من مجاالت تدخل اإلدارة وترك لها سلطة التقدير هنا القاضي يصعب دوره الرقابي على 

                              
 .8991لسنة  20الجريدة الرسمية رقم  -1 
، ديوان المطبوعات الجامعية، لجزائريعملية الرقابة القضائية على اعمال اإلدارة العامة في النظام اعمار عوابدي،  -2 

 .60، 8998الجزء االول، الجزائر، 
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، في حين أن القاضي اإلداري المجال، ويدخل في رقابة المالءمةالمتخذة في هذا  رفات اإلدارةتص
 بمبدأهو قاضي مشروعية وليس مالءمة ويجعل منه سلطة رئاسية على اإلدارة وهذا يعد مساس 

، وقد رفض القضاء اإلداري الجزائري في اجتهاده ذلك )قضاء مجلس الدولة الفصل بين السلطات
 .قضية بورطل رشيد ضد والي والية ميلة ومن معه(  01/02/8999يخ بتار 

 حياد اإلدارة: لمبدأاإلدارة تطبيقا  أعمالومظاهر الرقابة القضائية على  أوجه

قانوني انفرادي صادر عن المرفق العام ومن شانه إحداث اثر  اإلداري عملالقرار  إن
قانوني تحقيقا للمصلحة العامة، ويرتكز على أركان هي االختصاص والشكل والمحل السبب 

ذلك السبب والغاية  ياإلدارة تتوسع سلطتها التقديرية في مجال ركن األركانضمن هذه والهدف . و 
 .1للقانونمن مطابقتها  التأكدمن السهل  األخرى األركانأن 

التي تسبق سبب القرار اإلداري هو الحالة الواقعية أو القانونية  2رقابة القضاء لركن السبب:
 قق في حالة انعدام وجود سبب يبررن عيب السبب يتحإوبهذا المعنى ف ،القرار وتدفع إلصداره

أو ظروف مادية دفعتها ال  إصدار القرار فيكون جديرا باإللغاء وقد تدعي اإلدارة بوجود وقائع
 صدارة ثم يثبت عدم صحة وجودها في الواقع . 

                              
 .01، ص6000، دار العلوم، عنابة الجزائر،القرارات اإلدارية محمد الصغير بعلي، -1 
برقابته علي وجود الوقائع وصحة  Monoبحكم مونو  8900قد بدأ مجلس الدولة الفرنسي رقابته علي عيب السبب منذ عام ل -2 

وقد أنكر جانب من الفقه وجود السبب كعيب مستقل من عيوب القرار  .  8980عام  Dessayتكييفا القانوني ثم حكم ديسي 
إلى أن السبب أو الباعث الملهم ليس  أال مجرد حالة سابقة على القرار تثير فكرة في   Duguitاإلداري فقد ذهب العميد دوكي 

نسي إلى عيب عدم االختصاص في حاالت االختصاص المقيد وعيب الغاية في الحاالت ذهن مصدرة كما رده مجلس الدولة الفر 
 إلى القول بأن عيب السبب يندرج في ضمن عيب مخالفة القانون Houriouاألخرى بينما ذهب العميد هوريو 
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فإذا صدر قرار أداري دون أن يستند إلى سبب صحيح كما لو أصدرت اإلدارة قرار بمعاقبة 
إلهانة فان القرار يكون معيبا بعدم مشروعية اموظف ألنه أهان رئيسة ثم يتبين عدم صحة واقعة 

 سببه.

داري على سبب القرار اإلداري تمثل جانبًا مهمًا من جوانب الرقابة رقابة القضاء اإلو 
القضائية على مشروعية القرار اإلداري، ومقتضاها أن يبحث القاضي في مدى مشروعية الدوافع 

 .الموضوعية التي دعت اإلدارة إلصدار قرارها

الواقعية التي  أون رقابة القضاء لركن السبب ترتكز على رقابة صحة الحالة القانونية إ
القرار في  إليهاكانت النتيجة التي انتهى  إذاتكون ركن السبب وتجد حدها الطبيعي في التحقق ما 

 أوال تنتجها  أصولمستخلصة من  أوموجودة  أصولمستخلصة استخالصا سائغا من  الشأنهذا 
 . 1لركن السبب تنتج ما يتطلبه القانون كان القرار فاقدا الوقائع المفترض وجودها ماديا ال

 في القضاء الجزائري نوقش ركن السبب في قضايا مختلفة منها:

وتضمن قرار مجلس الدولة ، 2 08/06/8999قضية والي والية تلمسان ضد ب م بتاريخ 
كافية على ما ينسب إلى الشخص  بأدلةموضوع الدعوى جاء غير معلل وغير مدعم بان القرار 

، كون أن القرار الصادر من طرف والي والية تلمسان األساس المعني بالقرار مما يجعله منعدم
من قطعة ارض فالحية كان قد تحصل عليها،  األخيراستفادة هذا  ألغىم -بشان السيد ب

داريةمنها  أمنيةجاء بعد تحريات عميقة ودقيقة من طرف مؤسسات الدولة  واإللغاء وسياسية  وا 
 إلغاءورة التحريرية لذلك اصدر الوالي قرار أن المستفيد كان له سلوك معادي للث أوضحت

                              
مسة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخا النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،لتفصيل أكثر انظر سليمان محمد الطماوي ،  -1 

 .00/88/8900. خاصة فيما يتعلق ب:حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في قرار صادر بتاريخ 812،ص 8910
، الجزء الثاني، 6082، منشورات كليك، الجزائر األولى، الطبعة اإلدارياالجتهاد الجزائري في القضاء سايس جمال،  -2 

 .968ص 
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مجلس  وأيد 80/02/8990القرار اإلداري بتاريخ  الغيأن قرار مجلس قضاء وهران  إال االستفادة،
 اإللغاء.الدولة هذا 

 1وموقف قضاء مجلس الدولة الجزائري يشترط الوجود المادي للسبب في القرار اإلداري
وحسب القضاء الجزائري فانه يجب ، اإلداريةداري على القرارات بة القضاء اإل،لضمان فاعلية لرقا

لتمكين القاضي من وجود سبب  عليه قرارها، أسستعن السبب الذي  اإلفصاحعلى اإلدارة 
ن  أسبابفالقضاء الجزائري يكرس مبدأ وجوب قيام  قرار اإلدارة على ،فعلي موجودة ماديا، حتى وا 

تبين موقف  أنها إالمسالة السبب لم يرد فيها مبدأ حياد اإلدارة بشان  إليهاكانت القضايا المشار 
لزاميةالقاضي الجزائري.   إدارية تقرارابان تتخذ  لإلدارةذكر سبب القرار ال تدع مجاال واسعا  وا 

 تمس بواجب عدم تحيزها .

اإلدارة على الوقائع يكون بالتركيز على تساؤل  أضفتهأما رقابة القاضي للتكييف الذي 
حرمان فرد من االنتفاع  أوقانونية وموضوعية لتفضيل  أسباباهم: هل تشكل االعتبارات السياسية م

سية الن االعتبارات السيا والجواب بالنفي طبعا، والمشاركة في تسييرها؟ بخدمات المرافق العمومية
  .يصدر ضد موظف طالما لم يرتكب خطأال تصلح سندا لقرار 

                              
 ي نفس السياق:أخرى ف تقرارا - 1
في قضية والي والية مستغانم ضد الجمعية المسماة "منتجي الحليب"  القرار  28/08/6000قرار مجلس الدولة بتاريخ  -

بتوقيف الجمعية اثر رأي بعدم موافقة األمن لسلوك أعضاء الجمعية المخالف للنظام العام واآلداب العامة . المرجع السابق 
 .8609ص 
ا ، البلدية لم تدعم -في قضية رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية القبة ضد ن  60/02/6000ولة بتاريخ قرار مجلس الد -

قرار الغاء االستفادة بان المستفيد من القطعة الترابية قد باعها ولم يظهر سوى ان قرار االستفادة غير مؤرخ وغير مسبب 
 وهو وجه من اوجه التعسف  في استعمال السلطة .  ولم يعوض القطعة بأخرى وبالتالي فانه خال من الشرعية

 .8092المرجع السابق ص سايس جمال ،     
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ع ال يخلق وضعا يبرر المساس بالحقوق المتصلة بالحياة فمجرد االنتماء لحزب مشرو 
كل نشاط تقوم به اإلدارة يجب أن يحترم مبدأ حياد اإلدارة المكرس دستوريا، ف 1للموظف.المهنية 

السياسية  اآلراءلذلك يجب أن ال تتنافى ومقتضياته في تسبيب قراراتها، فحرية الرأي والتعبير عن 
 الموظفين. أوالمواطنين ارة للتمييز بين ال يمكن أن تتذرع بها اإلد

نما هي إالسلطة التي تتمتع بها اإلدارة ليست غاية في ذاتها  رقابة القضاء لركن الغاية :
وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت اإلدارة في استعمال هذه 

المصلحة العامة فأن قرارها يكون مشوبًا السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع 
بعيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن باإللغاء التي 

 ترد على القرار اإلداري.

وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء اإلداري في فرنسا ومصر واألردن على 
ثباته يتطلب أن ال أن أهميته تضاءلت ألنه إالسواء  يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة اإلدارة، وا 

لذلك أضفي القضاء علي هذا  يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو غاية بعيدة المنال.
العيب الصفة االحتياطية فال يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار اإلداري مثل 

 أو مخالفة القانون . عيب عدم االختصاص أو عيب الشكل 

ذا كان عيب االنحراف بالسلطة عيب قصدي أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي  وا 
غالبا ما يكون سيئ النية يعلم أنه سعي إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي 

مة أال أنه حددها القانون فأنه قد يحصل أن ال يقصد مصدر القرار االبتعاد عن المصلحة العا
 يخرج على قاعدة تخصيص األهداف فيكون القرار مشوبا بعيب االنحراف أيضًا.

                              
 .608المرجع السابق، ص ،مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونية بودريوة عبد الكريم، -1 



  لجزئر  الضمانات القـانونية لمبدأ حياد اإلدارة في ا

 

82 
 

نحراف في استعمال السلطة مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار اإلداري يتخذ عيب اال
ساءة استعمال ،و  مخالفة قاعدة تخصيص األهداف، مةالبعد عن المصلحة العا: ةصورا عد ا 
هدف المرفق العام  هو تحقيق المصلحة العامة توجب عليها أن ال تخرج   ولما كان. اإلجراءات
العن هذه المصلحة  اقراراتهغايات   .1التعسف في استعمال السلطة أوشابها عيب االنحراف  وا 

اإلداري  مفهوم فضفاض يمكن أن يؤثر الجانب الشخصي في صنع القرار المصلحة العامة
هنا ما هو االرتباط بين مبدأ حياد اإلدارة والمصلحة العامة التي  واالهم، المراعي للمصلحة العامة
بمعنى اخر هل المساس بمبدا حياد اإلدارة هو مساس بالمصلحة العامة  ؟هي غاية العمل اإلداري

 تصرف اإلدارة نظرا لعدم احترام مقتضيات مبدأ حياد اإلدارة؟  إبطالوبالتالي يمكن 

حماية حقوق وحريات المواطن من جهة والحفاظ  أساسيتينن صعوبة الموازنة بين مهمتين إ
، إلى جانب االنتظام واالستمرارية الذي كما ذكرنا أخرىعلى حسن سير المرفق العام من جهة 

االعتراف بان مصلحة المرفق العام والمصلحة العامة  Bonnardالحياد، وكما يقول الفقيه بونار 
أن مجلس الدولة الفرنسي رفض تصرف اإلدارة  2حياد اإلدارة.بالتالي من مبررات قيام وتقرير مبدأ 

بحرمان او تفضيل فرد من خدمات المرافق العمومية والمشاركة في تسييرها العتبارات سياسية 
" وزمالئه من Barelلما استبعدت السيد "باريل  واإلدارةبحجة أن صالح المرفق العام يتطلب ذلك 

 إليهاهو حرمان من تولي الوظائف العليا التي تؤهل  لإلدارةطنية مسابقة الدخول إلى المدرسة الو 
االتجاهات السياسية الشيوعية للمترشحين على الوظائف ، وهذه الغاية ال  تأثيرالمدرسة، خوفا من 

تتوافق مع المصلحة العامة، فالحزب الشيوعي هو حزب معترف به دستوريا وال يتعارض مع 
الخدمة  أثناءاتجاه الموظف فان الواجبات الملقاة على عاتقهم  فمهما يكون المصلحة العامة.

                              
 .802، المرجع السابق،ص اإلداريالنظرية العامة للقرار سليمان محمد الطماوي،  -1 

2  -Rene Bourdoncle ,Fonction publique et liberté d’opinion en droit positif Français, 
librairie Générale de droit et de jurisprudence , paris ,1957 ,p86.  

 .600، المرجع السابق ، ص مبدأ حياد اإلدارة وضماناته القانونيةمنقول عن عبد الكريم بودريوة،   
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أن يلتزم الموظف بعدم  فأالهمكفيلة لضمان حيادهم وتحقيق المصلحة العامة بالتبعية، العمومية 
 بميوله السياسي ليجسد واجب الحياد ويضمن بشكل اكبر تحقيق المصلحة العامة. التأثر

في عيب االنحراف بالسلطة أن يقع   األصل ال السلطةثبات عيب إساءة استعموبالنسبة إل
عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه وال يجوز للمحكمة أن تتصدى 
ي لهذا العيب من تلقاء نفسها، ال سيما وأن القرارات اإلدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدع

ظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن وبالن ،مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك
إثبات هذا االنحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء اإلداري على 
أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات اإلساءة 

ضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل أو االنحراف بالسلطة فإنه يجوز للقا
 طالب اإللغاء إقامة الدليل على وقوع االنحراف . 

كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق 
القرار  اإلثبات أو الداللة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار

ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود وتنفيذه والظروف التي أحاطت به إلثبات عيب االنحراف، 
االنحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء 

أن  الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف اإلدارة وبواعثها إذ
 1المهم أن ال يبقى االدعاء بإساءة استعمال السلطة قواًل مرساًل ال دليل عليه . 

                              
 . 12،المرجع السابق، ص ات اإلداريةر القرا، محمد الصغير بعلي -1 
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 المبحث الثاني  
 القانونية المكرسة في مختلف النصوص القانونية الضمانات 

ضمن هذا المبحث سنحاول البحث عن الضمانات القانونية المكرسة لمبدأ الحياد في أحكام 
، كما انه االنتخابات، والتركيز عليهما دون القوانين األخرى ليس عشوائياقانوني الوظيفة العمومية و 

 أي أن مجاليهما ، لكن من وجهة نظر الضمانات في هاذين القانونين فقطليس حكما بحصر 
 األساسيةأن المهمة  ، ذلكفي معادلة حياد اإلدارة الوظيفة العامة واالنتخابات مؤشرين هامين

التي ترتكز عليها اإلدارة  األداة، والموظف العام هو ات المواطن المختلفةيحاج إشباعهي  لإلدارة
في تحقيق تلك المهمة مع ضرورة تحقيق ذلك على أساس المساواة بين المواطنين في االنتفاع من 

 في سلوك موظفيها. أساساالحياد التام الذي يجب أن تتحلى به اإلدارة وينعكس  إطارالخدمات في 

ولحسابها بل أنه هو  باسمهامي هو واجهة اإلدارة  ومن يمثلها ويتصرف الموظف العمو 
يجب أن ال ينحاز و  ،لى بما تتحلى به اإلدارة من حيادمن يحمل ختمها لذلك وجب أن يتح

حزبية بل أن مشاركته في الحياة السياسية  تكون له أية ميوالت سياسية أو بعالقته الوظيفية وان ال
عقائدية وأن  سياسية أو شخصية أو اعتباراتموضوعية بعيدة عن كل يجب أن تكون مشاركة 

. كما أن موظفي اإلدارة اإلداري يجتنب الموظف العمومي كل ما من شأنه التأثير على نشاطه
 طرف مهم في العملية االنتخابية، وبموجب قانون االنتخابات تتأكد ضمانات لتكريس حياد اإلدارة.

في قانون المكرسة الضمانات يتضمن  األولمطلبين التاليين:ونتناول في هذا المبحث ال
 .في قانون االنتخابات المكرسة الضماناتوالثاني يتضمن  موميةالوظيفة الع

  موميةقانون الوظيفة الع المكرسة فيالمطلب األول  الضمانات 
ل لقد عرفت الجزائر تغيرات كثيرة ومهمة في الترسانة القانونية خاصة بعد التعدي  

على النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية   أيضامما أثر  ، 8992الدستوري في سنة 
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المؤرخ  02/02خالل تعديل المشرع الجزائري للقانون األساسي للوظيفة العمومية بموجب األمر
 .60021يوليو عام 80الموافق ل 8060جمادى الثانية عام  89في

العام للوظيفة العمومية جاء بناء على رؤية  األساسين المتضمن القانو  02/02 األمرن إ
العمومية في  واإلداراتجديدة للحياة المهنية، واستجابة للتحوالت الكبيرة التي شهدتها المؤسسات 

واالمتدادات البينة لعالقاتها مع شركائها االجتماعيين. فكان من الجدير  اإلداريةنطاق الممارسة 
 .2لة الحالية حعلى ماهو مستجيب منها للمر  يعدل بعضها ويحافظ أولغى أن تنشا قوانين جديدة وت

يقتضي الحياد في مفهوم الوظيفة العامة أن تنصب  جميع تصرفات الموظف العام لغرض 
ضطراد وتحقيق  بانتظامواحد وهو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في سير المرفق العام  وا 

ينحرف الموظف العمومي أثناء  وأن ال ،حقوق والواجباتع المرتفقين في الالمساواة بين جمي
 قد ينتمي إليها خريأمصلحة حزب معين أو أي جهة  إصدار قراراته نحو مصالحه الشخصية أو

يستغل سلطته خارج اإلطار  وبالتالي تفرض الوظيفة العامة على الموظف الذي ينتمي إليها أن ال
ن أجله الوظيفة فال يستغل منصبه لغرض الدعاية المحدد لها قانونا أو الهدف الذي سطرت م

 .وهذا بشكل عامالسياسية أو أي غرض أخر 

جمادى الثانية عام  89المؤرخ في  02/02من األمر 61وفي هذا اإلطار تنص المادة 
 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية على أنه : 6002يوليو سنة 80الموافق ل  8060

 عية أي تأثير على الحياة المهنيةإلى تنظيم نقابي أو جم االنتماءعلى  يمكن أن يترتب "ال
 ال يمكـــــــــــــــن بأي  ألنهللموظف مع مراعاة حاالت المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، 

                              
 .02الجريدة الرسمية رقم -1  

 وأربعة وعشرون مادة . نمائتا 660تضمن األمر إحدى عشر بابا في مجموعه مشتمال على      
المؤرخ في  02-02حكام األمر الرئاسي ،أ شرح القانون األساسي العام للوظيفة العموميةدمان ذبيح عاشور،  -2   
 .00, ص 6080 ،الجزائر،عين مليلة ،دار الهدى ،  80/00/6002
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 الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية ." انتماءأو عدم  انتماء يؤثرحال أن 

يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة  " ال من نفس األمر على أنه : 69كما تنص المادة 
التي يعبر عنها قبل أو أثناء  باآلراءنقابية  سياسية أو انتخابيةالمهنية للموظف المترشح إلى عهدة 

وبدون  أمانةمنه:" يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل  08كما تنص المادة  تلك العهدة." 
 .1تحيز"

تبرز في عمومية ضمن قانون الوظيفة ال كفيلة بتكريس مبدأ الحيادالقانونية ال الضمانات 
الثاني و حياد اإلدارة في عملية التوظيف،  أيالعامة للتوظيف  المبادئمن جانب  األول  أوجهعدة 

 ،د الموظف العمومي حيال المرتفقينضمانات حيا أيمن جانب واجبات الموظف العمومي 
 .يفيما يلونبين ذلك  ،2وقه التي يتمتع بهاوالثالث من خالل حق

  العامة للتوظيف المبادئمن خمال  حياد اإلدارة مبدأ ضمانات 

 . الدائمية في مبدأ المساواة، و مبدأ الجدارة، و مبدأ المبادئوتتمثل هذه 

الصادرة في  التنظيميةالقانونية و  األحكاممختلف  أكدت: مبدأ المساواة في التوظيف أوال 
العام لوظيفة العمومية، والقانون  األساسيالمتضمن القانون  22/822رقم  باألمرائر بدءا الجز 

 62/02/8910المؤرخ في  10/09المرسوم  وأحكام 8901العام للعامل الصادر عام  األساسي
على مبدأ مساواة المواطنين  ، 02/02وظيفة العمومية العام لل األساسيالقانون  أحكاموصوال إلى 

ن لمبدأ المساواة في التوظيف دور كبير في تكريس الحقوق إلتحاق بالوظائف العمومية.في اال
قصوى كضمانة لتكريس حياد اإلدارة اتجاه المواطنين عند اختيارها  وأهميةوالحريات بشكل عام 

 موظفيها وكذلك حياد الموظف بعد توظيفه .
                              

 .02، ص 02انظر الجريدة الرسمية رقم  -1 
من االمر     29إلى غاية المادة  62مادة  المواد من المادة  80نصت على ضمانات وحقوق الموظف وواجباته  -2 

02/02. 
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 ةـــــــــقتضي عدم تمييز أي طبقوكان ي، في فرنسا ابتدءامبدأ المساواة في التوظيف  عرف

متى توافرت في من يتقدمون لشغلها  ،امةبالوظائف الع االلتحاقأو جهة أو جنس على غيرها في  
كل الشروط التي يتطلبها القانون من كفاءة ومؤهالت معينة وهذا للقضاء على الطبقية التي سادت 

والتي تعني إتاحة فرص  التوظيفة في المجتمع األوربي، كما هناك من نادى بالمساواة الفعلي
يقوم على  التوظيف لجميع المواطنين األمر الذي أدى بهم إلى القول بتأقيت الوظيفة العامة الذي

 .1بها حتى تتاح فرص شغلها لكل مواطن  لاللتحاقعدم وضع أي شروط أو قيود قانونية 

المتضمن القانون األساسي  02/02رقم لقد أخذ بهذا النظام المشرع الجزائري وجسده األمر  
منه، فاشترطت أن يتم التوظيف على أساس  16,18,10,00للوظيفة العمومية في المواد 

أو مسابقات عن  االختباراتالمسابقات وقد تكون المسابقات على أساس الشهادات أو عن طريق 
الطرق على التكوين  إحدى هذه اختيارالداخلية والمهنية ، ويتوقف  واالختبارات االمتحاناتطريق 

ولهذا فإن إتباع اإلدارة إلحدى هذه  . بالوظائف العامة االلتحاقوالقواعد القانونية التي تحكم 
الطرق في التوظيف من شأنه أن يحقق القدر الكبير من المساواة بين المواطنين بعيدا عن كل 

في التوظيف يعمل على بعث محاباة ألي فرد أو مجموعة من األفراد، ناهيك عن أن مبدأ المساواة 
ثقة كبيرة بين الموطنين واإلدارة وتعزيز مصداقيتها. وتزويدها بأكفأ العناصر وأفضلها مادام أن 

شخصية  اعتباراتالتوظيف سيتم على أسس موضوعية تستند إلى معايير الكفاءة بعيدا عن كل 
ات اإلدارة ، متعالية عليهم يكون من شأنها خلق طبقة بيروقراطية منفصلة عن المستفيدين من خدم

المواطنين  اختيارالسلطات المنوطة بها ، و  2خادمة لهم حاكمة ال معوقة لمصالحهم تعتبر نفسها

                              
صماحهاإدارة شؤون موظفي الدولة أصو حمدي أمين عبد الهادي ، -1  ، الطبعة الثالثة ،القاهرة.دار الفكر لها وأساليبها وا 

 08ـ00،ص8902العربي.
 .829،ص8990،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر  التنظيم اإلداري للوظيفة العامةسامي جمال الدين ،  -2
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 االلتحاقوبتطبيقها لنظام المسابقة أي كان نوعها ستكون محايدة ألنها ستفصل في عملية 
 وهنا يضمن حياد اإلدارة في التوظيف . اعتباراتبالوظيفة دون أي 

، التي يمكن االستثناءاتإن مبدأ المساواة في التوظيف ليس مطلقا بل ترد عليه بعض 
الخروج عن مبدأ المساواة في  ، إنسانية لتبرير اجتماعيةتاريخية ، اعتباراتإلى عدة  إرجاعها

كتوظيف فئة المعوقين ومعطوبي الحرب من باب التكافل االجتماعي  التوظيف وتكافؤ الفرص
  .1اجهمومحاولة إلدم

أهم المبادئ التي تحكم الوظيفة العامة من  يعد: مبدأ التوظيف على أساس الجدارة ثانيا 
وفي ، ا الوظيفيةالجزائر التي أقرته في تشريعاته اوالذي سعت إلى تكريسه غالبية الدول ومن بينه

دأ الذي يجعل أن مبدأ الجدارة هو ذلك المب ،إلداريون اـــيرى فقهاء القان ه،مضمون إطار تحديد
التي قد ، 2بهم على أساس الصالحية وليس على أساس المحاباة   واالحتفاظالموظفين  اختيار

 .المصالح الخاصة الشخصية على حساب المصلحة العامة  تنحرف بوالء الموظفين نحو

 ؟عالقة  مبدأ التوظيف على أساس الجدارة بالحياد الوظيفيونتساءل هنا :ما هي 

القدرة على القيام الوظيفة العامة يخص فقط األشخاص ذووا الكفاءة و  التعيين في نإ
 باالعتماد، يعهد به إلى لجنة مستقلة ومحايدةبذلك  الءكفاءة وصالحية هؤ تقدير وأن  بأعبائها،

الموظفين بعيدا عن أي تمييز على أساس والء حزبي أو الختيار والمسابقات  االمتحاناتعلى 
وأن هذا النظام القائم على أساس  الموظفين بعيدا عن أي تيار سياسي، سياسي  وهنا يضمن حياد

العناصر  اختيارللتأكد من  توظيف من شأنه تحقيق رقابة شعبيةكأسلوب لل واالمتحاناتالمسابقات 

                              
مجلة العلوم اإلدارية )العدد ،  نظام حجز الوظائف، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي  ،السيد الدماجي محمد - 1 

 .وما بعدها 01ص ، .( 8902.02
ديوان ، الجزائر ،دراسة الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري ،السيد محمد يوسف المعداوي -2 

 .66،ص 8910، المطبوعات الجامعية 
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إن إقرار مبدأ الجدارة في اإلدارة في التوظيف. ، وبذلك يتحقق حياد1لشغل هذه الوظائف المؤهلة
ومن ثم حياد اإلدارة وتجنب محايدا  موظف العامجعل الالعامة يهدف إلى  أي نظام للوظيفة

ة على أسلوب من خالل النصوص المتعلقة بالوظيفة العام الجزائريالمشرع  أعتمدالمحاباة لذلك 
 بالوظيفة العمومية بجدارة االلتحاقوأكدت على هذا المبدأ من خالل ربط  ،المسابقة في التوظيف

 10المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة في المادة  02/02د نص أمرالمترشح لها، فق
 .االختباراتالمسابقة على أساس   بالوظائف العمومية عن طريق: االلتحاقعلى أنه:" يتم 

 "..سبة لبعض أسالك الموظفين ..المسابقة على أساس الشهادات بالن 

هو خضوع الموظف لفترة التربص وجعلها  مبدأ الجدارة في التوظيف يؤكد شيءولعل أهم 
 . 02/02من األمر  10المادة عليه نصت  ما ذاه، طا أساسيا لترسيمه في الوظيفةشر 

يكرس مبدأ الجدارة مبدءا آخرا هو أساس وجود الدولة وخضوع مواطنيها لها ولقوانينها  و
المجاالت المتعددة  الختالفا واألعباء تختلف تبع االلتزاماتوهو مبدأ المساواة، ألن المساواة في 

في الدولة كما أن مساواة جميع األفراد أمام سير المرافق العامة في الدولة يقتضي أن تقدم نفس 
، ومن 2المنافع لجميع المرتفقين الذين يوجدون في وضعية متشابهة دون محاباة وبأي شكل كان

ضاء على الفساد اإلداري نجد بمبدأ الجدارة في التوظيف وهذا للق اهتمتبين النصوص التي 
، اكد على ضرورة مراعاة قواعد مهمة في 60023فبراير سنة  60المؤرخ في  02/08القانون 

ـ مبدأ النجاعة والشفافية تتمثل في وظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حاجياتهم المهنية ت
وتكوين  الختيارالمناسبة  اإلجراءات، و ة مثل الجدارة واإلنصاف والكفاءةالموضوعي والمعايير

الئم ـ أجر م، وومية التي تكون أكثر عرضة للفساداألفراد المرشحين لتولي المناصب العم

                              
صماحهاإدارة شؤون موظفي الدولة أصولها وأسال، ين عبد الهاديحمدي أم -1   .00 ،صالمرجع السابق، يبها وا 
 ـ018، المرجع السابق، ص  محاضرات في المؤسسات اإلداريةحمد محيو، ا -2 
 . 80، الجريدة الرسمية رقم 60/06/6002، المؤرخ في 02/08المادة الثالثة من القانون  -3 



  لجزئر  الضمانات القـانونية لمبدأ حياد اإلدارة في ا

 

90 
 

برامج تعليمية وتكوينية مالئمة لتمكين الموظفين  عدادإضافة إلى إ، باإلضافة إلى تعويضات كافية
فادتهم صص يزيد من من تكوين متخ العموميين من األداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وا 

 وعيهم بمخاطر الفساد.

حماية وك هتلوظيفالموظف يكرس حياته  المبدأوفق هذا : مبدأ الدائمية في التوظيف ثالثا
وبظهور الدولة  ،هذا قديماالطبقة الحاكمة ورجال الدين الذين كانوا ينفردون بالوظائف العامة 

. أصبح إضطراد و بانتظامون مرافقها تعمل ها أن تكلمواطني تضمنالحديثة واإلدارة العصرية التي 
 ، ولقدرة والموظف العمومي الذي تستخدمهمن الواجب تكريس هذا المبدأ في العالقة بين اإلدا

 اتخاذعلى أنه  8922عرفته لجنة دراسة شؤون الوظيفة العامة بالواليات المتحدة األمريكية سنة 
يمة مدى الحياة مع فتح باب دخول الوظيفة العامة لجعل التوظيف العام عمال له ق الخطوات
تاحة فرصة الترقي والتقدم  الجتذاب الرجال والنساء ذوي المقدرة والخلق في مراحل الشباب وا 

 .1للوظائف الممتازة المشرقة 

كان مكمال لمبدأي المساواة والجدارة كما أنه أحد الضمانات للحفاظ  الدائمةمبدأ  اعتمادإن 
ظطراد، بانتظامدارة على سير اإل يكون التوظيف لصالح فئة دون األخرى وذلك  بفضله ال و وا 

، وال يستطيع الصمود في وجه الحياة اإلدارية بالنظر إلى مبدأ التأقيت الذي يترتب عليه إفساد
 .2، وهذا يضمن حياد اإلدارة وموظفيها عن السلطة السياسية عاقب األنظمة السياسية في الدولةت

                              
 .00 ،صالمرجع السابق، صماحهاإدارة شؤون موظفي الدولة أصولها وأساليبها وا  ، أمين عبد الهاديحمدي  -1 
ها "جاكسون" الذي عرفت سياسته في أمريكا وعلى رأس أنصار ظهرت  تأقيت الوظيفة العامةنشير إلى أن نظرية  -2 

ويرى أنصار هذه النظرية أن الوظيفة العامة تجعل الموظفين ينظرون إليها على أنها ملكيتهم  ،كسونيةبالديمقراطية الج
يستغلونها لحسابهم الخاص كما أن مبدأ المساواة في التوظيف يقتضي تأقيت الوظائف حتى تتاح لكل  و بالتالي  الخاصة،

المواطنين فرصة التقدم لشغلها وبذلك يشعر الموظف أن وجوده مرهون بإرادة الشعب، فيحرص على خدمة الصالح العام 
 .ئف اإلدارية، وذلك في تأقيت مدة الخدمةتقتضي مساواة الوظائف السياسية مع الوظا الديمقراطيةكما أن أصول 
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للصالح الخاص مادام الموظف  استغاللهايؤدي بالضرورة إلى  دائمية الوظيفة العامة الن مبدأ إ
كما أن مبدأ المساواة يقتضي توظيف كل مواطن تتوفر  ملزم بالتحلي بأخالقيات الوظيفة العامة،

فيه الشروط التي تتطلبها الوظيفة العامة وهذا يضمن شغل الوظائف العامة من طرف العناصر 
.أما المساواة بين الوظيفة اإلدارية والسياسية ال مبرر له فتأقيت الوظيفة العامة 1لذلك المؤهلة

 .2يصلح في الوظائف السياسية دون اإلدارية وذلك بالنظر إلى طابعها المتقلب 

  واجبات الموظف العموميمن خمال حياد اإلدارة ضمانات مبدأ 
منها ضمانات لمبدأ حياد  ن نستقييمكننا أ أيضان الواجبات المفروضة على الموظف إ
 ،عليه االلتزام بها مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي واجباتعلى عاتق إن  ،اإلدارة

يستشف من طبيعة  منها ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية ومنها ماوتتعدد هذه الواجبات 
اسي من هذه الواجبات هو تحقيق والغرض األس ،ة وأخرى تفرضها األعراف اإلداريةالوظيف

لمصلحة ا تحقيقو ة المواطنين بهدف خدمحاجيات المواطنين وبالتالي فهو تكليف للقائمين بها 
إفشاء واجب طاعة الموظف العام لرؤسائه، وواجب النزاهة، وعدم  ومن بين هذه الواجبات .العامة

 .ت المرتبطة بالحياد، ولعل هذا األخير أهم االلتزاماالسر المهني، وواجب التحفظ

يعني هذا الواجب أن يطيع الموظف العام  : واجب طاعة الموظف العام لرؤسائه أوال 
األوامر الصادرة له من السلطة الرئاسية له وأن يعمل على تنفيذها بدقة وأمانة، بشرط أن تكون 

يذه لهذه األوامر هذه األوامر مشروعة وغير مخالفة للقانون وال تضر بالمصلحة العامة، وعدم تنف
 .3يعتبر خطأ إداريا تترتب عنه مسؤولية الموظف التأديبية

                              
بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا ،دراسة مقارنة  ،أعوان الدولة وتوظيفهم لإلدارة الجزائرية، مصطفى الشريف -1 

 .11ص ، 8900،معهد الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية  ،في القانون العام
صماحهاإدارة شؤون  ،أمين عبد الهاديحمدي  -2   .21ص المرجع السابق ،، موظفي الدولة أصولها وأساليبها وا 
 . 10ص،8911ة القاهر  ،دار النهضة العربية، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة عبد الحميد أبو زيد،محمد  -3 
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السلمية أو يستمد واجب الطاعة أساسه من تنظيم الوظيفة العامة القائمة على فكرة التبعية و 
وثيقا بمبدأ التدرج اإلداري الذي توزع فيه  ارتباطاهذه السلطة ترتبط  ،نظام السلطة الرئاسية

ى درجات متعددة ويتخذ شكل هرم مرتبط ومتتابع الدرجات، ترتبط فيه كل درجة المسؤولية عل
، ومن ثم فإن الرئيس 1 بالدرجة التي تليها مباشرة برابطة قانونية هي رابطة السلطة الرئاسية

ية ــــــبصفته الشخص يصدر قرارات أو أوامر معينة فإنه يصدرها بصفته الوظيفية ال اإلداري عندما
، وبالتالي فإن طاعة المرؤوسين له ماهي إال طاعة  للدولة للدولة ونائب عن سلطاتها هو ممثلف

 .2وطاعة هذه األخيرة بمثابة طاعة للقانون 

بواجب  االلتزام نال، ي تكريس حياد الموظف العامفيلعب دورا مهما واجب الطاعة   وأداء
 وفقا لمبدأ التدرج الرئاسي وتطبيقها الموظف العام لألوامر الصادرة إليه احترامالطاعة من خالل 

لإلدارة قوة تنظيمية إلى حد ما في الحفاظ على السلوك اإلنساني يعطي  بصفة محايدة وموضوعية
بين الموظفين من جهة والمستفيدين من خدمات اإلدارة من جهة أخرى، ذلك أن درجة هذه التبعية 

 .السياسي النظام  باختالفف وتنظيمها في الوظيفة العامة تختل

مجال الخيار في القيام ببعض األعمال دون األخرى لكان هناك تغليب للموظف  لو تركو 
لمصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة وهذا من شأنه زرع الفوضى واإلخالل بالسير 

 .شخصية او المحاباةوخلق فرصة للموظف أن يتحيز في وظيفته ويغلب مصالح  الحسن لإلدارة

 احتراماعة يضمن فاعلية قرارات الرئيس اإلداري، ومن ثم وجب على الموظف فواجب الط
   رؤوســــــــــــة المـــــــــــــــــيعني إهدار كرام ذا الـــــــــــــوتطبيق هذه القرارات بصفة محايدة ، وههذا الواجب  

                              
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  يةالمبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقاتها في اإلدارة الجزائر عبد الحميد بن عيشه،  -1 
 .26ص ،6008لية الحقوق جامعة الجزائر .ك،
 . 28،ص 8999 ،عمان ، أخماقيات الوظيفة العامة، القادر الشيخلي  عبد -2 
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 . 1اد وموضوعية حقه في إبداء آرائه حول األوامر التي يصدرها الرئيس بكل حي وانعدام 

الموظف العام لرؤسائه على إطالقه ألصبح  لو ترك واجب طاعةفولهذا الواجب حدود 
ووسيلة لخدمة مصالحهم  يشاءون في يد رؤسائه اإلداريين ينفذون به ما آلةالموظف العام 

ون فإذا كانت هذه األوامر شرعية ومطابقة للقان ، مبدأ الشرعيةبط او ضومن أهم هذه ال ،الشخصية
لهذه األوامر وطاعته  احترامهألن  ،طاعتها وتنفيذها بكل دقة وأمانة كان واجبا على الموظف العام

ذا ظهر للموظف أن أوامر رئيسه مخالفة للقانون وجب عليه  احترامهلها يعبر عن مدى  للقانون، وا 
قلة لسير عدم طاعتها شريطة أن تكون المخالفة واضحة وأن يكون من شأن تنفيذ هذا األمر عر 

 العمل .

ويميز الفقه الفرنسي بين عدم الشرعية البسيطة وعدم الشرعية الجسيمة، فعدم الشرعية 
نما يلحق الضرر بشخص الموظف وهذه القرارات  البسيطة ال يترتب عليها ضرر جسيم باإلدارة، وا 

ة التي يترتب أما عدم الشرعية الجسيم، بطاعتها وتنفيذها االلتزامتبرر للمرؤوس التحلل من  ال
عليها إلحاق أضرار فادحة باإلدارة والصالح العام، فيكون للمرؤوس الحق في التحلل من واجب 

 .2الطاعة وال يخضع ألوامر الرئيس وال يعمل على تنفيذها 

يختل نظام العمل   وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه يرى أن الطاعة ضرورية حتى ال       
ر رئيسه بحجة عدم الشرعية، فهو ينص أوال على مبدأ إلزامية الخضوع بمعارضة المرؤوس  ألوام

ال تعرض الموظف  للسلطة الرئاسية المختصة وحتمية طاعة األوامر والتعليمات الصادرة عنها، وا 
المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  02/02وقد نص األمر  للعقوبة التأديبية المقررة.

                              
اإلسكندرية دار المطبوعات الجامعية ،  مبادئ القانون اإلداري ،محمد رفعت عبد الوهاب وحسن عثمان محمد عثمان -1 
 .29ص  ، 6008،
، ص 8911 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة ،محمد عبد الحميد أبوزيد -8

81. 
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نه على أنه:"يجب على الموظف في إطار تأدية مهامه، إحترام سلطة م 00العمومية في المادة 
من نفس  00كما نص في المادة  وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ." احترامهاالدولة وفرض 

األمر على أنه :" كل موظف مهما كانت رتبته في السلم اإلداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة 
 .1"سبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه سؤولية المنوطة به . بإليه . اليعفى من الم

تفرض على الموظف العمومي إلتزامات : واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني ثانيا
مهنية وأخرى أخرى أخالقية، وهذا بإعتباره ممثال للدولة، ولكي يحافظ على كرامة وظيفته يجب أن 

تعامله مع المستفيدين من خدمات اإلدارة، وأن يكون نزيها يقوم بواجباته بكل دقة  وأمانة أثناء 
العامة، عدم إفشاء أسرار  الموظف على أداء الخدمات ائتمانميره في ذلك كما يقتضي ضراعي ي

يظهر من خالل  النزاهةواجب و ، حيادامه بكل مه أداءواداء هذا االلتزام يلعب دورا في وظيفته، 
لمبدأ المساواة في التعامل مع  احترامهومدى  ،واألمانة من جهةمدى تحلي الموظف العام بالصدق 

ويتمثل أساس هذا الواجب في تخصيص الموظف ، أخرىالمنتفعين من خدمات اإلدارة من جهة 

                              
المرؤوس بتنفيذ األوامر غير الشرعية لرئيسه اإلداري وفق ثالث  التزامحول فكرة تحديد مدى  انقسموافقهاء القانون اإلداري   -1 

 نظريات :  

المرؤوس غير ملزم بطاعة أوامر رئيسه غير المشروعة بل ويتحمل مسؤولية  الشرعية التي يتزعمها "دجي" : تقتضي أنـ نظرية 8 
 تنفيذ هذه األوامر .

ال ضـ نظرية اإلن6    باط يتزعمها "ستاسسينوا بولو" :ترى أن المرؤوس ملزم بطاعة أوامر رئيسه حتى ولو كانت مخالفة للقانون وا 
 التأديبية وهذا لضمان إستمرارية وحسن سير المرافق العامة . تعرض للمسؤولية

ـ النظرية التوفيقية : يرى أصحابها أن المرؤوس غير ملزم بطاعة أوامر رئيس غير المشروعة لكنه ملزم بفحص شرعية هذه 2   
لى تنفيذ هذه األوامر وجب على األوامر قبل تنفيذها ،وذلك بإحاطة الرئيس اإلداري بعدم شرعيتها  وفي حالة إصرار الرئيس ع

 . لها وتنفيذها االنقيادالمرؤوس 
ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر،الطبعة الثانية  ، مذكرات في الوظيفة العامةأنس قاسم،  محمدفي تفصيل ذلك انظر:    
 .891ص  ،8919،
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ظائف لمصلحته كل وقته وجهده للوظيفة العامة، فهو ملزم بالحرص في أدائها كما لو كان يقوم بو 
 .الخاصة  الشخصية

ارات المؤهلة في التوظيف يعني ترقية كل مواطن نزيه يفضل المصلحة اإلط اختيارإن 
غير  غير وال يتعاطى بصورة مباشرة أو العامة على مصالحه الشخصية، ويعيش من أجرته ال

 وهذا ما يظهر جليا من خالل النص القانوني المتعلقمباشرة أي نشاط آخر يدر عليه ماال، 
 .02/021لعمومية للوظيفة ا العام بالقانون األساسي

 الملقاةاألساسية  تلتزامااالمن بين أهم فانه يعد  عدم إفشاء السر المهنيأما عن التزام 
 اطلعانات التي عدم اإلفصاح عن المعلومات والبيبالموظف العام ويلزم  ،على كافة الموظفين
رهم الخاصة من حماية للمصلحة الشخصية لألفراد وأسرا مهما كان نوعها وهذا عليها بسب وظيفته

ام والمستفيدين جهة وحماية للمصلحة العامة من جهة أخرى وهذا لضمان الثقة بين الموظف الع
المتضمن القانون األساسي العام  02/02والمشرع الجزائري من خالل األمر  ،من خدمات اإلدارة
أنه :" يجب على والتي نصت منه  01 اكد على هذا الواجب في نص المادة  للوظيفة العمومية ،

على الموظف اإللتزام بالسر المهني  ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث 
عدى ما تقتضيه ضرورة المصلحة وال يتحرر  ، ماعليه بمناسبة مهامه اطلعأو خبر علم به أو 

جرم ، وقد "لةالموظف من واجب السر المهني إال بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤه
على أنه: "كل  206فنصت المادة 2المشرع إفشاء السر المهني بموجب نصوص قانون العقوبات 

من يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في اإلدالء إلى أجانب أو إلى جزائريين 

                              
 .02الى غاية المادة  08المواد من  المادة  -1 
 .المتضمن قانون العقوبات 6002فبراير سنة  60المؤرخ في  02/62القانون رقم  -2 
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يقيمون في بالد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخوال له ذلك يعاقب 
ذا أدلى بهذه  800000إلى 60000ن سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من بالحبس م دج وا 

األسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة من ثالث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
 دج .....". 800000إلى 60000

ن المشرع في محاولة تكريس مبدأ حياد اإلدارة أل يعكس نية إن محتوى واجب النزاهة 
الموظف العام الذي يلتزم بمظاهر هذا الواجب ال يكون عرضة للفساد اإلداري وما ينتج عنه من 

بعدم إفشاء السر  االلتزامإلى سمعة الموظف وسمعة اإلدارة، باإلضافة إلى أن  تسيءظواهر 
األساسية التي تلعب دورا في ضمان الثقة المتبادلة بين الموظف  االلتزاماتالمهني من 

أهم الركائز التي تقوم عليها العالقة بين  األخيرتفيدين من خدمة اإلدارة هذه الثقة التي في والمس
 اإلدارة والمواطن . 

هذا و دارة التي تحقق بها أهدافها، الموظف العام أداة من أدوات اإل إن : واجب التحفظ ثالثا
 باتخاذسير اإلدارة فهو ملزم وذلك بالقدر الالزم لحسن  ،عن أرائه في التعبير تقييد حريتهيفرض 

تعبيره عن آرئه، ولهذا الواجب أهمية كبيرة في تكريس حياد الموظف  أثناء الحيطة والتحفظ
 .العمومي 

خالل الفترة التي  ، حيث انه1لهالجذور األولى نشير إلى  مضمون واجب التحفظولمعرفة  
كان المفهوم السائد في تلك الفترة أنه  لموظف على أنها عالقة تعاقدية،كيفت فيها عالقة اإلدارة با

، مادام الموظف أجيرا يعمل لمصلحة اإلدارة فعليه أن يوظف كل جهوده وآرائه في خدمة اإلدارة
رهم االموظفين بمطابقة أفك التزامالموظفين دفع الفقهاء إلى التساؤل عن مدى  وبعد تزايد عدد

 يارين :لتلك التي تعتنقها الحكومة وبذلك ظهر ت موآرائه
                              

 .802،ص 0/8912، مجلة الحقوق ،العددواجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العامعادل الطبطباني ،  -1 
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على عاتقه والقيود التي  الملقاةالواجبات  باحترامـالتيار األول :يرى أن الموظف العام ملزم 
 عليه عمله داخل اإلدارة بشرط أن يسترد حريته خارج اإلدارة . يفرضها

، فإنه بمجرد اختيارياالتيار الثاني : يرى أنه إذا كان دخول الموظف في سلك الوظيفة أمرا 
اإلنضمام إلى جهازها الوظيفي، تفرض عليه بعض اإللتزامات والتي في  مة الدولة والقبول بخد

 لإلدارة التي يعمل في خدمتها. احترامهمقدمتها ضرورة 

وفي مطلع القرن العشرين ظهرت فكرة التحفظ بكل وضوح وكان مجلس الدولة الفرنسي 
أما    terrisse”“.1قضية في  8989قا في التطرق إليه حين قضى في حكمه الصادر سنة اسب

منه على أن :"حرية  62فقد نص في المادة  02/02الجزائري وبالنسبة لألمر  فيما يخص النظام
 واجب التحفظ المفروض عليه ." احترامالرأي مضمونة للموظف في حدود 

 وامتزاجه الختالطهوقد وجدت صعوبة في إعطاء وضبط مفهوم دقيق لواجب التحفظ وهذا 
ففي البداية عرف واجب التحفظ في القرار المشهور للمحكمة  ،خرى مثل واجب السريةبواجبات أ

بمناسبة قيام أحد الموظفين بالمشاركة في  82/00/8928العليا إلمارة موناكو، الصادر بتاريخ 
مظاهرة ضد الحكومة، فقررت المحكمة أنه من حق الموظفين ممارسة حقوقهم وحرياتهم الدستورية 

حالة تدل على  شفهي أو عن كل تصرف كتابي أو واالمتناعبالسرية والتحفظ  اللتزامامع ضرورة 
عن أي تصرف من  باالمتناعموقف عدائي أو تمرد على الدولة، ومن ثم فإن الموظف العام ملزم 

                              
سكرتير العمدة عندما سمح لنفسه أن يكون طرفا في الجدال اإلنتخابي الدائر حول تسمية المجلس القضية متعلقة بـ " - 1
 "اجب التحفظ المفروض عليهيكون قد خرق و  0/88/8988جديد فيال
الخاص بتنظيم  66/86/8901وبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد ظهر واجب التحفظ ألول مرة في المرسوم الصادر بتاريخ  

فروض منه القضاة من إظهار أي مشاعر من طبيعة سياسية تتنافى مع التحفظ الم 80سلك القضاة حيث منع في المادة 
 عليهم في وظائفهم.

، دار الجامعة حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتلتفصيل اكثر انظر : علي عبد الفتاح محمد، 
 .290الى 226، الصفحات من 6000الجديدة، مصر 
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يجعل من الوظيفة التي يشغلها أداة  فيجب عليه أن الس الوظيفة العامة، يالعمل على تسيشأنه 
رنامج سياسي، وأال يبدو داخل اإلدارة كواجهة لحزب سياسي أو جماعة عقائدية معينة لتنفيذ أي ب
 . 1يتماشى مع حياد اإلدارة وكذا السير الحسن لها  فهذا ما ال

ويرى جانب من الفقه أن السبب في عدم وجود تعريف دقيق لواجب التحفظ هو غياب 
اع عن التصريح به وما يمكن أن يعبر العناصر الموضوعية التي تحدد ما على الموظف اإلمتن

، ففي النظم ئد في الدولةعنه باإلضافة إلى تغير مضمون هذا الواجب حسب النظام السا
الديكتاتورية يتوسع في تفسير هذا المبدأ  ،حتى تكاد أن تكون أفكار الموظف العام متطابقة تماما 

 .2ن أفكارها مع فكرة السلطة السياسية  وبالتالي يكون أداة للتعبير ع

محاولة لتعريفه ويمكن القول أن واجب التحفظ هو التزام سلبي الالفقهية  اآلراءونلخص 
 أرائهوبطريقة تتناقض مع وظيفته خاصة  آراءهمؤداه امتناع الموظف العام عن التعبير عن 

شهير فيه تجريح أو ت برأيالسياسية وعندما يكون يعتنق مذهب سياسي مخالف للحكومة، فال يدلي 
   3أو تطاول أو تمرد أو مساس بالمرفق العام، بصورة علنية.

 ياسيـــــد ســــإن مرونة واجب التحفظ يمكن أن يجعل اإلدارة قادرة على إعتبار كل نق
 ــــــاالخاصة بهـــــــــــــــ ةــــالح اإلداريـــــالمص اعتبرتيدخل في نطاق خرق هذا الواجب إذا ها ـــــــــــــــلتصرفات

وواجب التحفظ هو واجب  .بمثابة مصالح عامة لذلك يجب تدخل القاضي لمراقبة سلوك اإلدارة  
. فقبل العالقة الوظيفية انتهاءبالوظيفة العامة وحتى بعد  االلتحاقمستمر يالزم الموظف العام قبل 

                              
 . 802ص  ، المرجع السابق، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام، عادل الطبطباني -8 

 6-SAMUEL DYENS, éléments de réflexion sur le droit  de la déontologie  
administratives,revue administratives ,n 308, 1999, p 149 . 

 6000، دار الجامعة الجديدة، مصر،حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتعلي عبد الفتاح محمد،  -3 
 .222ص
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عن طريق وضع  تولي الوظيفة فاإلدارة لها دور في تقدير صالحية األشخاص الذين يلتحقون بها
الشروط الالزم توفرها في المترشح للوظيفة ومن ثم يمكنها إستبعاد المترشحين الذين ترى أن 
سلوكهم يتنافى مع مصلحة اإلدارة ويشكل خرقا لواجب التحفظ المطلوب من الموظف اإللتزام به 

 . 1وهذا تحت رقابة القاضي

يتصور  الوظيفية فهناك رأيين : األول يقول بأنه ال بالتحفظ أثناء الحياة لاللتزامأما بالنسبة        
وجود تحفظ أثناء ساعات العمل ألن تصرفات الموظف تحكمها القوانين واللوائح الخاصة 

يمارس حرية التعبير وملزم بواجب الحياد أثناء العمل وبالتالي يبدأ إلتزام  والموظف ال ة،ـبالوظيف
أما  . تكون إال خارج الوظيفة العامة  الية التعبير التي الموظف بواجب الحياد إال حين يمارس حر 

الرأي الثاني فذهب للقول أن الموظف العام مادام يعبر عن آرائه، فإنه يخضع لواجب التحفظ سواء 
كان داخل المرفق أو خارجه فالتمييز بين تصرفات الموظف داخل المرفق أو خارجه يقتضي 

اد تلف عن األخر فيخضع داخل المرفق إلى واجب الحيخضوعه في كال الحالتين إلى واجب يخ
تصرفات  اتفاقالتأكد من مدى  ذهب القضاء الفرنسي هو ، وماوخارج المرفق إلى واجب التحفظ

 ،ا إذا كان قد وقع داخل المرفق أوخارجهالموظف مع األهداف التي يسعى لتحقيقها دون تمييز فيم
 .2التحفظ أثناء ممارسته لوظيفته كل موظف بواجب  التزاموبالتالي أكد على 

                              
الذي -سبق االشارة إلى القضية – " BARELائي عن مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد " وهنا صدر إجتهاد قض -1 

وعند ،المدرسة الوطنية لإلدارة الفرنسية فرفض طلبه إستنادا لكونه ينتمي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي  قدم طلبا لمدير
لها تقدير مدى توفر الشروط في المترشحين  طعنه أمام مجلس الدولة الفرنسي قرر المجلس أن اإلدارة طالما أنه يحق

ستيفائهم للضمانات التي تتطلبها ممارسة الوظائف التي تؤهلهم لها المدرسة الوطنية لإلدارة فإن  لإللتحاق بالوظيفة العامة وا 
ستطيع لها أن تستند في ذلك إلى كون ما قد صدر عنهم من أفعال وتصرفات تتعارض مع واجب التحفظ، لكنها مع ذلك الت

ال وحسب رأي مجلس  ،لمبدأ المساواة بين المواطنين عد ذلك مخالفة إستبعاد أحد المترشحين بسبب آرائه السياسية فقط وا 
الدولة الفرنسي فإن واجب التحفظ يفرض على المترشحين للوظائف العامة، ومن حق الجهات القضائية إقصائهم ألن سلوك 

 . ر أساسا لسلوكه الالحق كموظفالمترشح للوظيفة العامة يمكن أن يعتب
 .800ص  ،المرجع السابق ،واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام ،عادل الطبطباني -6  
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بالتحفظ بعد نهاية العالقة الوظيفية فيقصد به أن يلتزم الموظف بالتحفظ حتى  االلتزامأما   
بعد أن يحال على التقاعد ألن العالقة بين الموظف واإلدارة لم تنتهي بعد  فهي من يتكفل بمرتبه 

 لته على التقاعد .لذلك من واجبه أن يتحلى بواجب التحفظ حتى بعد إحا

وبالنسبة لهذا الواجب فإنه هناك حاالت تؤدي إلى التخفيف من حدته مثل ممارسة العمل 
النقابي حيث يكون هذا الواجب أقل حدة بالنسبة للموظفين النقابيين بشرط أن ينحصر في مجال 

لواجب يزداد حدة ، بينما نجد هذا ا1تمثيل المصالح الخاصة للموظفين والدفاع عنها طبقا للقانون 
اإلدارات  مسؤولو كلما كنا أمام تسلسل إداري فالموظفون الذين يمثلون السلطات العمومية و

والمؤسسات العمومية والموظفين الذين يمارسون وظائف عليا ووظائف دبلوماسية والقضاة فهم 
ما تقدم في الموظف بهذا الواجب كل التزامملزمون أكثر بهذا الواجب، وبالتالي تزداد درجة 

 المسؤولية. 

ترسيخ وتأكيد مبدأ مساواة الموطنين في يكمن في  دور واجب التحفظ في الحياد أما
من خدمات اإلدارة ويعتبر الحياد الوظيفي أثرا مباشرا للتحفظ، والمشرع الجزائري من  االستفادة

ة ،وكذا تأكيده على خالل إقراره لواجب التحفظ في النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة  العام
ضمان حرية التعبير وحرية الرأي في مختلف الدساتير التي عرفتها البالد أظهر رغبة شديدة في 
تكريس وتجسيد مبدأ الحياد الوظيفي الذي يخلق نوعا من التوازن بين تبعية الموظف تجاه السلطة 

ي الرأي والتعبير من السياسية من جهة، وضرورة ممارسته لحرياته األساسية خاصة منها حريت
 جهة أخرى.

فالموظف العام عندما يلتزم بواجب التحفظ في إبداء أرائه سينعكس ذلك إيجابا على اإلدارة  
وعلى المستفيدين من خدماتها، وذلك بضمان حصولهم على الخدمات من طرف الموظف دون 

                              
 ،، د م ج،الجزائر الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية واخماقيات المهنةسعيد مقدم،  -1 

 .220، ص6080
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   فق أو يختلف مع رأي تمييز في أدائها لمجرد أن آراء الموظف السياسية أو سلوكه السياسي يت
 أو سلوك المستفيدين من خدمات اإلدارة.

فهدف تقييد الموظف في تعبيره المباشر أو غير المباشر داخل اإلدارة وخارجها عن أرائه  
بمقتضيات عمله واألعباء الملقاة على عاتقه دون الترويج  االلتزامخاصة السياسية منها يهدف إلى 

      ق العامة وجدت إلشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة المراففألفكاره السياسية. 
مصالح السلطة السياسية وبالتالي فإن الموظفين وجدوا إلشباع هذه الحاجات وليس ألهداف  ال

 .وظائفهم أداءبالسياسة عند  يتأثرون بحيادهم فال االلتزامسياسية، األمر الذي يقتضي منهم 

  حقوق الموظف حياد اإلدارة من خمال ضمان تكريس مبدأ تكريس 
قد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ، و 1الحق في التعددية النقابية نركز هنا

منه على أنه لكل شخص  62في المادة  80/86/8901أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
وقد أقرته الدساتير  ،صالحهنقابات أو ينظم إلى نقابات حماية لم اآلخرينالحق في ان ينشئ مع 

حين  8992أكده كذلك دستور  منه وهو ما 02في المادة  8919الجزائرية السيما منها دستور 
 منه على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين .  02نص في المادة 

منذ صدور القانون األساسي  المشرع الجزائريبه  اعترف الحق النقابي للموظف العام
منه على أنه يمارس الموظفون الحق النقابي  68حيث نصت المادة 8922يفة العامة سنة للوظ

كما سمح القانون األساسي النموذجي  .المنصوص عليها في النصوص السابقةضمن الشروط 
إلى نقابة  باالنضماملعمال اإلدارة  8910الخاص بعمال المؤسسات واإلدارات العمومية لسنة 

                              
فكرة التعددية النقابية وهذا راجع إلمكانية قيام هذه النقابات بنشاط معاد للنظم ال تؤيد   واالستبداديةتورية الديكتا األنظمة -1 

لى المراحل األولى بشكل جمعيات سرية السائدة في الدولة لذلك كان ظهور هذه النقابات في ا واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية 
 .وأصبحت محل حماية دولية ودستوريةاعية بها بعد الثورة الصن االعترافأن تم 
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منه والتي جاء فيها  81إلتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا بموجب المادة عمالية متجسدة في ا
المعمول بهما وبذلك صدر  والتنظيمانه يمارس العمل النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع 

المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي ونص  8911/ 89/00المؤرخ في  11/61القانون رقم 
أنه يعترف لكل العمال بحق تنظيم أنفسهم ضمن اإلتحاد العام للعمال  منه على 09في المادة 

الجزائريين يمارس هذا الحق طبقا للتشريع المعمول به وتطبيقا للقانون األساسي لإلتحاد العام 
 للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي .

       ميــــــــالتنظ كما تضمن األحكام المختلفة والمتعلقة بإنشاء الهياكل النقابية وحلها وحق
 والتسهيالت.واألهلية المدنية والنقابية و الحماية  االنخراط و

والذي كرس التعددية الحزبية وقابلها  8992المعدل سنة  8919لكن بصدور دستور 
في اإلتحاد العام للعمال الجزائريين إلى  االنخراطبالتعددية النقابية توسع مفهوم الحق النقابي من 

المعدل والمتمم  80/ 90من قانون  06ن منظمات نقابية جديدة ،حيث تنص المادة حق تكوي
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على أنه  68/86/8998المؤرخ في  98/20بالقانون رقم 

     لى المهنة الواحدة إذين ينتمون يحق للعمال األجراء من جهة المستخدمين من جهة أخرى ال
د أو قطاع النشاط الواحد أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية الفرع الواح أو

والمعنوية ، وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائر أكد من جديد وضمن للموظف العام حقه في 
منه على أنه يمارس  20حيث نصت المادة  02/02ممارسة العمل النقابي من خالل األمر رقم 

 . 1النقابي في إطار التشريع المعمول به الموظف الحق

    إلى تنظيم نقابي االنتماءيمكن أن يترتب على  منه على أنه ال 61كما نص في المادة 
 على الحياة المهنية للموظف . تأثيرأو جمعية أي 

                              
 .20، المرجع السابق ص مبدأ حياد اإلدارة و عماقته بالموظف العمومي، خرايفية سامي -1 
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بالحق النقابي للموظف العام  االعتراف، فالعمل النقابي في حياد اإلدارة  هميةبالنسبة أل
للموظفين وطرح  االستماعجو من التعاون بين الموظف والدولة إذ من خالله يتم خلق ي يسهم ف

كما  ،نظرهم المختلفة حول سياسة الدولةمشاغلهم والتعرف على مطالبهم المشروعة ووجهات 
تعمل على تنظيم الجهاز اإلداري وهذا عن طريق بسط الديمقراطية ألن النقابات تقوم على أساس 

يصبح العمل  وحرية الرأي وهذا يؤدي إلى إبعاد التعقيدات المكتبية، بحيث ال اباالنتخحرية 
. كما أن هذه النقابات يمكنها الضغط على 1الروتيني الحكومي حافزا للبيروقراطية المعطلة لإلدارة 

، فهي اتها وهذا ما هو منتظر منها فعالالسلطات الحاكمة قصد إصالح اإلدارة وتحسين خدم
البديلة عن ذلك، لكن دور  االقتراحاتالكشف عن التصرفات غير الالئقة باإلدارة بتقديم تساعد في 

العمل النقابي في حماية حياد اإلدارة يبقى قاصرا وذلك يرجع إلى أن النقابات في عملها تعرف 
نفوذا ألشكال سياسية مختلفة وحتى توجيهات حزبية معينة تؤدي إلى الخلط بين األهداف النقابية 

داف الموظفين بالتوجيهات السياسية بدل األه اهتمامالمهنية واألهداف السياسية مما يؤدي إلى 
، فقد تدخل النقابة في بعض األحيان لصالح حزب ما قد يخرجها من حدود العمل النقابي المهنية

ويدخلها للعمل السياسي وهذا ما نتج عنه مشكل التمييز بين ما هو نشاط مهني وما هو نشاط 
 . 2سياسي 

الفصل التام بين العمل السياسي والعمل النقابي  باستحالةوالرأي الراجح يذهب إلى القول 
إلى تسييس الوظيفة العامة، لكن  يؤديوهذا ما يعطي حجة أكبر في القول بأن العمل النقابي قد 

ممارسة هذا ولقصد الحد من الوسائل السياسية للنقابات المهنية فإن التشريعات تضع قيودا على 
الحق قصد ضمان الحياد السياسي للموظف العمومي وهذا عن طريق حصر هذا العمل في مجال 
تمثيل مصالح الموظفين والدفاع عنها بالوسائل التي تحددها القوانين المنضمة للعمل النقابي 

                              
 06العدد  ،مجلة إدارة قضايا الحكومة  ، الموظف العام وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية، بكر القباني   -8

 .88ص ، 8926سنة 
 .02، المرجع السابق، صحياد اإلدارة في الجزائر ومبدأالموظف العمومي طمة الزهراء، فيرم فا -2 
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ن ممارسة ، وعليه فإاط السياسي يقتضي تقييد هذا الحقفالتداخل الكبير بين العمل النقابي والنش
يخرج عن حدود الدفاع  بواجب التحفظ وأن ال االلتزام ضرورةيعفي الموظف من  العمل النقابي ال

عن المصالح المشتركة للموظفين كما يجب عليه عدم اإلخالل بمبدأ طاعة الرئيس وضرورة 
 ضمان السير الدائم والمنتظم للمرفق العام . 

لنقابات  طريق فرض رقابة الدولة على هذه ا المشرع الجزائري قيد ممارسة هذا الحق عن
رها عن أية جمعية فيشترط في النقابة أن تتميز في هدفها وتسميتها وتسيي ،التي قد تنتهي إلى حلها

هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي وال  االرتباطيمكنها  . كما الذات طابع سياسي
ا كان نوعها من هذه الجمعيات . في حين أن الحصول على إعانات او هبات أو وصايا كيفم

الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي لكن لكي نصل إلى  االنضمامأعضاء النقابة يمكنهم 
حياد اإلدارة في ظل التعددية النقابية والحزبية يجب أن يتدخل القاضي اإلداري في رقابة القيود 

 .عند ممارسة العمل النقابي  احترامهاالواجب 

 في قانون االنتخابات المكرسة المطلب الثاني الضمانات
المؤرخ في  00-90، صدر القانون العضوي  رقم 8992على اثر التعديل الدستوري لسنة 

المؤرخ في  09-90، المتعلق بنظام االنتخابات وكذا القانون العضوي رقم 02/02/8990
ع في ذلك جعل النصوص القانونية السياسية ، وحكمة المشر  باألحزابالمتعلق  02/02/8990

الذكر إلى غاية صدور القانون  نلسابقياواستمر العمل بالقانونين  1التصورات. ومتضافرةمتناسقة 

                              
    الذي تبنى التعددية الحزبية، صدر القانون رقم  8919ونفس النهج سلكه المشرع ، فاثر صدور الدستور لسنة   -8

ابع السياسي، وكذلك القانون رقم المتضمن تحديد األحكام المتعلقة بالجمعيات ذات الط 00/00/8919بتاريخ  19-88
مرونة من نظام  أكثرالمتعلق باالنتخابات . وهذه الخطوة خطوة انتقالية من اجل تحول  00/01/8919بتاريخ  19-82

  انفتاحا. أكثرشمولي الى نظام 
  استعمل لفظ "حزب". 8992استعمل لفظ جمعية ذات طابع سياسي اما تعديل  8919فدستور 
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الذي  األخيرالمتعلق بنظام االنتخابات، هذا  86/08/6086المؤرخ في  1 08-86العضوي رقم 
   ل القانون العضوي رقم ، كما ح620بموجب المادة  00-90القانون العضوي  أحكام الغي
 أحكام ألغىالذي  األخيرالسياسية هذا  باألحزابالمتعلق  86/08/6086في المؤرخ  2 86-02

 منه. 62بموجب المادة  09-90رقم  باألحزابالقانون العضوي المتعلق 

 وتكريس دولة القانون  الديمقراطيةاآلليات الفاعلة من اجل تحقيق  إحدىن االنتخابات إ
شراكهملتمكين الشعب من المشاركة في اختيار ممثليهم  ووسيلة ة في في تسيير السياسة العام وا 
السلطة في  إلسناد األساسيةترتبط االنتخابات بالديمقراطية ارتباطا وثيقا فهي الوسيلة حيث  .الدولة

طنين الديمقراطية المعاصرة، خاصة اذا كان النظام االنتخابي يسمح بمشاركة عدد اكبر من الموا
 .3وذلك عندما يكون عاما وغير مقيد في هذه العملية

ولكي تكون االنتخابات بحق تعكس هذا الدور يجب ان تكون حرة ونزيهة، والن االرتباط 
دولة ال تستمد  أيالشعب وتحقيق انتخابات نزيهة، ذلك انه سلطة الحكم في  إرادةبين احترام وثيق 

 8992، والدستور الجزائري لسنة عنه انتخابات حرة ونزيهةما تعبر الشعب على نحو  إرادةمن  إال
ملك للشعب ، يمارس الشعب سيادته بواسطة  التأسيسيةعلى انه " السلطة  00يؤكد في المادة 

سطة ايمارس الشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وبو  المؤسسات الدستورية التي يختارها.
 الشعب مباشرة." إرادةإلى يلتجئ لرئيس الجمهورية أن  ممثليه المنتخبين.

ل العملية ـــتجسد مبدأ الحياد عبر كامل مراح أحكامإن قانون االنتخابات يتضمن 
االنتخابية، ففي مكاتب التصويت هناك ممثلي االحزاب وبامكانهم الحصول على محاضر الفرز، 

                              
 .80/08/6086بتاريخ  08رسمية عدد الجريدة ال -1 
 .80/08/6086بتاريخ  06الجريدة الرسمية عدد  -2 
 .662ص  ،، المرجع السابقالنظم السياسية ني بسيوني عبد اهلل،غعبد ال -3 
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يضم قضاة، كما أن عملية الفرز تتم ، ومنها من األحزابالمراقبة متشكلة من ممثلي لجـــــــــــــــــــان 
نتائج  إلصدارعلنا امام المواطنين، واالهم من ذلك المجلس الدستوري هو المؤهل الوحيد 

 .1االنتخابات

 أثناء 86/08نحاول من خالل ما يلي تبيين بعض الضمانات التي جاءت في قانون االنتخابات 
ر الرقابة على االنتخابات في تحقيق الحياد، العملية االنتخابية عموما ، كما نحول أن نستشف دو 

 بالحياد في العملية االنتخابية. اإلخاللمعرفة الجزاء المترتب عن وصوال الى 

  الحياد في العملية االنتخابية ضمانات 
بالحياد، هذا  أساسااالنتخاب وجب ضمان نزاهة االنتخابات وهذا مرتبط  ألهميةنظرا 

العملية  أطرافالمشرفة على االنتخابات عند تعاملها مع كل  يجب أن تتسم به الجهة األخير
االنتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين، وفي جميع مراحل هذه العملية من يوم 

تلعب دور  إذااإلدارة و النهائي عن نتائج االنتخابات،  اإلعالناستدعاء الهيئة الناخبة إلى حين 
العملية  أثناءطرف   أليومركزها جد حساس، ولكي ال تنحاز في هذه العملية المعقدة  أساسي

يجب على القائمين تجسيدا لفكرة المساواة بين كل المترشحين ومصداقية ونزاهة العملية االنتخابية و 
 في جميع مراحلها أن يتحلوا بالحياد التام. إدارتهاعلى 

ية االنتخابية حيث نصت بصفة صريحة على مبدأ الحياد في العمل أشاروالمشرع الجزائري 
تجري االستشارات االنتخابية تحت مسؤولية على انه :"  08-86من القانون العضوي  820المادة 

 2"المترشحين  السياسية و األحزاب إزاءالتزاما صارما بالحياد  أعوانهااإلدارة التي يلتزم 

                              
 -6080افريل  –وزير الداخلية والجماعات المحلية اكد على ضمانات الحياد في تصريحه بشان االنتخابات الرئاسية  -1 
 .82/02/6080لنشرة االخبارية للقناة الداخلية بتاريخ ا
الذي   األولمراقبة عمليات التصويت والمنازعات االنتخابية، في الفصل  بأحكامجاء هذا النص في الباب الخامس المتعلق  - 6

هم"، ومضمون المادة ليس المكلفين بالعمليات االنتخابية وحياد األعواننص عنوانه على مصطلح  الحياد، المعنون ب "مسؤولية 
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العملية االنتخابية ال اإلدارة" ذلك أن  أعوانالمشرع ما فعل باستعماله عبارة "  أحسنوقد 
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــوليس له صف تستخدمهم اإلدارةتقتصر فقط على الموظفين بالمفهوم اإلداري، فهناك من 

ن يبالمجان والمساعد كالمساعدينالمستقلة  األساسيةللقوانين  العمومي وال يخضع الموظف
 .1نيالمسخر 

في عملية التصويت  كون المكلفون بالعملية االنتخابية كذلك ما يعد من ضمانات الحياد 
تلزمهم اإلدارة به عن طريق التسخير  إدارييتم تعيينهم بموجب قرار صادر عن الوالي وهو قرار 

ما  08-86من القانون العضوي  22تحت طائلة العقوبات الجزائية، حيث جاء في نص المادة 
االضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين  واألعضاءمكتب التصويت  أعضاءيعين يلي " 

 أصهارهم أو أحزابهموالمنتمين إلى  وأوليائهمالوالية باستثناء المترشحين  إقليمالناخبين المقيمين في 
 المنتخبين." األعضاءإلى  باإلضافةإلى غاية الدرجة الرابعة 

يها المشرع في المادة والعقوبة الجزائية المترتبة  على رفض االمتثال للتسخيرة نص عل
وبغرامة من  األكثر(على 06إلى شهرين ) األقلعلى  أيام( 80:" يعاقب بالحبس من عشرة )622
هاتين  بإحدى أودج (  600.000دينار ) ألفدج( إلى مائتي  00.000دينار ) ألف أربعين

في تنظيم  العقوبتين ، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت او لمشاركته
 استشارة انتخابية".

                                                                                                 
 82-19القانون  رقم  ىعنه ايضا.وحت  02/02/8990المؤرخ في  90/00من االمر رقم 02بالجديد اطالقا  حيث نصت المادة 

مكرر ، اإلضافة في النص  06في المادة   80/80/8998المؤرخ في  80-98المعدل بالقانون رقم  00/01/8919المؤرخ في 
 زاب السياسية " الجديد تتمثل في "االح

، دفاتر السياسة و مبدأ حياد الموظف العمومي في العملية االنتخابيةبهلولي ابو الفضل محمد و فوغولو الحبيب،  -1 
 .  00،ص 6088لقانون عدد خاص، افريل ا
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بة إلى الذين تربطهم عالقة قرا األشخاص إبعاد، هي أساسيةضمانة  22 المادة كما تبرز 
ما حفاظا  على النزاهة على العملية االنتخابية وذلك دائ واإلشرافطير أغاية الدرجة الرابعة من ت

إلى غاية الدرجة  األشخاصاستبعد  08-86قانون االنتخابات الجديد  أن ، ونشير هنا إلىوالحياد
 00، بالمقابل قانون االنتخابات الملغى استبعد إلى الدرجة الثانية فقط وذلك في نص المادة الرابعة
  .منه

لزامالحياد  أهميةعلى  وتأكيدا القائمين على العملية به واستحضار العمل به في كل  وا 
واجب  20ضمن المشرع في نص المادة  مكتب التصويت، حيث أعضاءالمهام الموكلة لكل  من 

فجاء في نص  االضافيون واألعضاءمكتب التصويت  أعضاءالحياد ضمن اليمين التي يؤديها 
بالسهر على ضمان  وأتعهدوحياد  إخالصبمهامي بكل  أقومالمادة:"اقسم باهلل العلي العظيم أن 

 .1نزاهة العملية االنتخابية "

 خابية في تحقيق الحيادملية االنتدور الرقابة على الع 

التــى تتســم بالموضــوعية  اإلجــراءات بأنهــايمكــن تعريــف عمليــة الرقابــة علــى االنتخابــات العامــة 
المتابعــة والرقابــة وتقصــى  أعمــالبممارســة  رســميتــم تكلــيفهم بشــكل  أشــخاصوالحيــاد مــن قبــل 

حـدوث  إلـىتشير  التيوسير العملية االنتخابية والتحقق من الدعاوى  إجراءالحقائق حول صحة 
هـذا  فيانتهاكات تذكر فى هذا المجال. على ان يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها  أية

 .اإلطار

، فالرقابــة االنتخابيــة هــي عمليــة جمــع وحصــر المعلومــات حــول العمليــة االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا
ك العمليــة، التــي تســتخدم وذلــك بإتبــاع آليــة منهجيــة ومنظمــة، فــي جمــع المعلومــات حــول ســير تلــ

                              
 اليمين ائهمأدمكاتب التصويت وكيفية  أعضاءالمتعلقة بتعيين  66/80/6086المؤرخة في  2900التعليمة الوزارية رقم -1 

 .اليمين ( أداءاستمارة )تبين محتوى 
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وتهــدف الرقابــة إلــى   فيمــا بعــد إلصــدار تقييمــات مــن المفتــرض أن تكــون موضــوعية ومحايــدة.
  التأكــد مــن ســير العمليــة االنتخابيــة بشــكل نزيــه، بعيــدًا عــن التزويــر والتالعــب بــأي شــكل كــان.

اقبـــــة عمليـــــة وتبــــدأ عمليـــــة الرقابـــــة منـــــذ بدايـــــة المراحـــــل األولـــــى لالنتخابـــــات، حيـــــث تتضـــــمن مر 
جيل، وعمـــل لجنـــة االنتخابـــات، والحمـــالت االنتخابيـــة، واالقتـــراع، وفـــرز األصـــوات، وكافـــة ــــــالتس

وتعتبـــر الرقابـــة علـــى العمليــــة   األمـــور المتعلقـــة بهـــذه العمليـــة حتـــى إعـــالن نتـــائج االنتخابـــات.
االنتخابيــــــة فــــــي غايــــــة األهميــــــة، خاصــــــة فــــــي البلــــــدان التــــــي مــــــا زالــــــت تشــــــهد عمليــــــة تحــــــول 

قراطي، حيــث تضــعف الثقــة فــي المؤسســة الرســمية، ويحتــاج المواطنــون فيهــا إلــى المزيــد ــــــــــــــــــــيمد
وتؤدي فـرق الرقابـة هـذا الهـدف حيـث تلعـب دورًا   من اإلجراءات للتأكيد على نزاهة االنتخابات.

هـا وتتشـكل فـرق كبيرًا في إشـاعة جـو مـن الثقـة واالطمئنـان حـول نزاهـة العمليـة االنتخابيـة ونتائج
تنظمها منظمات غير حكومية، وجهات مستقلة عن المرشـحين، بشـكل ، الرقابة من طواقم محلية
كمـا قـد يـتم تشـكيل فـرق رقابـة دوليـة، مـن منظمـات دوليـة أو إقليميـة أو   يضمن تمتعها بالحيـاد.

 من منظمـات غيـر حكوميـة ناشـطة علـى المسـتوى الـدولي، خصوصـًا تلـك التـي تعمـل فـي مجـال
   االنتخابات وتشجيع الديمقراطية.

ولكــي تكــون نتــائج الرقابــة وتقــارير المــراقبين موضــوعية وتتمتــع بالمصــداقية، يجــب أن يتــوفر    
فــي المــراقبين المحليــين والــدوليين علــى حــد ســواء عــدد مــن األســس والمعــايير والتــي مــن أهمهــا 

اف، أو االرتباط بأي شـكل بحـزب الحيادية واالستقاللية، وعدم االنحياز إلى أي طرف من األطر 
كما يجب أن يكون المراقبون دقيقين وسريعين في عملية مراقبة وتـدوين األحـداث   من األحزاب.

 .اتوالمعلومــات، إضــافة إلــى تمــتعهم بالشــفافية التــي تتضــمن اإلفصــاح عــن آليــة جمــع المعلومــ
 .1لرقابةويفترض أن يلتزم المراقبون باللوائح والقوانين المنظمة لعملية ا

                              
، المرجع السابق، مبدأ حياد الموظف العمومي في العملية االنتخابيةبهلولي ابو الفضل محمد و فوغولو الحبيب،  -1 

 . 80ص
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كمـــــا تجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى الـــــدور الكبيـــــر الـــــذي تلعبـــــه وســـــائل اإلعـــــالم فـــــي الرقابـــــة علـــــى      
إذا كــــان الصــــحفيون يتمتعــــون بقــــدر كبيــــر مــــن حريــــة التنقــــل بــــين مراكــــز  ةخاصــــ ، االنتخابــــات

االنتخابــات، وحريــة مراقبــة ســير العمليــة االنتخابيــة، إضــافة إلــى حريــة الوصــول إلــى المعلومــات 
 لها.وتداو 

تتعد الضمانات المقدمة في آلية مراقبة ا ، وذلك بالنظر ألنها تطابق تلك 1النتخابا
المستخدمة في أكبر دول العالم بل وبتشديد أكبر خالل بعض مراحل العملية االنتخابية، حيث 
 ترتكز على الرقابة القضائية منذ انطالقة عمليات مراقبة القوائم االنتخابية وحتى صدور النتائج.

من االلتزام بتوفير كل الشروط حياد لعملية االنتخابات تنطلق شروط ضمان النزاهة وال
ة، وضمان آلية مراقبة صارمة وتتبع من حيث مقاييسها العالمية انطالق ا من المراجعة ــــــــــــــــــالالزم

 ،المجلس الدستورياالستثنائية للقوائم االنتخابية حتى اإلعالن النهائي الرسمي للنتائج من طرف 
بتكوين لجان تشرف على مراجعة القوائم  االنتخابيةحيث يتم بشكل رسمي وفي أول مراحل العملية 

االنتخابية يرأس هذه اللجان قضاة مخولين لمتابعة نزاهة سير العملية، ليتم بعد انتهاء العملية 
مراقبة االنتخابات على  ووفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المرشحين وأخرى إلى لجنة

مستوى كل والية. ويتولى اإلشراف على العملية االنتخابية لجنتان، األولى تتشكل من قضاة، 
والثانية لجنة مراقبة مستقلة تضم ممثلين عن األحزاب والمرشحين المستقلين المشاركين في 

صالحيات واسعة يكرس لجنة وطنية لإلشراف على االنتخابات، ويسند لها كما االنتخابات، 
للمراقبة، حيث تقوم اللجنة السياسية الوطنية لإلشراف على االنتخابات بعملية تنصيب اللجان 

، وقد تم إحداث الّلجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات بموجب القانون العضوي 01الوالئية ال
الدولية من أجل حماية المتعلق بنظام االنتخابات، وذلك تكريسا لاللتزامات الوطنية و  01-12رقم 

                              
في الفصل خاصة بمراقبة العملية االنتخابية  أحكامالمتعلق بنظام االنتخابات  86/08تضمن القانون العضوي رقم  -1 

خاصة باللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في  وأحكام. 820الى غاية المادة 828الثاني من الباب الخامس في المواد من 
 .810إلى غاية  808المواد من 
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ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية 
الراسخة في مجال االنتخابات. وتخضع في ممارسة مهامها ألحكام هذا القانون والمرسوم الرئاسي 

ا، وتتكون اللجنة الوطنية الذي يحدد تنظيمها وسيره 6086فيفري  88المؤرخ في  21-86رقم 
لإلشراف على سير العمليات االنتخابية من قضاة يخول لهم التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية 
ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، من خالل 

   نا الوطنية المتواجدة بالخارج. المتابعة والحضور في كل الدوائر والمقاطعات االنتخابية لجاليت

وتنصب أعضاء اللجان الفرعية المحلية بكل الدوائر والمقاطعات االنتخابية، هاته اللجان 
يخولها المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية لإلشراف، االستعانة بالمساعدين 

ومحافظي البيع والمترجمين الرسميين  من قضاة وأمناء الضبط، والموثقين والمحضرين القضائيين
 لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها، ويذكر أن اللجنة تتشكل من قضاة المحكمة العليا

 االنتخاباتوترتكز أهم مهام اللجنة الوطنية لإلشراف على  ،ومجلس الدولة والمجالس القضائية
ْرق ألحكام  حول الّنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية االنتخابية، وفي كل خ 

القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وكذا الّنظر في 
بكل ذلك تتدخل  اضطالعهاالقضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات. وألجل 

قانون، كما أن لها القيام بالزيارات الميدانية الّلجنة تلقائيا عند معاينتها أي خرق ألحكام هذا ال
خالل عمليات الحملة االنتخابية ويوم االقتراع وتحرير تقارير بما عاينته، كما أن لها أيضا تلقي 
اإلخطارات والبالغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أية أطراف أخرى مشاركة في 

لك القيام بكل التحريات واالستعالمات الضرورية التي العملية االنتخابية، وأن من صالحياتها كذ
تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها باالستعانة بالنيابة العامة 
لتسخير القوة العمومية عند االقتضاء، ولها أيضا أن تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي 

تحتمل وصفًا جزائيا. ولّلجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات  عاينتها أو ُأخطرت بها والتي قد
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أن تتبادل مع الّلجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات أي معلومات من شأنها تسهيل ممارسة مهامها 
بعثات لمراقبة  الجزائروتنسيق العمل بينهما لضمان السير الحسن للعملية االنتخابية، كما تستقبل 

 .من اإلتحاد اإلفريقي واألوروبي االنتخابات

 بيةبمبدأ الحياد في العملية االنتخا اإلخمالجزاء  
 ،على الجزاءات المترتبة على مخالفة مختلف النصوص القانونية تتأسسالقانون  إلزاميةأن 

اقترنت بجزاء، ونية المشرع  إذا إالمفعول في المجتمع  عدة القانونية ال يكون لها اثر اوفالقا
جزائية صارمة لكل  أحكامالجزائري بارزة لدعم مبدأ الحياد في المجال االنتخابي فقد خصص 

 العملية االنتخابية وتمس بالنزاهة والسير الحسن لها. أثناءالمخالفات التي تقع 

الى 680المواد من المتعلق بنظام االنتخابات خصص الباب الثامن  08-86القانون رقم 
 الجزائية. ألحكامل 622غاية 

 ددا،ـــــــــــالدولة المساهمين في العملية االنتخابية ظرفا مش أعوانحتى أن المشرع اعتبر صفة 
 جزائية  مبأحكاخصهم  أيضاالمنتخبين والناخبين  األشخاصمن ذلك  واألكثر ،622المادة في 

 وليس فقط القائمين على العملية االنتخابية. 

( سنوات 80-00على انه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر) نصت 682 مثال المادة
كل من   6811زيادة في المحضر. كما تعاقب المادة  أو بإنقاصالمكلف في االقتراع الذي يقوم 

 ناع من التصويت.حملهم على االمت أوحولها لناخبين  أو أصواتحصل على 

 
 

                              
 المتعلق بنظام االنتخابات. 86/08القانون العضوي  -1 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ة ـــــــــــالخاتم
ل ترسيخ على سعيه من اج االستقاللمنذ فجر  أكديمكن قوله هو أن المشرع الجزائري  ما

 .8919 الديمقراطي لسنةهذا المسعى بعد التحول  أكثرانه برز  إال، معالم النظام الديمقراطي
ت القانونية له بين وتراوحت الضماناوالظهور،  الضمورووفق هذا تراوح مبدأ حياد اإلدارة بين 

 :أهمهايمكن استخالص نتائج  األخيرالضعف والقوة، وفي 

اة المكرس دستوريا منذ المساو  كمبدأقبل التحول الديمقراطي وان توفرت ضمانات قانونية  -08
 ، أماظام الحزب الواحد المحتكر للسلطــــــــــــةأن هذه الضمانات تختنق بجو ن إال، االستقالل

 إلعمالتتجمع الضمانات وتتكاتف من اجل خلق الجو المالئم  بدأتبعد التحول الديمقراطي 
ونخص بالذكر هنا ضمانتي التعددية الحزبية والفصل بين  وتأسيسهمبدأ حياد اإلدارة بل 

من الممكن التكلم عن مقتضيات مبدأ الحياد  أصبحالسلطات وفي ظل هذا النظام الجديد 
 تي يعمل فيها.ال األرضيةوخلقت 

كانت المقتضيات وروح المبدأ موجودة لكنها تعمل ضمنيا الن المبدأ يدخل  8992قبل سنة  -06
خرجت إلى الوجود  8992في صميم مبادئ دستورية كانت مكرسة سلفا، أما بعد سنة 

القانوني ضمانة قاعدية عززت المقتضيات الموجودة وذلك بالنص على المبدأ في المادة 
 أعمالعلى  أكثرتبني ازدواجية القضاء من اجل رقابة ب األمر، وتدعم 92من دستور  62

  اإلدارة.

النص على مبدأ عدم تحيز اإلدارة ضمانة فعلية هذا نظريا لكنها تحتاج إلى ضمانات عملية  -02
تتحرك وفقها مقتضيات المبدأ والبد من جزاءات تطال كل مخالف لمضمون المبدأ. تطلب 

 المبدأ. انونية مكرسة حقا لكل ما ينطوي عليه هذا البحث عن ضمانات ق
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لذلك ضمان مبدأ  دأ حياد اإلدارة له خلفية فلسفية هامة هي مبدأ المساواة بكل صورهبم -00
هي خضوع الدولة  أساسيةالمساواة هو ضمان لمبدأ الحياد، وكالهما يرتكز على ضمانة 

 الدستورية. للقانون فاحترام الدولة لمبدأ الشرعية حماية لكل المبادئ 

قانون يخالف مقتضى الحياد  أيالرقابة ضمانة عملية لتجسيد مبدأ الحياد، ذلك أن صدور  -00
ال بد من جعل حد له وهذا يضمنه المجلس الدستوري الذي يكفل دستورية القوانين، كما أن 

اإلدارة بواسطة هيئات قضائية متخصصة في النزاع اإلداري يضمن احترام  أعمالرقابة 
  .بأعمالهاة لمبدأ الحياد عند قيامها اإلدار 

مهم ذلك أن الموظف  أمرتحقيق حياد اإلدارة من خالل الحياد الوظيفي للموظف العام  إن -02
والمهني  االجتماعيصقل السلوك اإلدارة  لذلك البد من  أعمالهو الشخص القائم على 

المكرسة في قانون ة وتوجيهه وفقا لمقتضيات أخالقيات الوظيفة العمومي ،للموظف العمومي
في تكريس حياد اإلدارة من خالل تأطير رغبته المشرع . واظهر 02-02الوظيفة العمومية 

، والتي الواجبات المفروضة على الموظفالمتعلقة بمبادئ التوظيف و  األحكامجملة من 
دم يلتزم بها داخل وخارج العمل والتي تنحصر أساسا في واجب الطاعة،والوالء ،والنزاهة، وع

 الحق النقابي. أهمهامن التي والحقوق التي يتمتع بها  إفشاء السر المهني ، والتحفظ.

كان عرضة للعوامل السياسية فكثيرا ما أستغل الموظف  الحياد اإلداري في الجزائر، -00
العمومي في الصراعات السياسية والحزبية، وهو ما أثر على العالقة بين اإلدارة والمواطن 

أداة سلبية ينسب إليها كل مظاهر الفشل واإلخفاق  ها دائما على أنهاوأصبح ينظر إلي
التي تعيق تحقيق هذا والبيروقراطية، ومن ثم وجب القيام  بدراسات معمقة حول األسباب 

إلزالة العراقيل باستمرارية القيام بإصالح إداري عميق ومنسجم وشامل والعمل على ، الحياد
ته مع اإلدارة، والتي تعيق مسار التحوالت السياسية التي يواجهها المواطن في عالق
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، ألن المفهوم الجديد للدولة يقتضي أال تبقى الوظيفة العامة جهازا واالجتماعية واالقتصادية
 .تكون إدارة دولة يحكمها القانون تابعا للسلطة ، وخاضعا إلرادتها بل ينبغي أن

ذي كرس مبدأ الفصل بين السلطات ال 8919أن الجزائر منذ دستور  إلىجدر اإلشارة ت -01
على تحقيق الحياد اإلداري من خالل  هوادةوالتعددية الحزبية تسعى جاهدة وتعمل دون 

اإلصالحات التي يعرفها القطاع اإلداري وهذا من خالل تزويد الترسانة القانونية بمختلف 
ر النصوص التشريعية التي تكرس هذا المبدأ وخير دليل على هذه الجهود صدو 

 6002يوليو سنة 80الموافق ل  8060جمادى الثانية عام  89المؤرخ في  02/02األمر
المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية الذي حدد مختلف واجبات الموظف العمومي 
وحرصا على نزاهة وحياد الموظف العمومي وعدم تحيزه فقد جرم كل مظاهر التعسف 

ع الثقة بين المواطن والموظف العمومي ، ومختلف من شأنه أن يزعز  والتحيز وكل ما
 6002فبراير سنة  60المؤرخ في  02/08مظاهر الفساد اإلداري بموجب القانون رقم  

 المتضمن قانون الفساد.

من قانون البلدية وقانون  اإلداري، اإلصالحوتعميق  تأكيدالتي تعمل على  وتوالت القوانين -09
القانون بموجب  الصادر األخيرم واالنتخابات، هذا الوالية وقانون الجمعيات واإلعال

يعمل وفق  ،المتعلق بنظام االنتخابات 86/08/6086المؤرخ في  08-86العضوي رقم 
 820االنتخابية خاصة المادة  على تحقيق الحياد وفي مختلف مراحل العملية أحكامهكامل 
قر بالتعددية ويضمن سبل نزاهة وشفافية االنتخابات مؤشر مهم لنظام ديمقراطي ي منه،

المتعلق بنظام االنتخابات  08-86تحقيقها ويوفر مجال حيوي لعملها، والقانون العضوي 
تحقيق الحياد خالل كامل العملية االنتخابية ويضع السبل الكفيلة بذلك خاصة  آلياتيرسخ 

الحياد  أبمبدالرقابة على االنتخابات والنص على جزاءات لكل ما من شانه أن يشكل مساس 
 سير االنتخابات. أثناء
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 واالهتمامعصرنة اإلدارة وتحسين ظروف العمل المادية،  ضرورة السعي الدائم للعمل على  -80
بتأطير الجانب البشري من خالل تحسين مستوى الموظفين عن طريق التكوين اإلداري 

نماذج واألخذ ب أنواعه ومستوياته عن طريق المعاهد المتخصصة، اختالفالمستمر على 
، الن الموظف ركيزة اإلدارة وواجهتها مع إدارتنا يتالءمالعصرنة األجنبية وتكييفها مع ما 

 .واجب الحياد أساسيةالتي تعكس السياسة العامة، ومن يحمل على عاتقه بصفة 

نظام التعددية الحزبية يجب عليها أن تستفيد من الدول  األخذباعتبار الجزائر دولة حديثة  -88
   وتستقي الجوانب االيجابية من تجاربها وهذا يوفر عليها الوقت والجهد والمال. التي سبقتها

و التعددية الحزبية ينبغي أن ال تكون تعددية هيكلية للمساندة و تأييد السلطة القائمة، بل 
يجب أن تكون تعددية متشبعة بثقافة ديمقراطية وتهدف للوصول إلى السلطة بالطرق 

ة بما يحقق إضافة نوعية جديدة في ظل التطور و التنوع و بما يضمن الديمقراطية و السلمي
و كذا مبدأ حياد  تكريس مبــــادئ و قواعد أخرى تتمثل في حرية الرأي و التعبير و الصحافة

 اإلدارة.
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 عــــــــة المراجــــــــــقائم

 بالعربيةالمراجع 

  كتبـــال/ 8

، دار الفكر العربي خامسة، الطبعة العامة للقرارات االداريةلنظرية السليمان محمد، االطماوي،  -8
 ،8910. 

دار الفكر  النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنة،، سليمان محمدالطماوي،  -6
 .8911العربي،

الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنة، طبعة منقحة، دار الفكر ، سليمان محمدالطماوي،  -2
 .8996، العربي، القاهرة

القرارات اإلدارية, بدون ذكر عدد الطبعة, دار العلوم, عنابة, الجزائر ، محمد الصغيربعلي،  -0
6000. 

 المرفق العام في الجزائر، ، ترجمة رحال بن أعمر ورحال موالي ادريس،أمينمحمد بوسماح،  -0
 8990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ئري"دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري النظام السياسي الجزا ر، سعيد،بوشعي -2
 .6082الجزائر، ، ،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعيةاألول،الجزء 8902و8922

النظام السياسي الجزائري"دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  ر، سعيد،بوشعي -0
 .6082وعات الجامعية،الجزائر،،الجزء الثاني،الطبعة الثانية، ديوان المطب8919دستور

النظام السياسي الجزائري"دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  ر، سعيد،بوشعي -1
"السلطة التنفيذية"،الجزء الثالث،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات 8992دستور

 .6082الجامعية،الجزائر،
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يعة نظام الحكم في ضوء النظام السياسي الجزائري"دراسة تحليلية لطب ر، سعيد،بوشعي -9
"السلطة التشريعية والمراقبة"،الجزء الرابع،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات 8992دستور

 .6082الجامعية،الجزائر،
-8926بوضياف، عمار، القضاء اإلداري بين في الجزائر بين نظام الوحدة واالزدواجية   -80

 .6000، دار ريحان، الطبعة األولى الجزائر، 6000
الطبعة األولى, جسور للنشر و التوزيع, الجزائر  ،شرح قانون البلديةياف، عمار، بوض  -88

6086. 
فقها،الطبعة األولى، دار الهدى عين -تشريعا-، الدستور الجزائري نشأةعبد اهللبوقفة،  -86

 .6000مليلة، الجزائر ، 
قانونية سياسية،  ، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد دراسة مقارنة تاريخيةعبد اهللبوقفة،  -82

 .6002دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة (. عبد اهللبوقفة،  -80

العالقة الوظيفية بين البرلمان و الهيئة التنفيذية, بدون ذكر عدد الطبعة, دار هومة, الجزائر 
6009. 

، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق سادري ،بوكرا -80
 .6000والنصوص الرسمية، الجزء الثاني، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 

صالحها، الطبعة  ،حمدي -82 أمين عبد الهادي ،إدارة شؤون موظفي الدولة أصولها وأساليبها وا 
 .8902كر العربي.الثالثة ،القاهرة.دار الف

جمال الدين، سامي، لتنظيم اإلداري للوظيفة العامة ،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر  -80
8990. 

اإلدارة، دار الجامعة الجديدة  أعمالجمال الدين، سامي، القضاء اإلداري والرقابة على  -81
 ، بدون سنة النشر.اإلسكندريةللنشر، 
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م واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رشيد، القضاء اإلداري تنظي ،خلوفي -89
6006. 

-02شرح القانون االساسي العام للوظيفة العمومية ،احكام االمر الرئاسي  ،ميلودذبيح،   -60
 .6080، دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر،  80/00/6002المؤرخ في  02

ة ، دار الهدىن عين الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائري ،ميلودذبيح،  -68
 .6000مليلة،الجزائر ، 

أوين، ترجمة عبد الوهاب علوب، الدولة والسلطة السياسية في الشرق االوسط،  ،روجر -66
 .6000الطبعة األولى، المشروع القومي للترجمة، المجلس االعلى للثقافة، القاهرة 

 ،والثاني و الثالث األول األجزاء، اإلداريجمال، االجتهاد الجزائري في القضاء  ،سايس -62
 .6082، منشورات كليك، الجزائر األولىالطبعة 

 .8999، أخالقيات الوظيفة العامة، عمان ،، عبد القادرشيخلي -60
النظم السياسية دراسة نظرية الدولة والحكومة والحقوق  ،عبد اهلل ،عبد الغني بسيوني -60

عية للطباعة والنشر ، بيروت االسالمي والفكر االوربي،الدار الجام والحريات العامة في الفكر
 . لبنان

محمد، حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضمانات، دار  ،على عبد الفتاح -62
 .6000الجامعة الجديدة، مصر 

، عملية الرقابة القضائية على اعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائري، عوابدي، عمار -60
 .8998ل، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء االو 

الوجيز في القانون اإلداري, الطبعة األولى, مخبر الدراسات, سطيف, الجزائر  ، ناصرلباد،  -61
6002. 

في الوظيفة العامة ،الطبعة الثانية ،الجزائر، ديوان المطبوعات  تقاسم، مذكرا ،محمد أنس -92
 ،8919الجامعية ،
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اإلدارة العامة، دار المطبوعات  ولأصمحمد رفعت عبد الوهاب وابراهيم عبد العزيز شيحا،  -20
 .8991الجامعية، مصر، 

محمد رفعت عبد الوهاب وحسن عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون اإلداري ، اإلسكندرية  -28
 .6008.دار المطبوعات الجامعية ،

زيد، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة،القاهرة ،دار  أبو ،محمد عبد الحميد -26
 .81،ص 8911بية ، النهضة العر 

المعداوي، دراسة الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري،  ،محمد يوسف -22
 .8910الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

الطبعة ، محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،أحمدمحيو،  -20
                        ثيؤ   ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ ،الخامسة

 .6002ر ح
الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و مقدم، سعيد،  -20

 .6080أخالقيات المهنة, بدون ذكر عدد الطبعة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 
من ابريل الزاوية، زايد الطبيب، علم االجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع  ،مولود -22

 .6000ليبيا، الطبعة األولى، 

 ، مداخماتالدوريات. مجمات. مقاالت/ 6

التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بشفافية االنتخابات، جريدة  -ب. سهام، عبد اهلل سرير -8
 80/00/6082صوت األحرار، بتاريخ 

المهنية ، مجلة إدارة قضايا ، الموظف العام وحرية تكوين الجمعيات والنقابات ر القباني بك -6
 .8926سنة  06الحكومة ، العدد 
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مداخلة بعنوان مبدأ حياد الموظف العمومي في  ،بهلولي أبو الفضل محمد. فوغولو الحبيب -2
 .6088العملية اإلنتخابية, دفاتر السياسة و القانون, العدد الخامس,الجزائر, أفريل 

،)العدد 00، المجلد اإلدارةق االنسان، مجلة وحقو  8992نوفمبر  61لزهاري، تعديل   ،بوزيد -0
08/8990). 

عنوان المداخلة: حقوق اإلنسان بالجزائر في المنظومة ، غربي عزوزو حمريط عبد الغني  -0
 التعديالت الدستورية في البلدان العربية:في الملتقى الدولي الثاني حول، الدستورية الجديدة

 .6001ماي  00 - 02 - 00االغواط 
 . 0/8912، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام، مجلة الحقوق ،العددطبطباني، العادل -2
مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية: ) الحق في تكوين األحزاب ، بن جياللي ،عبد الرحمن -0

المركز الجامعي,  ,02-61, ص 6088, فبراير  0( عدد السياسية في التشريع الجزائري 
 خميس مليانة.

جامعة خميس الحياد الوظيفي"، مجلة العلوم االدارية، العدد االول،  مبدأ"الشريف،  ،زيزةع -1
 .8916 مليانة،

عالقة اإلدارة و المواطن في الجزائر بين األزمة و محاوالت اإلصالح, ورقة  ،قاسم ميلود -9
 .6088, الجزائر, جوان 0بحثية في دورية دفاتر السياسة و القانون, العدد

قوق الدستورية في المجال الوظيفي ، نظام حجز الوظائف ، محمد السيد الدماجي، الح -80
 .(8902.02مجلة العلوم اإلدارية )العدد 

مزياني فريدة: سبل و آفاق تطوير اإلدارة المحلية في الجزائر, مداخلة في ندوة دولية  -88
 مغاربية حول " إدارة الجماعات المحلية في الدول المغاربية, واقع و إصالحات", كلية الحقوق

 .6086أكتوبر  0و  2و العلوم السياسية, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة, الجزائر 
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اإلصالح اإلداري و أهميته في القضاء على  ،بن داودية وهيبةنوري منير. بارك نعيمة.  -86
جامعة حسيبة بن –التسيب و الفساد اإلداري و تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة, مداخلة 

 .ئربوعلي, الشلف, الجزا
يلس شاوش بشير، مداخلة بعنوان "من اجتهادات المجلس الدستوري تقنية المطابقة بتحفظ"،  -82

 6082 افريل-الدكتوراه لمدرسة  الثانية الدراسية الندوة

 الرسائل الجامعية/ 2

-تونس–بودريوة عبد الكريم،مبدأ حياد االدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر  -8
 .6002جامعة الجزائر كلية الحقوق  ل شهادة الدكتوراه في القانون(فرنسا)رسالة لني

، )مستقبل النظام السياسي الجزائري(،اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بوضياف محمد -6
 .6001بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر ،

مذكرة التخرج لنيل إجازة  ،وميإلدارة و عالقته بالموظف العممبدأ حياد ا، خرايفية سامي -2
 .6009-6001المدرسة العليا للقضاء المدرسة العليا للقضاء الجزائر 

عبد الحميد بن عيشه ،المبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقاتها في اإلدارة الجزائرية ،  -0
 .6000مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق جامعة الجزائر،

)الموظف العمومي و مبدأ حياد اإلدارة في الجزائر( مذكرة لنيل شهادة فيرم فاطمة الزهراء: -0
 .6000-6002الماجستير قسم عام فرع اإلدارة و المالية كلية الحقوق جامعة الجزائر 

)بحث للحصول  -دراسة مقارنة-ولة وتوظيفهم لإلدارة الجزائريةمصطفى الشريف،أعوان الد -2
ن العام، معهد الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية على دبلوم الدراسات العليا في القانو 

،8900. 
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 النصوص القانونية و التنظيمية /0

 : النصوص القانونية

 أـ الدساتير  

 8922دستور  -8

 8902دستور  -6

 8919دستور  -2

 8992دستور -2

 ب ـ النصوص التشريعية 
 ابات ، المتعلق بنظام االنتخ02/02/8990المؤرخ في  00-90القانون العضوي  رقم  -8

 المتعلق باالحزاب السياسية . 02/02/8990المؤرخ في  09-90القانون العضوي رقم  -6

، الجريدة المتعلق بنظام االنتخابات 86/08/6086المؤرخ في  08-86القانون العضوي رقم  -2
 80/08/6086بتاريخ  08الرسمية عدد 

الجريدة السياسية المتعلق باالحزاب  86/08/6086المؤرخ في  02-86القانون العضوي رقم  -0
 .80/08/6086بتاريخ  06الرسمية عدد 

المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية  82/02/8922المؤرخ في  22/822األمر رقم  -0
 . 02. ج ر 

المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي ج ر  8911/ 89/00المؤرخ في  11/61القانون رقم  -2
62.  

الجريدة الرسمية المتضمن ممارسة العمل النقابي، 06/02/8990المؤرخ في 80/ 90القانون  -0
21. 
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المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،  68/86/8998المؤرخ في  98/20القانون رقم  -1
 .21الجريدة الرسمية 

 6002يوليو سنة 80الموافق ل  8060جمادى الثانية عام  89المؤرخ في  02/02األمر -9
 . 02لعمومية ج ر المتضمن القانون األساسي للوظيفة ا

 .80ج ر المتضمن قانون الفساد  6002فبراير سنة  60المؤرخ في  02/08القانون رقم   -80

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 6002فبراير سنة  60المؤرخ في  02/66القانون رقم  -88

 .المتضمن قانون العقوبات 6002فبراير سنة  60المؤرخ في  02/62القانون رقم  -86

 التنظيمية  ج ـ النصوص 

المتضمن إنشاء لجان وطنية لإلصالح  00/88/8912، المؤرخ في  12/280مرسوم رقم  -8
 .02اإلداري  ـ ج ر 

، المتضمن إنشاء محافظة اإلصالح  86/00/8910المؤرخ في  10/800مرسوم رقم  -6
 .60والتجديد اإلداري ـ ج ر 

لنموذجي الخاص بعمال المتضمن القانون ا 62/09/8910المؤرخ في  10/09المرسوم رقم  -2
 .82المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر 

العالقة بين اإلدارة  تنظيمالمتضمن  8911جويلية  00الصادر بتاريخ 11/828المرسوم رقم  -0
 .60والمواطن، ج ر 

 المتضمن بعض الواجبات الخاصة المطبقة 82/06/8992المؤرخ في  92/00المرسوم رقم  -0
 .88موميين،ج رعلى الموظفين واألعوان الع

المتضمن إحداث لجنة إصالح هياكل  66/88/6000المؤرخ في 6000/206المرسوم رقم  -2
 . 08الدولة ج ر
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 الفـــــــــــــــــــــهرس
 0-----------------------------------------------------------مقـــــدمـــــة

 9--------------------------------------------------------:األول الفصل

 9-----------------------------الجزائر في  اإلدارة حياد لمبدأ الُمؤ ِسس ة   القانونية الضمانات

 88 ----- 8919 لسنة الديمقراطي التحول دوبع قبل  اإلدارة حياد لمبدأ القانونية الضماناتالمبحث االول:

 86 -- 8919 لسنة  الديمقراطي التحول قبل وضمانه اإلدارة حياد مبدأ فقدان:  األول المطلب

 82 ------------------------ --ديمقراطيا؟ الواحد لحزبا نظام يعتبر له

 80 --------------------- --------اإلدارة حياد ومبدأ الواحد الحزب نظم

 80 --------------- الحياد لمبدأ إهدار الحزب أحادية ظل في 8919 قبل الجزائر

 89 --- 8919 لسنة الديمقراطي التحول بعد وضمانه اإلدارة حياد مبدأ نسبية:  الثاني المطلب

 68 ------------------ اإلدارة دحيا مبدأ لتأسيس األرضية تخلق الحزبية التعددية

 69 ------------ اإلدارة حياد مبدأ تأسيس في ودوره السلطات بين الفصل مبدأ  إقرار

 20 ----------------- إلعماله قاعدية مانةكض الجزائر في اإلدارة حياد مبدأ إقرارالمبحث الثاني:

 20 -------- 8992 دستور من 62 المادة بموجب  اإلدارة حياد مبدأ إقرار:األول المطلب

 21 ------------------ 8992 ستورد من 62 المادة في المبدأ على التنصيص

 08 ----------------------- -----------االدارة  حياد بمبدأ التعريف

 00 ------------------------ -------اإلدارة حياد أمبد ظهور عن نبذة

 01 ------------------------ اإلدارة حياد مبدأ تبني أهمية:  الثاني المطلب

 01 --------------- ------------الديمقراطي للنظام اإلدارة حياد مبدأ دعــــم
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 09 --------- اإلدارة حياد مبدأ على يرتكز العمومية الخدمة وتحسين اإلداري االصطالح

 02 ------------------------ الراشد الحكم مقتضيات من اإلدارة حياد مبدأ

 02------------------------------------------------------: ثانيال الفصل

 02-----------------------------الجزائر في اإلدارة حياد لمبدأ المجسدة القانونية الضمانات

 01 ---------------------------------- دستـوريا المكــــــرسة الضمـــانات:ولألالمبحث ا

 09 ---------------- اإلدارة حياد بمبدأ المتعلقة الدستورية المبادئ: األول المطلب

 09 --------------- --------------اإلدارة حياد لمبدأ كأساس المساواة مبدأ

 22 ------------- الحياد لمبدأ المكرسة الضمانات قمة في للقانون الدولة خضوع مبدأ

 20 --------------------- اإلدارة حياد لمبدأ المجسدة الرقابة: الثاني مطلبال

 20 --------------- االدار حياد مبدا الحترام كضمان القوانين دستورية على الرقابة

 في القضاء ازدواجية وفضل اإلدارة حياد لمبدأ كضمانة اإلدارة أعمال على القضائية الرقابة
 00 ----------------------- -----------------------تعميقها

 10 ----------------- القانونية النصوص مختلف في المكرسة القانونية الضماناتالمبحث الثاني:

 10 -------------- العمومية الوظيفة قانون في  المكرسة الضمانات: األول المطلب

 12 --------------- للتوظيف العامة المبادئ خالل من  اإلدارة حياد مبدأ ضمانات

 98 -------------- العمومي الموظف واجبات خالل من اإلدارة حياد مبدأ ضمانات

 808 ------------ الموظف حقوق خالل من اإلدارة حياد مبدأ تكريس ضمان تكريس

 800 ----------------- االنتخابات قانون في المكرسة الضمانات:الثاني المطلب

 802 -------------- ---------------االنتخابية العملية في الحياد ضمانات
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 801 ------------------- الحياد تحقيق في االنتخابية العملية على الرقابة دور

 886 --------------------- االنتخابية العملية في الحياد بمبدأ اإلخالل جزاء

 882 ----------------------------------------------------- الخاتمـــــــــــة

 880----------------------------------------------------المراجــــــــع قائمــــــــــة

 862-------------------------------------------------------الفـــــــــــــــــــــهرس

 


