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شكــــــــر وعرفـــــــان  

 

أتكدو بالشهس اجلصٓل  

إىل نل مً ضاعدىٕ مً قسٓب أّ مً بعٔد  

. يف إجناش ٍرِ املرنسٗ

أتكدو بأمسٙ معاىٕ الشهس ّ العسفاٌ إىل 

أضتاذٖ املشسف عبد السؤّف دبابش  

الرٖ أمد لٕ ٓد العٌْ ّ اليصٔح٘ ّ املطاعدٗ  

. ّ علٙ قبْلُ اإلشساف علٙ مرنستٕ

ننا ٓتطيٙ لٕ أٌ أتكدو بالشهس إىل نل أضاترٗ  

نلٔ٘ احلكْم ّ العلْو الطٔاضٔ٘ جبامع٘ حمند خٔضس  

ننا أتكدو بالشهس إىل نل عنال مهتب٘ احلكْم  

. الرًٓ ضَلْا ليا عنلٔ٘ البحث 

حمند ّلٔد دبابش 



 

اإلهــــــــــداء  

 
 احلند هلل الرٖ ٍداىا هلرا ّ ما نيا ليَتدٖ 

.لْال أٌ ٍداىا اهلل  

ّ أخفض هلنا جياح الرل مً السمح٘ ّ قل )إىل مً قال فَٔه ذّ العصٗ 

(زبٕ ازمحَنا ننا زبٔاىٕ صغريا  

 ّالدٓا العصٓصًٓ  

...إىل الشنع٘ اليت حترتم لتضٕء الطسٓل أمامٕ  

 إلٔو ٓا مً ىصلت مً أجلٕ دمْعو إلٔو ٓا غالٔا 

-أمــــــٕ- إلٔو ٓا أعظه ما عيدٖ   

  اىل زّح ّالدٖ الغالٔ٘ علٙ قليب ّاليت لٕ ميبع احلياٌ ّالدفٙء 

زمحُ اهلل -  ابٕ-   

 اىل مجٔع االصدقاء ّاىل مجٔع املطلنني ّاملطلنات ّ املؤميني ّاملؤميات  

 ّشهسا  

 حمند ّلٔد دبابش
 



ث ـــــــــة البحــــــــخط

ة  ـــــــــــمقدم

مدخل حول أعمال اإلدارة العامة : فصل تمهيدي

 مفهوم اإلدارة العامة  : المبحث األول

تعرٌف اإلدارة العامة : المطلب األول -

 التعرٌف اللغوي: الفرع األول -

 التعرٌف االصطالحً : الفرع الثانً -

 نشاط اإلدارة العامة : المطلب الثانً -

 التخطٌط: الفرع األول -

 التنظٌم: الفرع الثانً -

 التنسٌق: الفرع الثالث -

 القٌادة: الفرع الرابع -

 الرقابـة: الفرع الخامس -

 العالقات العامة : الفرع السادس -

 عناصر اإلدارة العامة: المطلب الثالث -

 عمال اإلدارة العامة : الفرع األول -

 مادٌات اإلدارة العامة: الفرع الثانً -

 ًأعمال اإلدارة العامة : المبحث الثان

األعمال المادٌة : المطلب األول -

 تعرٌف األعمال المادٌة: الفرع األول -

 أنواع األعمال المادٌة : الفرع الثانً -

 األعمال اإلدارٌة: المطلب الثانً -

 القرارات اإلدارٌة: الفرع األول -

 أنوع القرارات اإلدارٌة: الفرع الثانً -

العقود اإلدارٌة  : الفرع الثالث -



الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية : الفصل األول

 الرقابة اإلدارٌة : المبحث األول

مفهوم الرقابة اإلدارٌة : المطلب األول -

 تعرٌف الرقابة اإلدارٌة: الفرع األول -

 أهمٌة و دور الرقابة اإلدارٌة : الفرع الثانً -

 أهداف ومزاٌا الرقابة اإلدارٌة: الفرع الثالث -

 طرق تحرٌك الرقابة اإلدارٌة : المطلب الثانً -

 الرقابة الداخلٌة: الفرع األول -

 الرقابة الخارجٌة : الفرع الثانً -

 صور الرقابة اإلدارٌة: المطلب الثالث -

 "الذاتٌة"الرقابة التلقائٌة : الفرع األول -

 الرقابة الرئاسٌة: الفرع الثانً -

 الرقابة الوصائٌة: الفرع الثالث -

 ًالرقابة القضائٌة : المبحث الثان

مفهوم الرقابة القضائٌة : المطلب األول -

 تعرٌف الرقابة القضائٌة: الفرع األول -

 تعرٌف مبدأ المشروعٌة:الفرع الثانً -

 أجهزة الرقابة القضائٌة: المطلب الثانً -

 المحاكم اإلدارٌة: الفرع األول -

 مجلس الدولة: الفرع الثانً -

 محكمة التنازع: الفرع الثالث -

 وسائل و آلٌات الرقابة القضائٌة: المطلب الثالث -

دعوى فحص المشروعٌة  : الفرع األول -

دعوى التعوٌض - دعوى اإللغاء 

دعوى التفسٌر : الفرع الثانً -



 الرقابة السياسية و البرلمانية التشريعية: الفصل الثاني

 الرقابة السٌاسٌة : المبحث األول

مفهوم الرقابة السٌاسٌة : المطلب األول  -

 تعرٌف الرقابة السٌاسٌة: الفرع األول -

 أهداف الرقابة السٌاسٌة: الفرع الثانً -

 الرقابة السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌن: المطلب الثانً -

 تعرٌف الرقابة السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌن: الفرع األول -

 مزاٌا و عٌوب الرقابة السٌاسٌة:الفرع الثانً -

 صور الرقابة السٌاسٌة: المطلب الثالث -

 الرأي العام: الفرع األول -

 االقتراع العام  : الفرع الثانً -

 ًالتشرٌعٌة"الرقابة البرلمانٌة : المبحث الثان "

مفهوم الرقابة البرلمانٌة : المطلب األول -

 تعرٌف الرقابة البرلمانٌة: الفرع األول -

 أطراف الرقابة البرلمانٌة: الفرع الثانً -

 أهداف الرقابة البرلمانٌة: المطلب الثانً -

 األهداف العامة: الفرع األول -

 األهداف الخاصة: الفرع الثانً -

 آلٌات الرقابة البرلمانٌة: المطلب الثالث -

 االستماع و االستجواب : الفرع األول -

 السؤال: الفرع الثانً -

 مناقشة بٌان السٌاسة العامة: الفرع الثالث -

 التحقٌق البرلمانً: الفرع الرابع -

 "قانون المالٌة"مناقشة المٌزانٌة : الفرع الخامس -

     الخاتمة



 

 



  

 

 

مقــدمـــــــــــة 
 

  أصبح تزايد وظائف الدولة و إتساع مجال نشاطيا ضرورة يعترف بيا كل رجل إدارة، و 
. لقد إجتاح إزدىار اإلدارة العامة العالم كمو

  و التي كانت موضع إىتمام بسيط لعدد قميل من الناس، أصبحت موضع إىتمام العالم 
باسره، لما ليا من ميمات كثيرة فقد أصبحت اإلدارة العامة عمما بذاتو يدرس في مختمف 
المعاىد و الجامعات، إن اإلدارة العامة ىي توجيو و عمل جماعي لتحقيق اليدف المحدد 

لموصول إلى الغرض المراد الوصول إليو، إن من أجل نجاح سيرورة ىذه اإلدارة يجب أن تكون 
ىناك رقابة عمى أعماليا، و تكون ىذه الرقابة بصورة قانونية من أجل حماية القرارات اإلدارية، 

و كذلك الموظف، بحيث تكون ىذه الرقابة متنوعة و عديدة منيا الرقابة اإلدارية و الرقابة 
القضائية والرقابة السياسية والبرلمانية، و كل ىذه األنواع من الرقابة تعتبر األساليب المتخذة 
من أجل فرض السيادة عمى مشروعية القوانين من خالل إحترام مبدأ المشروعية الذي يطبق 

. عمى القرارات و العقود االدارية التي تعتبر أىم أعمال اإلدارة العامة
  وتبدو اىمية التعرض ليذا البحث الذي يعتمد عمى الرقابات التي تمارس عمى أعمال 

اإلدارة في مدى ثقل موضوع الرقابة، و كذلك في االىمية البالغة عمى عممية سير و تطبيق و 
إنشاء و إلغاء أو التعديل لمقوانين و القرارات اإلدارية، فبواسطة ىذه الرقابة ال يمكن تجاوز أو 

إنحراف السمطة في إصدار القرارات ذلك ألنيا تخضع لمرقابة بأنواعيا، فيذه الرقابة تفرض 
. وجودىا بشدة من خالل أجيزتيا، كالمحاكم و المسؤولين المركزيين و الييئات العميا في البالد

  فبواسطة الرقابة اإلدارية تصدر القرارات اإلدارية صحيحة، و لوال الرقابة القضائية لما 
كان ىناك تحقيق لمعدالة في إصدار األحكام عمى القرارات، و من أجل تطبيق مبدأ الديمقراطية 

يجب أن تكون ىناك رقابة سياسية، وال ننسى أيضا دوروأىمية الرقابة البرلمانية في مراقبة 
. السمطة التنفيذية من أجل الحفاظ عمى المال العام

.   و تبدو األىمية أكثر في الناحية القانونية و مدى تطبيق القوانين عمى األعمال اإلدارية
. و ترجع أسباب إختياري ليذا الموضوع إلى  أسباب ذاتية و أخرى موضوعية

 
 

- أ-



  

 

 

  فاألسباب الذاتية تكمن في التخصص الذي درستو لمدة خمس سنوات أال و ىو القانون 
اإلداري فيو يعتمد دائما عمى الرقابة اإلدارية و القضاء اإلداري، و كذا المنازعات اإلدارية و 

. دور القضاء اإلداري في حل المنازعات
  أما فيما يخص األسباب الموضوعية فترجع إلى محاولة وضع أشكال الرقابة في الصورة 

و ىذا بالتطرق إلى أنواعيا و أجيزتيا و طرق تحريكيا و الوسائل التي تعتمد عمييا من أجل 
. تحقيقيا

  و بالنسبة لمصعوبات التي واجيتيا في عممية البحث من خالل بعضاالغراق فنظرا لكثرة 
الكتب و المراجع وجدت كثرة األراء لممفكرين و الكتاب في مجال الرقابة مما أدى إلى بعض 

. الصعوبات في إختيار اآلراء التي يتطمبيا ىذا البحث
:   و بناءا عمى ما تقدم فإن اإلشكالية التي سنعالجيا في موضوع ىذه الدراسة تدور حول

فيما تتمثل أنواع الرقابة التي وضعيا النظام القانوني الجزائري عمى أعمال اإلدارة العامة؟  * 
: و يندرج تحت ىذا اإلشكال الرئيسي مجموعة من األسئمة الفرعية التالية

ما المقصود باإلدارة العامة و أعماليا؟ * 
ما المقصود بالرقابة اإلدارية و القضائية و السياسية و البرلمانية؟ * 
ما ىي اآلليات التي تعتمد عمييا ىذه الرقابات لتطبيق و تحقيق الرقابة القانونية؟ * 

  و لقد اعتمدت في دراسة موضوع الرقابة عمى المنيج الوصفي و المنيج التحميمي، و 
حرصت عمى االستفادة من المراجع و الكتب المتخصصة في الرقابة أو غيرىا من المراجع 

ذات العالقة بالموضوع من وصف أنواع الرقابات عمى أعمال اإلدارة، و كذلك تحميميا و تمت 
معالجة ىذه الدراسة في ثالث فصول، فصل تمييدي تطرقت فيو إلى مفيوم اإلدارة العامة و 

أعماليا و الفصل األول الذي تناولت فيو الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية و الفصل الثاني  
. الذي تناولت فيو الرقابة السياسية و الرقابة البرلمانية التشريعية

 
 
 
 

- ب-
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  إف اإلدارة العامة تشمؿ كؿ ىيئة عامة، مركزية أو محمية أوكمت إلييا السمطة السياسية 

وظيفة تمبية الحاجات العامة، عمى إختالؼ صورىا وتشمؿ أيضا أسموب عمؿ ىذه الييئات و 
. طابع عالقاتيا فيما بينيا وعالقاتيا باألفراد و كذلؾ نشاطاتيا و أعماليا اإلدارية و عناصرىا

: سنتناوؿ ىذا الفصؿ التمييدي في مبحثيف عمى النحو التالي
مفهوم اإلدارة العامة : المبحث األول
أعمال اإلدارة العامة  : المبحث الثاني
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مفهوم اإلدارة العامة : المبحث األول
  إف تعريؼ اإلدارة العامة مر بعدة محاوالت لتعريفيا فقد إنقسـ المفكروف في تحديد 

مفيـو اإلدارة العامة وىذا ماتحممو ىذه الييئة مف أبعاد مختمفة وكذا نشاطاتيا المترابطة 
ببعضيا البعض والتي تعتمد عمييا اإلدارة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذي وجدت مف أجمو بواسطة 

. عناصر ىذه اإلدارة
: سنتناوؿ في ىذا المبحث ثالث مطالب عمى التوالي

تعريف اإلدارة العامة : المطمب األول -
 نشاط اإلدارة العامة: المطمب الثاني -

 عناصر اإلدارة العامة: المطمب الثالث -

تعريف اإلدارة العامة : المطمب األول
التعريف المغوي : الفرع األول

محرؾ السيارة يدير "  إف كممة اإلدارة في المغة العربية تعني جعؿ الشيئ يدور فيقاؿ 
" عجالتيا و إدارة العجالت معناىا التسبب في دوراتيا أو دفعيا إلى الدوراف

التعريف اإلصطالحي : الفرع الثاني
  يقصد باإلدارة العامة استخداـ جيد مشترؾ لتحقيؽ ىدؼ موحد فاإلدارة تعترؼ وجود 
جيد مشترؾ أو جماعي يقـو بو يعني العامميف بتوجيو واع مف يتمتع بقدر مف السمطة 

.  (1)عمييـ
 عرفيا تايمور بأنيا المعرفة الصحيحة كما يراد أف يقـو األفراد بو ثـ التأكد :تعريف تايمور -1

. مف أنيـ يفعموف ذلؾ بأحسف طريقة و أرخص التكاليؼ
 أف تدير ىو أف تنشأ و تخطط وتنظـ و تصدر األوامر وتنسؽ :تعريف صفري فايول -2

 .(2)وتراقب

 

                                                 

 . 07، ص 2004ماجد راغب الحمو عمـ اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالمية دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، - (1)
. 25، ص 2001محمد قاسـ الفزلوني، مبادئ اإلدارة، دار الصفاء لمنشر و التوزيع ، مصر - (2)
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تتكوف : "اإلدارة العامة بأنيا-  عالـ اإلدارة العامة األمريكي:تعريف األستاذ ليونارد هوايت -3

 ".مف جميع العمميات التي تيدؼ إلى تنفيذ السياسة العامة

اإلدارة العامة قطاع متخصص مف الميداف الشامؿ و ىو اإلدارة : "  أما األستاذ فيغتر فيقوؿ
و يمكف تعريفيا في المعنى الواسع بأنيا تنسيؽ الجيود المتعددة بقصد تحقيؽ السياسة العامة  

ىو عممية الوصوؿ إلى اليدؼ بأحسف الوسائؿ و التكاليؼ المالئمة : تعريف ليفتخستون -4
. (1)وفي الوقت المالئـ

وفي األخير وفي حقيقة األمر أف الذي ييمنا ىو إعطاء تعريؼ شامؿ وجمي لإلدارة   
العامة التي ىي فرع مف السمطة التنفيذية و التي تقـو بتنفيذ سياسة الدولة التي تيدؼ إلى 

تحقيؽ النفع و الصالح العاـ فإف اإلدارة العامة ىي جميع العمميات أو النشاطات الحكومية التي 
تيدؼ إلى تنفيذ السياسة العامة لمدولة وىي تنفيذ األعماؿ بإستخداـ الجيود البشرية و الوسائؿ 
المادية استخداما يعتمد عمى التخطيط والتنظيـ و التوجيو وفؽ منظومة موحدة تستخدـ الرقابة 

في تصحيح مساراتيا وترمي إلى تحقيؽ األىداؼ بكفاءة وفعالية عاليتيف وحيف تتعمؽ ىذه 
  .(2) األعماؿ بالسياسة العامة لمدولة تسمى اإلدارة العامة

نشاط اإلدارة العامة : المطمب الثاني
  إف اإلدارة العامة تعتمد عمى عدة نشاطات مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذي وجدت مف أجمو 

وتتخذ ىذه النشاطات عناصر مختمفة تأتي في شكؿ مراحؿ مترابطة ببعضيا البعض فبواسطة 
إحتراـ وتطبيؽ ىذه المراحؿ نجد أف اإلدارة قد وصمت إلى اليدؼ المرجوا الوصوؿ إليو وىذا ما 

: يعنينا في دراسة الفروع الموالية وىي
التخطيط : الفرع األول -
 التنظيم: الفرع الثاني -

 القيادة: الفرع الثالث -

 التنسيق: الفرع الرابع -

 الرقابة: الفرع الخامس -

 العالقة العامة: الفرع السادس -

                                                 

. 24 ص 2007زكرياء المصري، أسس اإلدارة العامة، التنظيـ اإلداري، دار الكتب القانونية، مصر، - (1)
. 18ص2007حسيف عثماف محمد عثماف، أصوؿ عمـ اإلدارة العامة، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف - (2)
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التخطيط : الفرع األول
تعريف بفكرة التخطيط : أوال

  التخطيط ىو نشاط ذىني يتعمؽ بواجية المستقبؿ إنطالقا مف الدراسة العالمية الواعية 
لمواقع المعاشي بإيجابياتو و سمبياتو بغية وضع تصور معيف و شامؿ ليذا المستقبؿ بالوضوح 

  .(1)و التحديد والواقعية بحيث يكوف قابال لمتنفيذ في موضع اإلمكانيات المتاحة
والتخطيط ىو وضع برنامج مستقبؿ، لتحقيؽ أىداؼ معينة خالؿ مدة محددة، عف طريؽ - 

.   (2)حصر اإلمكانيات المتاحة وتكريسيا لوضع ىذه األىداؼ موضع التنفيذ
مراحل التخطيط : ثانيا

 مف المؤكد بأف لكؿ خطة ىدفا يرغب واضعوىا في تحقيقو، فتحديد اليدؼ :تحديد الهدف -1
يمثؿ أوؿ مراحؿ التخطيط، و بالنظر إلى أىمية ىذه الخطوة، فإف يتوالىا ىي السمطة العميا 

المختصة في المنظمة العامة فإف كاف التخطيط عمى مستوى الدولة مثال فإف الجية المختصة 
. ىي السطة السياسية التي أسند إلييا الدستور مسألة عديدة

 ال يستطيع المخطط الوصوؿ ألي شيئ إف لـ تتوافر لديو البيانات :تجميع الحقائق -2
الكاممة و الدقيقة المتعمقة بالوسائؿ و اإلمكانيات المادية و العنصر البشري الالـز لتحقيؽ و 
تحديد اليدؼ، فتوافر ىذه المعمومات مف شأنيا الماـ واضع الخطة بمختمؼ القدرات وتحديد 

.  (3)األىداؼ وتعييف الوسائؿ و اإلمكانيات المتاحة الالزمة لتحقيقيا
 إف المخطط إذا توافرت لديو حقائؽ الواقع المعاشي وتجيت لديو عناصر :الخطط البديمة -3

تصور كامؿ لممستقبؿ سيتطمع إنطالقا مف مجموعة االفتراضات المتوفرة لديو أف يضع أكثر 
مف خطة واحدة، يقـو كؿ منيا عمى جية مف اإلفتراضات و الوسائؿ البديمة، مما يمكف لمسمطة 
 العميا في المنظمة مف اإلختيار بيف أكثر مف خطة و المقارنة و المفاضمة بيف الخطط المتنوعة 

 

 
                                                 

محمود شحماط، المدخؿ إلى العمـو اإلدارية، أسس و مبادئ عمـ اإلدارة العامة، دار العمـو لنشر و التوزيع جامعة عنابة -(1)
. 114ص 

. 299ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ ص - (2)
 130محمود شحماط، مرجع سابؽ، ص - (3)
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التي تسند كؿ واحدة منيا عمى افتراضات مختمفة، ومف ثـ تقـو السمطة بإختيار الخطة األكثر 
. (1)مالئمة مع ظروؼ المنظمة كما تقـو بتحديد الوقت الالـز لتنفيذىا

  :مراقبة تنفيذ الخطة -4

   اليدؼ مف مراقبة تنفيذ الخطة ىو مف أجؿ معرفة أوجو الخمؿ و القصور في تحديد 
أىدافيا أو وسائؿ تنفيذىا و استخالص الدروس المتعمقة بذلؾ لإلستفادة منيا عند وضع الخطة 

الجديدة وفي ىذا الصدد التخطيط ىو نشاط يقـو بو اإلنساف و بالتالي فيو عرضة لمشاكؿ 
ذا كاف التخطيط ىو وسيمة اليدؼ منو مواجية المستقبؿ  نتيجة إرتباطو بمؤشرات بيئية مختمفة وا 

: بتدابير مدروسة فإف نجاحو يتوقؼ عمى عدة عوامؿ أساسية وىي
وضوح الرؤية ليدؼ الخطة - 
.  (2)األىداؼ و اإلمكانات المتوفرة- 

التنظيم : الفرع الثاني
تعريف التنظيم : أوال

   يمكف تعريؼ التنظيـ عمى أنو توزيع األعماؿ المؤدية إلى إنجاز أىداؼ اإلدارة عمى 
أقساميا و عماليا مع تحديد عالقات العمؿ وطرفو و إجراءاتو، ويعتبر التنظيـ بحؽ أىـ 

. موضوعات اإلدارية وحتى أف بعض العمماء يطمقوف عمى اإلدارة عمـ التنظيـ
: خطوات التنظيم: ثانيا

تشمؿ الخطوة األوؿ في إستعراؼ مختمؼ األعماؿ المراد القياـ بيا تحقيقا ألىداؼ  -1
. اإلدارية، وتحميؿ كؿ مف عناصرىا ومعرفة دوره و أىميتو في تحقيؽ األىداؼ

ثـ تأتي ىذه األعماؿ عمى األقساـ اإلدارية التي تتوالىا والعامميف الذيف يقوموف بيا مع  -2
 .تحديد درجة السمطة و المسؤولية المتعمقة بكؿ منيـ، وبياف مختمؼ العالقات التي تربطيـ

فترتكز في تحديد طرؽ أداء العمؿ و إجراءاتو،وترمي إلى بياف أيسر : أما الخطوة الثالثة -3
 .(3)السبؿ لتنفيذ أعماؿ اإلدارة و تحقيؽ أىدافيا

                                                 

. 132ص1999رفعت عبد الوىاب، اإلدارة العامة، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية سنة - (1)
. 130ص1975مصطفى أبو زيد، إدارة األعماؿ، دار النيضة القاىرة - (2)
. 326ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ ص - (3)
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القيادة اإلدارية  : الفرع الثالث
: تعريف القيادة: أوال

   القيادة اإلدارية ىي العمود الفقري إلدارة لتوجيو المشروعات و المنظمات خاصة كانت 
أـ عامة، وتبدو خطورة القيادة في منظمات اإلدارة العامة بشكؿ مميز، إذ أف تمؾ المنظمات 

العامة تحمؿ عمى عاتقيا واجب تحقيؽ التقدـ اإلقتصادي و اإلجتماعي أو بعبارة أخرى واجب 
. (1 )تحقيؽ الرفاىية العامة لممواطنيف

واجبات القائد اإلداري : ثانيا
  القادة اإلداريوف بالذات ىؤالء الذيف تقع مسؤولياتيـ عمى مستوى المنظمة اإلدارية كميا، 

أي ىؤالء يمثموف اإلدارة العميا عمييـ واجبات و مياـ يجب أف يؤدونيا بنجاح، و قد تتعدد تمؾ 
الواجبات مف منظمة ألخرى ولكف ثمة واجبات مشتركة يجب عمى القيادة اإلدارية الوفاء بيا و 

ىذه الواجبات المشتركة تشمؿ بصفة عامة في وظائؼ اإلدارة التي تكوف ما يسر بالعممية 
اإلدارية و ىو التخطيط و التنظيـ و التنسيؽ و تنمية اإلتصاالت و الرقابة إلى جانب واجب 

. (2 )حسف إتخاذ القراراتالتي تتفؽ مع أىداؼ التنظيـ و تساعد في تحقيقيا
التنسيق : الفرع الرابع

  وىو الواجب عمى اإلطالؽ لكؿ قائد إداري، فالتنسيؽ يتصؿ في الواقع بجوىر القيادة، و 
يمكف النظر ذلؾ لمدور القيادي في التنسيؽ عمى أنو مف أىـ أدواره ووظائفو، إذ نسبة كبيرة و 
عظيمة عف عمؿ القيادي ىو دفع األفراد الذيف يممكوف السمطة إلستخداميا في إتخاذ مواقؼ 

. سميمة، و معنى دفع األفراد ىو تحريؾ األفراد عف طريؽ الترغيب و اإلستمالة
  وتتظمف وظيفة التنسيؽ تحقيؽ والء األفراد ألىداؼ المنظمة حيث يتفانوف في السعي 

نحو تحقيقيا، و تمؾ ميمة شاقة و تتطمب ميارة كبرى مف القائد، ذلؾ ألف األفراد ليـ قيميـ 
الشخصية التي تؤثر في سموكيـ وليـ أىدافيـ الشخصية المتعارضة، وميارة القائد في تعديؿ 

و األىـ مف ذلؾ ميارتو في إدماج وصير . القيـ و تنظيـ السموؾ التي تعوؽ تقدـ التنظيـ
األىداؼ الشخصية المتعارضة و توجييما نحو األىداؼ الكبػػػػػػػرى، و إقناع العامميف أف تحقيػػػؽ 

                                                 

. 255، ص 1977سميماف الطماوي، القرار اإلداري، دار النيضة، القاىرة، - (1)
. 274، ص 1988عبد الكريـ درويش، أصوؿ اإلدارة العامة، دار النشر، القاىرة ،- (2)
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األىداؼ العامة لممنظمة يجب أف تعطي لو األولوية عمى األىداؼ الشخصية، و األىـ ىو 
إقناع ىؤالء العامميف بأف تمؾ األىداؼ العامة لممنظمة تمثؿ في ذات الوقت القاسـ المشترؾ 

.  (1 )ألىدافيـ الشخصية فيعمؿ الجميع عمى تحقيؽ اليدؼ العاـ وكأنيـ يعمموف ألىدافيـ الخاصة
الرقابة : الفرع الخامس

  يمكف تعريؼ الرقابة مف الناحية المغوية بأنيا تقدير األعماؿ تمييدا لمتعامؿ معيا بما 
تستحؽ وىو عممية بالغة األىمية بالنسبة لكافة أنواع المنظمات، و يقصد بالرقابة في مجاؿ 
اإلدارة العامة تقدير إنجازات العامميف لبياف مدى تحقيقيا ألىدافيا و أسباب النجاح أو الفشؿ 

المتصمة بيا، تمييدا لمتعامؿ معيا بما يصمح مف شأنيا فالرقابة تتضمف متابعة عممياتيا التنفيذ 
لتبنى مدى تحقيؽ األىداؼ المراد إدراكيا في وقتيا المحدد وتحديد مسؤولية كؿ ذي سمطة، و 

الكشؼ عف مواطف العيب و الخمؿ حتى يكف تفادييا و الوصوؿ باإلدارة العامة إلى أكبر كفاءة 
ممكنة و يشبو البعث نظاـ الرقابة اإلدارية بنظاـ البوصمة أو الرادار الذي يحدد إتجاه السير، 
ويشبو أخروف بتقارير ترسؿ إلى قارب ناريصوب عمى ىدؼ يبعد عف مدى بحره، لتبيف لو 

. (2 )درجة شدة بحره
العالقات العامة : الفرع السادس

  العالقات العامة ىي الصالت الطيبة التي تعمؿ اإلدارة عمى إقامتيا مع كؿ المتعامميف 
معيا و العامميف فييا حتى يسود بيف جميع األطراؼ جو مف التفاىـ و الثقة المتبادلةو يتوقؼ 

بقاء و تقدـ أي إدارة مف اإلدارات عمى تأييد الرأي العاـ ورضى الجميور عما تقدمو مف 
أداءات مف ناحية، وكذلؾ عمى الروح المعنوية ورضى الجميور عما تقدمو مف أداءات مف 
ناحية، وكذلؾ عمى الروح المعنوية المرتفعة لعماليا و موظفييا و إقتناعيـ بالعمؿ مف ناحية 
أخرى، لذلؾ تعمؿ كؿ إدارة عمى تحسيف عالقاتيا بالعمؿ مف ناحية أخرى و بكال الفريقيف و 

يمكف أف نسمي الصالت المراد إقامتيا مع الجميور بالعالقات العامة الخارجية، وذلؾ بالمقارنة 
بتمؾ التي تعمؿ اإلدارة عمى إرسائيا مع العامميف معيا و التي يمكف أف نطمؽ عمييا العالقات 

العامة الداخمية وتعمؿ العالقات العامة في مجاؿ صمة اإلدارة بالجميور عمى أف يكوف المواطف  
                                                 

. 84محمود شحماط، مرجع سابؽ، ص - (1)
. 487راغب محمد الحمو، مرجع سابؽ، ص - (2)
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عمى عمـ بما ييمو معرفتو مف شؤوف اإلدارة، كما تسعى إلى تعرؼ عمى احتياجاتو وتفيـ 
. (1)متطمباتو و تصفى إلى ما يريد أف يطمبو

عناصر اإلدارة العامة : المطمب الثالث
  إف اإلدارة العامة مف خالؿ ممارستيا لنشاطاتيا التي تعتمد عمييا مف أجؿ ضماف 

: دواميا وسيرورتيا نجدىا تتركز عمى عنصريف أساسياف وىما
. عماؿ اإلدارة العامة و كذا ماديات اإلدارة

عمال اإلدارة العامة   : الفرع األول- 
  الشؾ أف نجاح العنصر اإلنساني الذي تقـو عميو اإلدارة في أداء دوره يعد مف أىـ 

عوامؿ تقدـ اإلدارة و حسف إضطالعيا بأعبائيا الثقيمة ومياميا المتنوعة فالوقوؼ عمى أفضؿ 
قواعد اإلدارة و إستخداـ أحسف المعدات و األدوات ال يمكف أف يؤدي حقيقة إلمى حسف سير 
اإلدارة و إنتظاـ أعماليا ما لـ يكف العامموف فييا عمى جانب الئؽ مف الكفاءة و الدراية و 

اإلعداد السميـ، ولقد تصخر عددموظفي الدولة الحديثة في مختمؼ البمداف بشكؿ كبير و أصبح 
في الكثير منيا يعد بالمالييف، وحظيت الوظيفة العامة اليـو بإىتماـ الجميع مف المواطنيف و 

عمالء و المسؤوليف، أما المواطنوف فيرجع إىتماميـ إلى أف أحد لـ يعد يستطيع أف يستقر في 
حياتو اليومية عف خدمات الموظفيف أو يتجنب اإلحتكاؾ بيـ و أما عمماء اإلدارة فقد كرسوا 
قدرا كبيرا مف جيدىـ و عنايتيـ لدراسة ىذا الجانب الياـ مف جوانب اإلدارة و أما المسؤولوف 

 .(2)فقد خصصوا نسبة مف العامميف أنفسيـ لمتفرغ لحؿ المشاكؿ المتعمقة بيـ
 ماديات اإلدارة: الفرع الثاني

إذا كانت اإلدارة تقـو عمى عاممييا الذيف يتولوف إنجاز أعماليا المختمفة، فإنيا البد أف 
تستخدـ كذلؾ مف الماديات ما يمكنيا مف النيوض بمياميا، سواء تمثمت ىذه الماديات في 
عقارات أو منقوالت و سواء كانت متكررة االستعماؿ كاألثاث و اآلالت أـ مواد استيالكية 

كاألوراؽ و مستمزمػػػػػات المكاتػػػػب وتنفػػػؽ الدولة مبالغ كبيرة كتقابؿ لميػػػػوؿ عمى ما تحتػػػػػػػػػػاج إليػػو  

                                                 

.  455ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ، ص - (1)
.  229المرجع نفسو، ص- (2)
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مف مواد متنوعة تستعمميا في أداتيا لوظائفيا و لمشؾ أف حؿ المشاكؿ التي يمكف أف تثور فيما 
يتعمؽ بالحصوؿ عمى ىذه المواد يساىـ مساىمة فعالة في زيادة كفاءة اإلدارة بصفة عامة، كما 
يػػػػػػؤدي عمى وجو الخصػػػػػوص إلى توفير مبالغ كبيػػرة مف إنفاقات اإلدارة في ىذا الشػػػػػأف، لذلؾ 
تجري األبحاث بصفة مستمرة لمعرفة أفضؿ الوسائؿ الممكف إتباعيا لمحصوؿ عمى أحسف ما 

  .(1)تحتاج إليو اإلدارة مف ماديات بأقؿ التكاليؼ الممكنة 
 أعمال اإلدارة العامة: المبحث الثاني

تتمتع اإلدارة بحقوؽ و امتيازات كثيرة في سبيؿ القياـ بوظائفيا و أداء واجباتيا ومف 
أجؿ تمكينيا مف مباشرة نشاطيا فقد أتاح ليا القانوف مباشرة كافة التصرفات و األعماؿ التي 

 . تمكنيا مف تمؾ الوظائؼ
 .(2)األعمال المادية لإلدارة: المطمب األول

:  تعريفها: الفرع األول
ىو األعماؿ التي تباشرىا اإلدارة دوف أف نقصد مف ورائيا ترتيب أي أثر قانوني، فيي 
ال تؤدي إلى خمؽ مراكز قانونية أو تعديؿ ما ىو قائـ أو إلقائيا، وقد تأتي في أغمب األحواؿ 

تنفيذ التصرفات قانونية سابقة كيدـ منزؿ أو مد شبكة كيرباء، بؿ إف ىناؾ مف األعماؿ المادية 
التي ال تكوف تنفيذ القرارات إدارية و إنما مجرد أفعاؿ ضارة و يترتب عمييا قياـ عناصر 

  .(3)المسؤولية التقصيرية لتعويض األفراد عما لحقيـ مف أضرار جراء نشاطيا المخالؼ
ويذىب رأي أخر إلى أف األعماؿ المادية ىي تمؾ األعماؿ التي ال تكوف الغرض منيا 
ترتيب أثر قانوني مثؿ إنشاء مراكز قانونية أو تعديؿ تمؾ المراكز، ألف ىذه اآلثار تعتبر وليدة 
اإلدارة المباشرة لممشرع وليست وليدة اإلدارة الذاتية لإلدارة، وعميو فإف األعماؿ المادية ال ترتب 

بذاتيا أثرا قانونيا و إال كانت عمال قانونيا وقد يتحوؿ العمؿ المادي إلى عمؿ قانوني إذا ما 
تبيف أف اإلدارة قد قصدت مف وراء العمؿ المادي تحقيؽ أثار قانونية معينة وىو ما يتحقؽ كثيرا 

     (.4)بالنسبة لمتعميمات و المنشورات المصمحية و بصفة العامة اإلجراءات الداخمية
                                                 

.  358ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ، ص-(1)
.  66ص2004حسيف عيد العاؿ، الرقابة اإلدارية بيف عمـ اإلدارة و القانوف اإلداري، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصر -(2)
.  66حسيف عيد العاؿ، المرجع نفسو، ص-(3)
.  133سامي جماؿ الديف، الرقابة اإلدارية، دار النيضة المصرية، ص -(4)
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 أنواع األعمال المادية: الفرع الثاني
 لـ ترد تعاريؼ تشريعية لرخصة الصدـ، و إنما تكتفي أغمب التشريعات :رخصة الصدم: أوال

بذكر نطاؽ رخصة الصدـ، و إجراءات منحيا، ولـ نجد عمى مستوى الفقو مف خص ىذه 
بأنيا القرار اإلداري الصادر عف الجية : الرخصة بالتعريؼ فإف يمكف أف نعرؼ رخصة الصدـ

المختصة، و التي تمنح بموجبو لممستفيد حؽ إزالة البناء كميا و جزئيا متى كاف ىذا البناء واقعا 
. ضمف مكاف مصنفو أو في طريؽ التصنيؼ

: ومف خالؿ ىذا التعريؼ تبدو لنا خصائص ىذه الرخصة
. أف تصدر رخصة الصدـ في شكؿ قرار إداري مف جية مختصة -
 (.1)أف يكوف مضموف القرار إزالة كؿ أو جزء مف بناية -

 :نطاق تطبيق رخصة الصدم: ثانيا
-91 مف المرسـو التنفيذي 61 نصت المادة 29-90 مف القانوف رقـ 60تطبيقا لنص المادة 

 عمى أنو ال يمكف القياـ بأي عممية صدـ جزئية أو كمية لبناية دوف الحصوؿ المسبؽ عمى 176
رخصة الصدـ و ذلؾ عندما تكوف ىذه البناية واقعة في مكاف مصنؼ أو في طريؽ التصنيؼ 

في قائمة األمالؾ التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا لألحكاـ 
 (.2)التشريعية و التنظيمية المطبقة عمييا أو عندما تكوف البناية اآليمة لميدـ سندا لبنايات مجاورة

 االعتداء المادي: ثانيا
إف االعتداء المادي عبارة عف نظرية لعب الفقو و االجتياد القضائي دورا بارزا في بمورة 

معالميا إذ أف جؿ التشريعات تفادت تعريفو تاركة ذلؾ لمفقو و االجتياد القضائي، وذلؾ 
يتحقؽ االعتداء عندما ترتكب اإلدارة في : "يرى أنو" دولوياردير"بالرجوع إلى الفقيو الفرنسي نجد 

حالة قياميا بنشاط مادي تنفيذي عمؿ غير مشروع مادي بالممكية الخاصة أو بالحريات العامة 
أو بحقػػػػوؽ األفراد و الجماعات، صادر في غير حالة الضرورة أو الظروؼ االستثنائية بحيث 
يصعػػػػػػػب ربطػػػػػػػو بسمطػػػػػػػة اإلدارة، وبالتالي تصبػػػػػػػح اإلدارة مجػػػػػردة مف صفاتيػػػػػػػػا فتفقػػػػد بػػػػذلػػػػؾ 

                                                 

عزري الزيف، إجراءات إصدار قرارات البناء و اليدـ في التشريع الجزائر، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، - (1)
.   22ص
.   يتعمؽ بالتييئة و التعمير1990 مؤرخ في أوؿ ديسمبر 29-90 مف القانوف 60المادة - (2)
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كؿ االمتيازات المعترؼ ليا بيا كسمطة عامة فتنزؿ بذلؾ منزلة األفراد العادييف ومف تطبيقات 
:  االعتداءات المادية المتعمقة بالممكية العقارية

إستالء اإلدارة عمى أراضي الغير بدوف إتباع أي إجراء قانوني   -
 مدر قنوات المياه في األراضي الغير دوف مباشرة اإلجراءات القانونية  -

      (.1)وضع أعمدة كيربائية في ممؾ الغير دوف سموؾ المسطرة الالزمة -
 "اإلدارية"األعمال : المطمب الثاني

تعد القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية وسيمة ىامة لتحقيؽ الوظيفة اإلدارية فإف أعماؿ 
نما عمميا القانوني ىذا يتخذ  اإلدارة العامة ونشاطيا، تسعى إلى إحداث أثر قانوني معيف، وا 

صورتيف اثنيف األولى تكوف شكؿ قرارات إدارية وفيو تستأثر اإلدارة بإرادتيا دوف إشراؾ لإلرادة 
الغير و الثانية تكوف في شكؿ عقود إدارية، وىنا يتخذ ىذا العمؿ باشتراؾ بيف إرادة اإلدارة و 

. إدارة غيرىا
 القرارات اإلدارية : الفرع األول

 : تعريف القرار اإلداري: أوال
إف المشرع الجزائري يتعرؼ لمقرار اإلداري بالتعريؼ،فاسحا المجاؿ لمفقو والقضاء 

اإلدارييف لمقياـ بذلؾ، وعمى الرغـ مف اختالؼ الفقو والقضاء في وضع تعريؼ موحد لمقرار 
اإلداري، واالنتقادات مف حيف ألخر إال أننا نرجح األخذ بالتعريؼ التالي الذي استقر عميو الفقو 

: و القضاء
إعالف اإلدارة عف إرادتيا الممزمة، بماليا مف سمطة بمقتضى القوانيف و الموائح بقصد " 

إنشاء أو تعديؿ أحد المراكز القانونية ممكنا وجائزا قانونا، وكاف اليدؼ منو تحقيؽ المصمحة 
  (.2)"العامة

 
 

                                                 

سميماف محمد الطماوي، الفضاء اإلداري، فضاء التعويض وطرؽ الطرؽ في األحكاـ دراستو مقارنة، القاىرة دار الفكر - (1)
.  78، ص 2003العربي، 

 .09، ص2004أنيس جعفر، القرارات اإلدارية، دار النيضة، العربية ، مصر، - (2)
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عمؿ قانوني مف جانب واحد يصدر بإدارة إحدى السمطات اإلدارية : ويعرف القرار اإلداري بأنه
. في الدولة ويحدث أثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديؿ أو إلغاء وضع قانوني قائـ

إفصاح عف إدارة منفردة يصدر مف سمطة إدارية، : "ويعرفو الدكتور راغب ماجد الحمو بأنو
 (.1)ويرتب أثار قانونية

 :أركان القرار اإلداري: ثانيا
 ىو الصفة القانونية لرجؿ اإلدارة أو الييئة اإلدارية في اتخاذ ما عمى نحو :االختصاص-1

 .  يعتمد بو قانونا
وىو القدرة أو المكنة القانونية تحوؿ لشخص طبيعي أو شخص اعتباري إصدار و 

ممارسة أعماؿ قانونية محددة باسـ و لحساب شخص مف أشخاص القانوف العاـ و 
االختصاص بيذا المعنى يشبو رجؿ الفقو بفكرة األىمية في القانوف الخاص ويتحدد مصدر 

    (.2)االختصاص في الدستور القانوف، الموائح العامة، القضاء اإلداري أو الصرؼ اإلداري
ويعني االختصاص أيضا السمطة أو الصالحية القانونية التي تخوؿ صاحبيا إصدار القرار 
ويعتبر ركف االختصاص أىـ أركاف القرار اإلداري، ويستمد مصدر القرار اختصاصو بذلؾ مف 
القانوف أو التنظيـ، فأساس ىذا الركف ىو التشريع وحده، لذلؾ يعتبر مف النظاـ العاـ حيث ال 

يمكف ألي سمطة إدارية االتفاؽ عمى التنازؿ عنو أو مخالفتو أو تعديمو، كما أف ىذا الركف 
يجعؿ مف القرار باطال ومنعدما،ويطعف فيو باإللغاء ولمجية القضائية المختصة إثارة الدفع 

. بشأنو مف تمقاء نفسيا، ولمطاعف إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى
اختصاص نوعي و اختصاص موضوعي و اختصاص : ولالختصاص ثالث أنواع ىي -

   (.3)إقميمي

 
 
 

                                                 

. 11، ص2004محمد أنور حمادة، القرارات اإلدارية و رقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، - (1)
. 251 ، ص2009نواؼ كنعاف، القانوف اإلداري، الجزء الثاني، دار الثقافة و التوزيع، - (2)
. 16 ، ص 2010عزري الزيف، األعماؿ اإلدارية و منازعاتيا، مطبوعات مخبر اإلجتياد القضائي و أثره عمى حركة التشريع، - (3)
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 :الشكل و اإلجراءات- 2

وىو مجموعة الشكميات و اإلجراءات التي تكوف غالبا أو اإلطار الخارجي الذي يظير 
ويبرز إرادة السمطة اإلدارية في اتخاذ القرار اإلداري في مظير خارجي معمـو حتى ينتج أثاره 

القانونية ويحتج بو إزاء المخاطبيف بو، ذلؾ أف القرار اإلداري باعتباره عمال قانونيا إراديا 
يتطمب اإلعالف عنو في مظير خارجي يكشؼ ويبيف ويظير مضموف ىذه اإلرادة الداخمية 

لمسمطة اإلدارية بواسطة ركف الشكؿ واإلجراءات و يتضمف القرار اإلداري إذا ما صدر بصورة 
محددة مكتوب بعض البيانات و المعمومات التي تشكؿ في مجمميا صور ألشكاؿ القرارات 

مكاف و تاريخ صدور القرار وذكر األسانيد التي يقـو عمييا القرار، وتسيب القرار، : اإلدارية ىي
والتوقيع عميو مف جية المختصة بإصداره أما إذا صدر بصورة غير مكتوبة فإنو يتخذ أشكاال 

الشكؿ الشفوي لمقرار، و الشكؿ الذي يتخذ صورة اإلشارة والشكؿ الضمني لمقرار : أخرى وىي
     (.1).سواء بالرفض أو القبوؿ

وكما أف الفقو و القضاء اإلدارييف يبرزاف بيف األشكاؿ و اإلجراءات الجوىرية و تمؾ 
: الثانوية

مثؿ وجوب تسيب القرار اإلداري ووجوب استشارة جية معينة قبؿ اتخاذ : األشكاؿ الجوىرية
وتمؾ التي لـ يمـز القانوف احتراميا فال يترتب عمى إغفاليا بطالف : القرار، و األشكاؿ الثانوية

(. 2 ).القرار اإلداري

 :ركن المحل- 3
ويقصد بو موضوع القرار أو األثر الذي ينجـ عف القرار مباشرة، سواء بإنشاء مركز 

قانوني جديد، أو إلغائو ومف الشروط التي يجب أتتوافر في المحؿ أف يكوف جائزا وممكف قانونا 
و إال كاف باطال لمخالفتو القانوف وىذا األخيرة، إما أف تكوف مخالفة مباشرة لمقانوف في الحاالت 
التي تخرؽ فييا اإلدارة حكمائيا عميو القانوف صراحة أو امتنعت عف إصدار قرار يوجب عمييا 

القانوف إصداره كما يمكف أف تكوف مخالفة القانوف عند تفسير اإلدارة لنص قانوني تفسيرا 
خاطئا، أي أنيا أصدرت قرارا إداريا انطالقا مف نص القانوف لكف عمى غير إرادة المشرع في 
ىذا النص، ثـ يمكف أف يكوف الخطأ يتعمؽ بعدـ تطبيؽ القاعدة القانونية عمى الوقائع تطبيقا 

      (.3)سميما

                                                 

. 73 ، ص 2009،5عمار عوابدي، نظرية اإلدارية بيف عمـ اإلدارة و القانوف اإلداري، جامعة الجزائر، طبعة - (1)
. 20-19عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص - (2)
. 59أنس جعفر، مرجع سابؽ، ص - (3)
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وركف المحؿ في القرارات اإلدارية ىو األمر القانوني المباشر والحاؿ المترتب عف طريؽ 
إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديؿ أو إلغاء مركز قانوني قائما و موجودا، منحؿ قرار التعييف 
في وظيفة ما، ىو األثر القانوني المباشر الحاؿ المتولد عف ىذا القرار في إسناد شخص معيف 
إلى مركز وظيفي شاغر، و أصفاء عالقة وصفت الموظؼ العاـ عمى ىذا الشخص و يشترط 

في ركف المحؿ في القرارات اإلدارية إف يكوف مشروعا أي غير مخالؼ لمقانوف في معناه 
الواسع بصورة واضحة و مباشرة، وغير مخالؼ لمقانوف في صورتي الخطأ في تفسير القانوف و 

   (.1)الخطأ في تطبيؽ القانوف مف طرؼ السمطة اإلدارية المختصة بإصدار القرارات اإلدارية
 :ركن السبب- 4

يمكف تعريؼ السبب قانونا بأنو مجموعة العناصر الواقعية و القانونية التي تسمح لإلدارة 
بالتصرؼ و اتخاذ القرار اإلداري، فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي ىو تصرفات الموظؼ 

العاـ التي تقدمت األخطاء التأديبية و السبب في فض مظاىرة و تفريقيا ىو اإلخالؿ أو التيديد 
باإلخالؿ يمحؽ بالنظاـ العاـ مف جراء ىذه المظاىرة وتختمؼ أسباب القرارات اإلدارية حيث ما 

تتمتع بو الجية المختصة مف سمطة إلصدار القرار، و إما إذا كانت ىذه السمطة مقيدة أـ 
(. 2)تقديرية

 :ركن الغاية-  5
غاية القرار اإلداري ىي مقصده النيائي و اليدؼ مف إصداره فيي النتيجة النيائية التي 
يسعى رجؿ اإلدارة إلى تحقيقيا و ترجع أىمية ركف الغاية في القرار اإلداري إلى أنو يشكؿ مع 
ركف السبب أكبر ضماف و موازنة لسمطات اإلدارة الخطيرة، وعمى الرغـ مف ذلؾ فإنو ال يجوز 
الخمط بينيما، فإذا كاف السبب يمثؿ الجانب المادي في القرار اإلداري فإف الغاية تمثؿ الجانب 
الشخصي فيو ذلؾ ألف رجؿ اإلدارة عند ما يواجو حاجة واقعية معينة، ويرى بأنو قد سمحت لو 

الفرصة لتدخؿ و استعماؿ سمطاتو فإنو يفكر ويقدر عمى ضوء ما لديو مف اختبارات النتائج 
التي يمكف أف تنجـ عف تدخمو، فإذا ما وضح لو الفرض الذي يجب تحقيقو، فإنو يتدخؿ ويتخذ 

  .(3)قراره
     

                                                 

. 125عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص - (1)
.     243سامي جماؿ الديف، مرجع سابؽ، ص - (2)
عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، القرارات اإلدارية في الفقو و القضاء مجمس الدولة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، - (3)

. 162، ص 2007
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 أنواع القرارات اإلدارية: الفرع الثاني
إف القرارات اإلدارية ليست كميا مف نوع واحد بؿ تختمؼ في موضعيا ومظيرىا وىو ما 

: دعا الفقو إلى تفسيرىا إلى مختؼ مف القرارات وىي
 وىي الصادرة مف السمطة التنفيذية مثؿ قرار رئيس :القرارات الصادرة من السمطة المركزية- 1

الجميورية وقرار مجمس الوزراء وكذلؾ القرار الذي يصدر مف ممثمي السمطة التنفيذية 
. كالمحافظيف

 :القرارات الصادرة من السمطة الالمركزية- 2
يعد قرار إداريا القرارات الصادرة مف الييئات الالمركزية المحمية أو مصمحية مثؿ القرارات 

   (.1)الصادرة مف المجالس المحمية لمواليات
. القرارات البسيطة و المركزية- 3
. القرارات الخاضعة لرقابة القضاء و القرارات الغير خاضعة لو-4
. القرارات الفردية و القرارات التنظيمية- 5
. القرارات المنشئة و القرارات الكاشفة- 6
(. 2)القرارات الصريحة و القرارات الضمنية- 7

 العقود اإلدارية: الفرع الثالث
 تعريف العقد اإلداري: أوال

مف المستقر عميو فقيا و قضاء أف العقد اإلداري ىو اتفاؽ يكوف أحد أطرافو شخصا 
معنويا عاما بقصد إدارة أو تسيير أحد المرافؽ العامة، و تظير فيو نسبة األخذ بأسموب القانوف 

 (.3)العاـ، و ذلؾ مف خالؿ تضميف العقد شروط استثنائية غير مألوفة في تعامالت األفراد
. وفي ذلؾ عرفتو المحكمة العميا اإلدارية في مصر

 
 

                                                 

. 40-38 ، ص 2007شريؼ حممي خاطر القرار اإلداري، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، - (1)
. 15 -14عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص - (2)
. 32المرجع نفسو، ص - (3)
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العقد الذي يرمو الشخص معنوي مف أشخاص القانوف العاـ بقصد إدارة : " العقد اإلداري بأنه
مرفؽ عاـ و بمناسبة تسييره، و أف تظير نيتو في األخذ بأسموب القانوف العاـ، وذلؾ بتضميف 

(. 1)العقد شرط أو شروطو غير مألوفة في عقود القانوف الخاص

: ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح أف لمعقد اإلداري ثالث عناصر
. أف يكوف أحد طرفي العقد شخصا معنويا عاما- 
. أف يتصؿ ىذا العقد بمرفؽ عاـ- 
 (.2)أف تختار اإلدارة وسائؿ القانوف العاـ- 

: أركان العقود اإلدارية:  ثانيا
 وىو تالقي أو توافؽ اإليجاب و القبوؿ مف اإلدارة و المتعاقد معيا فيذا ىو جوىر :الرضا -1

الرابطة التعاقدية ومف المفترض في ىذا الشأف أىمية رجاؿ اإلدارة إال أف القضاء اإلداري طبؽ 
في ىذا الشأف القواعد المعموؿ بيا في القانوف المدني الخاص بعيوب اإلدارة الغمط، التدليس، 

 .اإلكراه و الغبف

 القضاء اإلداري يطبؽ ذات القواعد القانوف المدني في ىذا الشأف فيما عدا ما :المحل -2
المشرع يحـر التعاقد في بعض األجور : تستمزمو طبيعة العقود اإلدارية بخصوص المحؿ مثؿ

صراحة وىناؾ بعض األمور و المسائؿ ال يجوز أف تكوف محؿ تعاقد بيف اإلدارة و الفرد مثؿ 
 .التفاوض حوؿ ساعات العمؿ ومحؿ العمؿ

 :السبب -3

  (.3)وقميمة جدا المسائؿ في ىذا الشأف ألنو مف النادر أف تتعاقد اإلدارة لسبب غير مشروع
 
 
 

                                                 

التحكـ في المنازعات العقود اإلدارية الداخمية الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، " عبد العزيز عبد المنعـ خميفة - (1)
. 48 ، ص 2006الطبعة األولى، 

. 20مازف ليمو راضي، العقود اإلدارية في القانوف الميبي و المقارف، اإلسكندرية، ص - (2)
. 35عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص- (3)
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 :أنواع العقود اإلدارية: ثالثا
 24 المؤرخ في 250-02 مف المرسـو الرئاسي رقـ 03تعرؼ المادة : الصفقات العمومية -1

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في : " المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية بأنيا2002يوليو 
مفيـو التشريع المعموؿ بو، تبـر وفؽ الشروط المنصوص عمييا في ىذا المرسـو قصد إنجاز 

. األشغاؿ و اقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة
وىو عقد تمنح بموجبو اإلدارة العمومية لشخص طبيعي أو : عقد امتياز المرافق العامة -2

معنوي حؽ تسيير مرفؽ عاـ لمدة محددة تحت رقابتيا في مقابؿ مبمغ يتمثؿ فيو الشخص الذي 
.  يدفعو المنتفعوف في خدمات ىذا المرفؽ و يتـ تحديد ىذا الثمف في عقد االمتياز

العقود المتعمقة بالعقارات التابعة ألمالؾ الدولة الوطنية وتتعمؽ ىذه العقود ببيع  أو تأجير - 3
العقارات المبنية فييا و الغير مبنية و سواء كاف ىذا األخير معد لمبناء أو االستغالؿ 

  (.1)الفالحي
: عقد التوريد- 4

  ويعرؼ عقد التوريد عمى أنو اتفاؽ بيف األشخاص المعنوية العامة و أحد األفراد أو 
الشركات يمتـز بمقتضاه الطرؼ الثاني بتوريد منقوالت معينة لمطرؼ األوؿ تكوف الزمة لو مقابؿ 

(.2).مبمغ مالي محدد
 

                                                 

. 36-35عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص - (1)
.  1 ، ص2003أحمد سالمة، العقود اإلدارية وعقد البوت دار النيضة العربية، القاىرة، - (2)
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يقول الفقيو جينيميك بأن اإلداري ىو أقدم نشاط لمدولة فيو أقدم من التشريع والقضاء، 
فيمكن تصور دولة بال تشريع و بال قضاء ولكن ال يمكن تصورىا بال إدارة ألن اإلدارة ىي 

المظير الحي المكمل لحياة الدولة، إال أن ىذه اإلدارة تخضع لمرقابة عمى أعماليا و المتمثمة 
في الرقابة اإلدارية و أيضا الرقابة القضائية فكالىما يمارسا نشاطيما الرقابي عمى أعمال 

:  اإلدارة العامة، وىذا ما سنتناولو في ىذا الفصل في مبحثين عمى التوالي
. الرقابة اإلدارية: المبحث األول -
 . الرقابة القضائية: المبحث الثاني -
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 الرقابة اإلدارية: المبحث األول

تقوم اإلدارة بمراقبة أعماليا اإلدارية و ذلك من أجل الحفاظ عمى مصداقيتيا و مدى 
تطبيقيا ألعماليا اإلدارية المادية و كذا القانونية وىذا ما يظير في األىمية التي وجدت من 

أجميا وكذا من أجل تحقيقيا ألىدافيا التي تسطرىا وفقا لمخطة التي وضعتيا و اعتمدت عمييا 
بناءا عمى الرقابة اإلدارية التي وضعت من أجل الحفاظ عمى سالمة القرارات و العقود اإلدارية 

و ىذا ما سنتناولو في ثالث مطالب من خالل إعطاء مفيوم لمرقابة اإلدارية وكذلك طرق 
. تحريك الرقابة اإلدارية وفي المطمب الثالث صور الرقابة اإلدارية

 مفهوم الرقابة اإلدارية: المطمب األول
سواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أو النظام الالمركزي فالبد ليا أن تباشر خوفا من 

. الرقابة عمى الييئات اإلدارية األخرى وىذا ما يسمونو بالرقابة اإلدارية
 تعريف الرقابة اإلدارية : الفرع األول

لقد تعددت و اختمفت التعاريف بين فقياء القانون اإلداري وعمماء اإلدارة العامة حتى أن 
عمماء اإلدارة العامة أنفسيم اختمفوا فيما بينيم في تعريف الرقابة اإلدارية حيث عرفيا كل منيم 

من زاوية تخصصو، فمنيم من عرفيا من منظور رقابة األداء ومنيم من عرفيا من منظور 
إدارة األعمال و بالرغم من ذلك االختالف فإن المتتبع لذلك يجد أنيم قد أجمعوا عمى مبادئ 
العامة لمرقابة، أما عن تعريف المشتغمين بالقانون فقد ذىبت محكمة القضاء اإلداري إلى أنيا 

    (.1)رقابة ذاتية إذ أن اإلدارة تراقب نفسيا بنفسيا
و تعرف بأنيا وظيفة من وظائف اإلدارة تعني بقياس و تصحيح أداء المسؤولين لغرض 

. التأكد من أن ما تم مطابق لما خطط لو
تنطوي الرقابة عمى التحقق إذا كان كل شيء يحدث طبقا لمخطة : ويعرفها هنري فايول

الموضوعة و التعميمات الصادرة و أن غرضيا ىو اإلشارة إلى نقاط الضعف و األخطاء يقصد 
معالجتيا ومنع تكرار حدوثيا وىي تنطبق عمى كل الضعف و األخطاء يقصد معالجتيا ومنع 

    (.2)تكرار حدوثيا و ىي تنطبق عمى كل معدات أفراد األفعال

                                                 

. 73، ص 2004حسين عبد العال، الرقابة اإلدارية بين عمم اإلدارة و القانون اإلداري، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، - (1)
. 35 ،ص 2009زاىر عبد الحميم عاطف، الرقابة عمى األعمال اإلدارية، الراية لمنشر، الطبعة األولى، مصر، - (2)
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وتشمل الرقابة اإلدارية في العالقة القائمة بين األجيزة و الييئات اإلدارية فيما بينيا، كرقابة - 
عمى اإلدارة المحمية أو رقابة الييئات و األجيزة اإلدارية المحمية عمى  (الوزارة)اإلدارة المركزية 

 (.1)بعضيا البعض مثل الرقابة التي يمارسيا الوالي عمى المجمس الشعبي البمدي
وقد تصدى الفقو في محاولة منو لتعريف الرقابة اإلدارية فقد ذىب البعض إلى أنيا رقابة اإلدارة 
لنفسيا فتقوم بتصحيح ما تكشفو من أخطائيا في تصرفاتيا المختمفة أو ما يكشف عنو األفراد 

. تظمماتيم المرفوعة إلييا
مراقبة السمطات و األجيزة اإلدارية المركزية و الالمركزية لنفسيا، و : و كما تعرف بأنيا- 

ألعماليا من تمقاء نفسيا أو بناءا عمى طمبات األفراد و فحص أعماليا و تصرفاتيا لمتأكد من 
 (.2)مدى مشروعيتيا

وكما تعرف بأنيا الرقابة التي تقوم بيا اإلدارة بنفسيا و ذلك لمراقبة أعماليا و القرارات 
(. 3)التي تصدر عنيا وذلك لتحقق من مدى مطابقتيا لمقانون أو مالئمتيا لمظروف المحيطة بيا

نشاط إنساني يختفي بمسايرة عمميات التنفيذ لمخطط و السياسات : و كما تعرف بأنيا
مركزا عمى توقيع حدوث األخطاء ومحاولة تجنبيا مقدما عمى طريق قياسي النتائج المحققة أوال 
بأول و مقارنتيا بالمعايير الموضوعة مقدما لتجديد االختالفات و التميز بينيا و معرفة أسبابيا 

بطريقة مرنة تتفق مع طبيعة وحجم النشاط الذي يتم مراقبتو و العمل عمى تصحيح مسار 
التنفيذ عن طريق معالجة االنحرافات و تنمية اإليجابيات و بأسموب يدفع العاممين عمى تحسين 

. األداء و تطويره و يتحقق التعاون بينيم من أجل تحقيق األىداف المرجوة
و كما عرفيا البعض بأنيا تمك الجيود و األنشطة المستمرة المنظمة لمحصول عمى 
معمومات صحيحة ودقيقة عن تقدم العمل و التنفيذ في مختمف مجاالت النشاط التي تتولى 

مسؤوليتيا و مقارنة معدالت التنفيذ و المستويات المستيدفة في الخطة الموضوعة و الكشف 
(. 4)عن االنحراف و تصحيحيا

                                                 

.  9، ص2007محمد صغر بعمي، دعوى اإللغاء، دار ىومة لمنشر، الجزائر، - (1)
. 74حسين عبد العال، مرجع سابق، ص - (2)
.  373 ، ص 2004محمد عبد الوىاب محمد، البيروقراطية في اإلدارة المحمية، دار الجامعة الجديدة لمنشر القاىرة، - (3)
. 21 ،ص 2004رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - (4)
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 أهمية و دور الرقابة اإلدارية: الفرع الثاني

تنبع أىمية الرقابة من كونيا أحد األركان األساسية في اإلدارة العممية الحديثة، : األهمية: أوال
كما أنيا الذراع الرئيسي لإلدارة المتطورة لمنيوض المنشآت لتتمشى مع التطوير و التحديث 

. تحقيقا لمستويات عالية من الكفاءة و الفاعمية
ولقد نمت أىمية الرقابة اإلدارية نتيجة التوسع في القطاع الحكومي، وتعدد ميامو، و 

ضخامة األموال المستمرة في مشروعاتو و برامجو، وذلك كمو لتقميل طرق الغش و االختالس، 
و حماية األصول و األموال العامة و ضمان سالمة استخداميا، و توفير المعمومات و البيانات 
التي تحتاجيا اإلدارة بصفة دورية، بما يساعدىا في اتخاذ القرارات  و التخطيط و التقويم األداء 
تحقيقا ألىدافيا بأقصى كفاءة و فاعمية، و ترتبط عممية التنمية ارتباطا وثيقا بالرقابة المالية و 

اإلدارية باعتبار أن التنمية ىي عممية األمثل لمموارد المتاحة ضمن تخطيط سميم من ناحية كما 
أن نجاح عممية التنمية يرتبط بشكل عام و رئيسي بالقضاء عمى مظاىر الفساد و تحقيق 

اإلصالح المالي و اإلداري وحسن استخدام الموارد المتاحة و تطوير السياسة اإلدارية و كفاءة 
(. 1)األفراد وىي أىداف تسعى الرقابة اإلدارية عمى تحقيقيا

 :دور الرقابة اإلدارية: ثانيا
. كشف األخطاء و عيوب النظم اإلدارية و المالية و التقنية التي تعرقل سير اإلدارة- 
متابعة تنفذ الموائح و القوانين و القرارات اإلدارية حيث تتأكد ىيئات الرقابة الذاتية من احترام - 

. الموظفين لمقوانين و تنفيذىا بشكل صحيح
الكشف عن مخالفات الموظفين اإلدارية و المالية و كذلك جرائميم الجنائية التي قد تقع أثناء - 

. قياميم بواجباتيم الوظيفية
  (.2)دراسة شكاوى المواطنين المتعمقة بمخالفة اإلدارة أو موظفييا- 
 
 
 

                                                 

. 36زاىر عبد الحميم عاطف، مرجع سابق، ص - (1)
. 8، ص 2005محمد صغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العموم لمنشر، الجزائر، - (2)
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 أهداف و مزايا الرقابة اإلدارية: الفرع الثالث
 األهداف: أوال
وىي محور الرقابة وذلك بمراقبة النشاطات و سير العمل وفق خططو : حماية الصالح العام -1

و برامجو في شكل تكاممي يحدد األىداف المرجوة، والكشف عن االنحرافات و المخالفات و 
. تحديد المسؤولية اإلدارية

توجيو القيادة اإلدارية أو السمطة المسؤولة إلى التدخل السريع لحماية الصالح العام، و اتخاذ  -2
 .ما يمزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل تحقيق األىداف

ما يحتمل أن تكشف عن عممية الرقابة من عناصر وظيفية أسيمت في منح االنحراف، أو  -3
 (.1)تقميل األخطاء

 :أهداف الرقابة الداخمية
الرقابة الداخمية ىي الرقابة الذاتية لإلدارة عمى نفسيا لذلك تعتبر أكثرتعمقا و تغمغال في 

صميم النشاط اإلداري لموحدة وفي الوقت الذي تسعى فيو الرقابة لمنح االنحراف و تحديد 
أسبابو ووسائل تفاديو في سبيل الوصول إلى اليدف و إن الرقابة الداخمية من شأنيا أن تؤدي 

إلى ضبط إيقاع العمل داخل الوحدة و إحكام السيطرة عميو حيث يكون من السيل إكتتاف 
مواطن الخطأ كما يؤدي كذلك إلى كشف مواطن االنحراف اإلداري و ىو أخطر مشاكل اإلدارة 
و أكثرىا ضررا عمى األىداف المراد تحقيقيا، و يذىب البعض إلى أن االنحراف اإلداري ىو 
عرض تعززه التأثيرات المتراكمة لعدد من األوضاع الخاطئة التي أبرزىا غياب القيم و ضعف 

حساسية الضمير الوطني لألفراد و اختفاء النوازع األخالقية التي تردع الفرع عن االنحراف 
  (.2)وتغريو بالتمادي فيو، وقد أطمقت عميو قوانين مجمس الدولة إساءة استعمال السمطة

 أهداف الرقابة الخارجية    -
سبقت اإلشارة إلى أنو ىناك أىداف عامة لمدولة ككل، وىذه األىداف يتم تقسيميا إلى أىداف 
فرعية يتولى تنفيذ كل منيا وحدة من وحدات الجياز اإلداري لمدولة كل حسب اختصاصاتيا 

وما أنيط بيا في قانون إنشائيا، فالعممية التعميمية تتولى بيا الوزارة المختصة و الييئات العمميــة  
                                                 

.  35زاىر عبد الحميم عاطف، مرجع سابق، ص - (1)
. 93حسين عبد العال، مرجع سابق، ص - (2)
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التابعة ليا، و ىكذا األمن و الصحة و العدالة، وتتولى وزارة التخطيط وضع اإلطار العام 
   (.1)لمخطة عمى أن يتم تمويميا ماليا من الميزانية العامة لمدولة

 :مزايا الرقابة اإلدارية- ثانيا
. الرقابة اإلدارية أكثر مرونة و يسرا من األفراد ذوي الشأن -
 .التظمم اإلداري أقل نفعا من نفقات الطعن القضائي -

تتميز بسرعة الفصل في التظممات اإلدارية نظر لتحررىا من التعقيدات و اإلجراءات  -
 .القضائية

خطاف الرقابة اإلدارية أكثر استماعا و شموال ألنيا تشمل البحث عن مشروعية القرارات  -
اإلدارية وكذلك مالئمتيا، و يحافظ التظمم اإلداري عمى حسن العالقة بين اإلدارة العامة و 

 .مواطنييا

 . يمتاز أيضا بالشمول و تعدد الوسائل و تنوع المظاىر و اختالف طرق تحريكيا -

تحاول لتحقيق التسوية الودية بين اإلدارة و األفراد األمل الذي يساعد عمى تقميل حاجة  -
 .األفراد إلى االلتجاء إلى القضاء

: عيوب الرقابة اإلدارية- ثالثا
أنيا رقابة داخمية ذاتية تجعل و تصبح اإلدارة خصما و حكما بالنسبة لتصرفاتيا محل  -

 .التظمم

 

عدم جدواىا وذلك حين يمتنع مصدر القرار عن تدارك الخطأ المنسوب إليو حالة التظمم  -
الوالئي و حينما يرفض رئيس مصدر القرار محل الشكوى االعتراف بما ينتسب إلى مرؤوسيو 

 (.2)من أخطاء في حالة التنظيم الرئاسي

 
 

 

                                                 

. 95حسين عبد العال، مرجع سابق ص - (1)
.  81، ص 2003محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء اإلداري، الكتاب األول، منشورات الجمي الحقوقية، - (2)
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طرق تحريات الرقابة اإلدارية : المطمب الثاني

تطرقنا سابقا إلى تعريف الرقابة اإلدارية بأنيا أن تتولى اإلدارة بنفسو مراقبة مدى مطابقة 
تصرفاتيا لمقانون إما من تمقاء نفسيا يعني رقابة داخمية أو بناء عمى طمب من طرف األفراد و 

. ىو ما يعرف بالرقابة الخارجية
 :الرقابة الداخمية- الفرع األول

في ىذه الصورة تتولى اإلدارة مراقبة نفسيا وتختص الجيات اإلدارية بمراجعة أعماليا و 
ما يترتب عن ذلك من سحب ىذه األعمال أو إلغائيا أو تعديميا أو استبداليا وتقع ىذه الرقابة 
عمى العمل المخالف لمقانون يفحص مشروعيتو فيي رقابة مشروعية من حيث موافقتيا لمقانون 

  (.1)بمعناه العام و رقابة مالئمة من حيث تناسبيا و اليدف الذي تسعى إلى تحقيقو اإلدارة
 التدخل التمقائي لإلدارة: أوال

تتحقق و تنعقد الرقابة اإلدارية الذاتية تمقائيا بتدخل الجية أو السمطة اإلدارية المختصة 
من تمقاء نفسيا لممارسة سمطات و قدرات الرقابة التي منيا إقامة القانون أو الموائح اإلدارية و 

مقتضيات الواقع اإلداري لتصحيح أو التعديل أو تمقي أو تسحب أعماليا اإلدارية الغير 
مشروعة أو لتجييز و تصادق عمى األعمال اإلدارية المشروعة و الرقابة اإلدارية الذاتية التي 
تقوم و تتحرك بيذه الطريقة الذاتية التمقائية تجعل سمطة تقديرية حيث تتمتع السمطات اإلدارية 

وقد يقوم بيذا التدخل التمقائي . في القيام بيا أو عدم القيام بيا و بالشكل الذي تراه مالئم
الموظف الذي قام بالتصرف أي مصدر القرار إلى إلغاء قراره أو تعديمو إذا اكتشف عدم صحتو 
كما قد يقوم بذلك رئيسو اإلداري إسنادا إلى سمطتو الرئاسية فيمغي قرار المرؤوس كميا أو يكتفي 

 (.2).بتعديمو جزئيا

 

 
 
 

                                                 

. 21 ، ص 1996سميمان محمد الطماوي، الوجيز في اإلدارة العامة، دار الفكر العربي، القاىرة ، - (1)
. 283، ص 2003سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة عمى األعمال، منشأة المعارف، القاىرة، - (2)
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 سمطة اإلدارة العامة في ممارسة التدخل التمقائي: ثانيا
إن منح القانون لإلدارة الحق في ممارسة سمطات الرقابة عمى قراراتيا بنفسيا من سحب 
جازة المشروعة منيا يعطييا  و تعديل و إلغاء لألعمال و القرارات غير المشروعة أو تصديق وا 

الحرية في القيام بعممية الرقابة الذاتية فإن شاءت أن تراجع قراراتيا فميا ذلك و إن لم تفعل 
. يترك األمر إلى تظممات األفراد و ذوي المصالح و من ثم إلى الرقابة القضائية

فالرقابة اإلدارية الذاتية التي تتحرك بيذه الطريقة التمقائية تجعل سمطة اإلدارة العامة في 
القيام بيذه الرقابة سمطة تقديرية يمكنيا القيام بيا و بالشكل الذي تراه مالئما و تبقى جدوى 

الرقابة الذاتية منوطة بحسن نية اإلدارة ورغبتيا في إصالح أخطائيا فيكون ليذه األخيرة الحكم 
و الخصم في أن واحد يجعل ضمان االعتماد عمييا غير أمن فالضمان الفعال يمكن في 

   (.1)وجوب االلتجاء إلى جية محايدة أال وىي جية القضاء
 الرقابة الخارجية: الفرع الثاني

سنحاول من خالل ىذا الفرع التطرق إلى التظممات اإلدارية من خالل تعريفيا و أنواعيا 
: و أىميتيا بالنسبة لإلدارة

 تعريف التظمم اإلداري: أوال
التظمم أو ما يسمى بالطعن اإلداري ىو الشكوى التي يقدميا أصحاب الضفة و 

المصمحة إلى السمطات اإلدارية و الرئاسية أو الوالئية أو الوصائية أو المجان اإلدارية الخاصة 
طاغين في قراراتيا و أعماليا اإلدارية غير المشروعة مطالبين بإلغائيا أو سحبيا أو تعديميا بما 

   (.2)يجعميا أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعة أو أكثر اتفاقا مع مبدأ المالئمة والفاعمية 
: ولمتظمم اإلداري ثالث عناصر وىي

ويقصد بو الطريق القانونية المتمثمة في الشكوى المرفوعة : الطابع القانوني لمتظمم اإلداري -1
 .من طرف صاحب الحق أو المصمحة بمقتضاىا يطمب استرجاع حقو و تصحيح وضعيتو

 

                                                 

. 57، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، - (1)
عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضاء الجزائري طبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، - (2)

. 366 ، ص 2003الجزائر، 
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 :الطابع اإلداري لمتظمم -2

  و يتمثل في الطابع اإلداري لو الذي يعني توجيو التظمم اإلداري إلى السمطة اإلدارية 
. المختصة و يطرح ىذا العنصر معرفة السمطة اإلدارية المختصة و كيفية تحديدىا

 :موضوع التظمم- 3
   (.1)  يعني أن التظمم اإلداري يوجد مبدئيا ضد عمل قانوني أو تصرف إداري

أنواع التظممات اإلدارية : ثانيا
يمكن تطبيق تصنيف التظممات اإلدارية باالعتماد عمى الجية التي يرفع إلييا التظمم 
إلى تظممات رئاسية و أخرى والئية و تظممات ترفع إلى لجان خاصة وىو التصنيف الذي 

:   من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية حيث نصت عمى275نصت عميو المادة 
ال تكون الطعون بالبطالن مقبولة ما لم يسبقيا الطعن اإلداري التدرجي الذي يرفع أمام " 

السمطة اإلدارية التي تعمو مباشرة الجية التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر 
 (2)يعني الطعون بالبطالن التكون مقبولة ما لم يسبقيا تظمم رئاسي أو والئي" القرار نفسو

: التظمم الرئاسي -1
  وىو التظمم أو الطعن الذي يقدمو صاحب الشأن و المصمحة من األفراد إلى الرئيس 

اإلداري مصدر القرار موضوع التظمم طالب من ممارسة سمطتو الرئاسية التي تخولو حق إقرار 
أعمال مرؤوسية أو تعديميا أو سحبيا أو استبداليا بقرار مشروع أو مطابق لمقانون أو الموائح 

العامة ومالئمتو مع مبادئ المرافق العامة  
:    التظمم الوالئي- 2
وىو ذلك الطعن الذي يرفقو صاحب الصفة و المصمحة في صورة التماس ورجاء إلى   

نفس الجية اإلدارية مصدرة القرار ويطمب منيا إعادة النظر في ىذا القرار ومراجعتو بالتعديل 
. أو اإللغاء أو السحب

 
 

                                                 

. 66رشيد خموفي، مرجع سابق، ص - (1)
  www.yourpdf .netالرقابة اإلدارية عمى الييئات الالمركزية اإلدارية ،- (2)
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:  التظمم أمام لجنة إدارية خاصة- 3

قد يرفع التظمم من طرف لجنة إدارية خاصة وذلك بموجب نص قانوني وتشكل ىذه 
المجنة من عناصر إدارية مقدرة الكفاءة ومتخصصة وتصدر قراراتيا باإلجماع وليذه 

 (1)الصالحيات لمنظر والفعل في التظممات دون الرجع إلى الرئيس اإلداري
: التظمم اإلداري الوصائي- 4

وىو ذلك الطعن الذي يرفعو أصحاب المصمحة إلى السمطات اإلدارية المركزية الوصية 
و المختصة بالرقابة اإلدارية الوصائية عمى الييئات و السمطات اإلدارية الالمركزية لمطالبتيا 

بالتدخل لمراقبة و مراجعة أعمال وقرارات السمطات الالمركزية المتظمم منيا، غير أن ىذا 
التظمم الوصائي يمكن إدراجو من التظمم الرئاسي وذلك ألن من يرفع إلى السمطة الوصية وىو 

اإلدارة المركزية طعن في قرار إحدى السمطات الالمركزية فكأنما يرفع تظمما إلى الرئيس 
اإلداري يشكو فيو ويتظمم من قرار مرؤوسيو كأن يطف مثال شخص في قرار رئيس المجمس 

الشعبي البمدي أمام الوالي فيذا الطعن يمكن أن نسميو تظمم وصائي بالنظر إلى الييئات 
الوالئية الوصائية عمى البمدية كما أنو تظمم رئاسي في ذات الوقت إعماال لمسمطة الرئاسية 

  (2)وتدرج الوظائف اإلدارية في النظام اإلداري المركزي
صور الرقابة اإلدارية  : المطمب الثالث

تطرقنا في المطمب السابق إلى طريق تحريك الرقابة اإلدارية إال أن ىذه الرقابة اإلدارية 
. تأخذ صور مختمفة و تتمثل في الرقابة التمقائية وىي الذاتية الرئاسية وكذا الرقابة الوصائية

 
 
 
 
 

                                                 

عمار عوابدي، عممية الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائري، طبعة الثالثة، ديوان المطبوعات - (1)
 .14 ص 1994الجامعية، الجزائر، 

 .368عمار عوابدي، مرجع سابق ص - (2)



  

  -35-  

      الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية                   :                    الفصل األول

 الخارجية                                        
 

 
 

:  الرقابة التمقائية الذاتية: الفرع األول
وىذا النوع من الرقابة يعكس مدى جدية ورغبة اإلدارة في مراقبة نفسيا حيث تضع آليات داخل 

الجياز اإلداري من أجل الوقوف عمى مواطن الخمل ييدف إصالحيا مثل سجال لالقتراحات 
تعقد اجتماعات دورية لمتابعة األداء اإلداري، وبقدر ما يكون ىذا النوع من الرقابة جادا وحقيقيا 

        (1)بقدر ما تقمل اإلدارة من تجاوزاتيا وتحد من باقي أنواع الرقابة األخرى
والرقابة التقائية تتحقق عندما تقوم اإلدارة من تمقاء نفسيا يبحث و مراجعة أعماليا 

لفحص مدى مشروعيتيا أو مدى مالئمتيا و وقد يقوم بذلك نفس الموظف الذي قام بتصرف 
فيقوم بإلغاء أو تعديل أو استبدال تصرفيا إذا اكتشف عدم صحتو أو يقوم بذلك رئيس اإلداري 

  (2)ليذا الموظف
وتتولى اإلدارة وتمارس و تزاول أعماليا و نشاطيا و تصرفاتيا تحت رقابة داخمية و 
التحقق من مدى مشروعية تصرفاتيا وعمميا و نشاطيا و مدى مطابقة ىذه التصرفات و 

 (3)األعمال لمقانون و القواعد و الصالح العام
 الرقابة الرئاسية: الفرع الثاني

إن كل القوانين تمنح لمرئيس اإلداري سمطة التدخل لرقابة أعمال مرؤوسية سواء 
لممصادقة عمييا أو تعديميا أو إلغائيا ويتم ذلك إما لمرئيس من تمقاء نفسو أو بناءا عمى تظمم 

. رفعو أحد األفراد
 الذي ينظم العالقات بين اإلدارة و 131-88 من المرسوم رقم 07وقد نصت المادة 

: المواطن عمى مايمي
يجب عمى اإلدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراقبة السممية عمى 

سموك أعوانيا و انضباطيم و يجب أن تتأكد دوما بأنيم يضطمعون بمياميم في كشف احترام 
  (4).حقوق المواطن احتراما دقيقا

                                                 

 .40عزري الزين، مرجع سابق ص - (1)

 .81 ، ص 2003محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء اإلداري، الكتاب األول، منشورات حمبي ، دمشق، - (2)

 .67حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص - (3)

 .40عزري الزين، مرجع سابق، ص - (4)
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حيث تخول القوانين و األنظمة لمرئيس اإلداري حق التدخل لمتعقيب عمى أعمال 
مرؤوسيو من أجل المصادقة عمييا أو تعديميا أو إلغائيا سواء كان ذلك من تمقاء نفسو أو بناء 

 (1).عمى تظمم أو طعن رئاسي أو سممي
سمطة تتيح لمرئيس مراقبة تابعيو المباشرين و : "كما يمكن تعريف الرقابة الرئاسية بأنيا

مراجعة أعماليم ابتغاء تحقيق  المصمحة العامة بحيث يمارس الرئيس اإلداري سمطتو الرئاسية 
بحكم القانون دون حاجة إلى نص تشريع صريح بتحويميا لو، ألن ىذه السمطة تعد مالزمة 

 (2).لصفتو الرئاسية و لمدرجة التي يحتميا في سمم التدرج اإلداري
 :سمطات الرقابة الرئاسية: أوال
 :سمطات الرقابة الرئاسية عمى شخص المرؤوس- 1

من مبادئ النظام المركزي امتداد سمطة الرئيس اإلداري شخص المرؤوس منذ التحاقو 
بالوظيفة العامة حتى نيايتيا تمنح السمطة الرئاسية لمرئيس حق المرؤوس و ترقيتو ونقمو وكذلك 

- النقل- الترقية- التعيين: تأديبو و إنياء خدمتو في الحاالت التي يحدىا القانون كمايمي
   (3).إنياء خدمة الموظف- التأديب

 سمطة الرقابة اإلدارية عمى أعمال المرؤوس- 2
تتجمى في سمطة التوجيو و التي تتمثل فييا يصدره : الرقابة السابقة ألعمال المرؤوس- أ

الرئيس اإلداري من أوامر و تعميمات و منشورات إلى مرؤوسية إلى جانب اإلشراف عمى أعمال 
المرؤوس و اإلشراف ىو المتابعة و التوجيو و التدريب المستمر لممرؤوسين و المتابعة ىو 
مجموعة عمميات مستمرة بصفة دائمة و عن طريقيا تتم مقارنة األعمال منذ بدايتيا حتى 
النتائج النيائية و عن طريقيا يمكن اكتشاف االنحرافات وتحميل مسبباتيا ثم إعادتيا إلى 

. اتجاىاتيا السمبية عن طريق التوجيو السميم
 
 

                                                 

 .26 ،ص 2009محمد صغير بعمي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية، دار العموم لمنشر، عنابة الجزائر، - (1)

 .30، ص 2004عمى زغدود، اإلدارة المركزية في الجميورية الجزائرية، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجزائر، - (2)

 .315سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص - (3)
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 يممك الرئيس اإلداري بعد صدور القرار عدة :الرقابة الالحقة عمى أعمال المرؤوس- ب

المصادقة، التعديل، السحب، اإللغاء، باإلضافة إلى سمطتي التوجيو و التعقيب : سمطات أىميا
يممك الرئيس اإلداري سمطة الحمول محل الموظف المرؤوس في القيام بأعمالو وواجباتو 
الوظيفية فالحمول وسيمة غير مباشرة لممارسة االختصاص حيث يقوم موظف بممارسة 

اختصاص موظف أخر، و ذلك بقوة القانون، متى استعمال عمى األصل ممارسة 
 (1)اختصاصاتو

 شروط ممارسة الرقابة الرئاسية : ثانيا
من أجل أن يكون في نظام الرقابة اإلدارية سميما وفعاال في تحقيق أىداف الرقابة 

الذاتية البد من توفر مجموعة من الشروط في النظام الرقابة الرئاسية، و يمكن أن تتخمص ىذه 
: الشروط فيمايمي

يجب أن تتم عممية الرقابة الرئاسية باستمرار و بانتظام عمى األفعال و األعمال و القرارات  -
. و بذلك لضمان حسن السير اإلدارة و المرافق العامة

ضرورة قيام نظام الرقابة الرئاسية عمى معايير و أسس موضوعية واضحة ومحددة المعالم  -
 .بالنسبة لمعمال أو الموظفين

يجب ضبط و تحديد النظام اإلداري لممؤسسات و المرافق العامة في الدولة و الذي تحدد و  -
 .تضبط عمة أساسو الرقابة

اتسام النظام الرقابي بقدر كاف من المرونة، حتى يتماشى و مقتضيات العمل اإلداري و  -
كذلك ليتمكن من مراجعة الخطط المتغيرة كالظروف الطارئة لكي يبقى النظام الرقابي الرئاسي 

 .متحفظا بفاعمية

يجب أن يمارس النظام الرقابي الرئاسي في نطاق ممكن، أي حصر عدد مفعول من  -
الموظفين و العمال تحت إشراف و رئاسة رئيس اإلداري معين حتى يتمكن ىذا األخير من 

 .مراقبة أعمال و قرارات كل مرؤوسيو

يجب أن يكون نظام الرقابة موضوعيا ال شخصيا، يعني أن ال يكون اليدف من الرقابة  -
 .إرضاء الرغبات و الدوافع الشخصية و إنما يجب أن يكون اليدف منيا ىو كشف االنحرافات

                                                 

 .30عمي زغدود، مرجع سابق، ص - (1)
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ينبغي أن ال تكون التكاليف المادية . البد أن يكون نظام الرقابة الرئاسية نظاما اقتصاديا -
     (1)لمقيام بالعممية الرقابية أكثر من تكاليف الضرر الناتج عن غيابيا

 الرقابة الوصاية: الفرع الثالث
بالرغم من االستغالل القانوني لبعض الييئات اإلدارية، داخل السمطة التنفيذية بموجب 

اكتسابيا الشخصية المعنوية إال أن ذلك االستغالل ليس مطمقا، وال تاما حيث تبقى تمك األجيزة 
خاضعة لقدر معين من الرقابة و اإلشراف من طرف السمطة الوصية مثل وصاية عمى أعمال 

    (2)البمدية أو وصاية وزير التعميم العالي عمى الجامعة
: وعمى كل فإنو يجب التفرقة بين

نظام السمطة الرئاسية كأساس لممركزية اإلدارية، و المعبر عن العالقة القانونية بين الرئيس - 
و المرؤوس بما تخولو لمرئيس من سمطات واسعة سواء الشخص المرؤوس أو عمى عممو و 
نظام الوصاية اإلدارية كركن أساسي تستند إليو الالمركزية اإلدارية كأسموب أخر مثير عن 

( 3).أسموب المركزية

 
 الرقابة القضائية: المبحث الثاني

إن الرقابة اإلدارية السابقة ذكرىا ال يمكنيا أن تحقق اليدف في عممية الرقابة في 
ضمان سيادة مبدأ المشروعية وذلك ألن الرقابة اإلدارية نجدىا ال تعترف بخطأ اإلدارة مجاراة 
أو تعسفا أو رغبة في التحرر من قيود المشروعية، ومن ثم فإن أىم رقابة عمى اإلطالق ىي 

رقابة القضاء الذي يعد الجية المستقمة المحايدة لمنظر في مختمف النزاعات التي تجمع اإلدارة 
. و األفراد عمى حد سواء، ولعل اإلجماع حاصل من الزمن بو ذلك

وىذا ما سنتناولو في ىذا المبحث المقسم إلى ثالث مطالب من خالل المطمب األول و 
الذي يتحدث حول مفيوم الرقابة القضائية و المطمب الثاني حول أجيزة الرقابة القضائية و 

. المطمب الثالث حول وسائل و آليات الرقابة القضائية
                                                 

 .427، ص 2005إبراىيم عبد العزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، منشأة المعارف القاىرة، - (1)

 .27محمد صغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص -(2)

 .40عزري  الزين، مرجع سابق، ص - (3)
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 مفهوم الرقابة القضائية: المطمب األول
إن السمطة القضائية تمارس الرقابة القضائية و تخضع ىذه الرقابة و كذلك السمطة إلى 

. مبدأ المشروعية من أجل تطبيق القوانين بصفة عادلة
 تعريف الرقابة القضائية: الفرع األول

الرقابة القضائية و ىي الرقابة التي تمارسيا المحاكم و تنصف بأنيا أكثر األنواع ضمانا  -
لمحقوق و الحريات األفراد لما ليا من ميزة في القضاء من نزاىة و معرفة و حكمة في القانون 

. المعمول بو
الرقابة القضائية تعني إسناد الرقابة عمى مشروعية األعمال و تصرفات اإلدارة إلى السمطة  -

القضائية باعتبارىا سمطة مستقمة و محايدة دستوريا عن السمطة التنفيذية و فروعيا من الجيات 
 .اإلدارية

  وتتولى و تباشر المحاكم اإلدارية المختصة في السمطة القضائية بحث مشروعية العمل 
اإلداري بناءا عمى الطعن الفرد أو األفراد ذوي الشأن، و تقوم المحكمة المختصة عموما بإلغاء 

( 1).أو تعديل العمل الذي تقوم بو اإلدارة عندما يصدر مخالف لمقانون و القواعد العامة

الرقابة القضائية بصفة عامة ىي التي تمارسيا و تباشرىا المحاكم القضائية عمى اختالف - 
أنواعيا، و ذلك بواسطة تحريك الدعاوى و الطعون القضائية المختمفة و إعماليا ضد أعمال 

السمطة اإلدارية الغير مشروعة مثل دعوى البطالن، دعوى فحص المشروعية و ىذا النوع من 
الرقابة من األكثر فاعمية، و أنجع وسيمة لضمان احترام مبدأ المشروعية من طرف اإلدارة، و 

 (2).األكثر ضمانا لحقوق األفراد و حرياتيم
 تعريف مبدأ المشروعية: الفرع الثاني

إن الحديث عن القضاء اإلداري و دوره في حماية مبدأ المشروعية لألعمال اإلدارية 
يعرف ىذا المبدأ، مبدأ المشروعية في المغة المشروعية مصدر لفعل مشرع بمعنى بدأ في السير 

عمى أساس من سبق التنظيم، و منو ىو طرق المعد لسير و المشروع وىو الفكرة المنظمة و 
. التشريع بمعنى التنظيم بقواعد عامة

                                                 

 .81محمد رفعت عبد الوىاب، مرجع سابق، ص - (1)

 .49 ، ص 2003مازن ليمو راضي، الوجيز في القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، القاىرة، - (2)
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يعرف فقياء القانون مبدأ المشروعية بأنو خضوع كل الحكام و المحكومية لمقانون بمعناه 
الواسع بمعنى سيادة حكم القانون و خضوع جميع السمطات الحاكمة في الدولة ألحكامو و يقول 

ضرورة احترام القواعد القانونية إلقائية بأن تكون جميع : رمزي الشاعر محددا المقصود فيو/ د
    (1).تصرفات السمطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلول العام

و يعني بمبدأ المشروعية معناه و مفيومو الواسع خضوع و احترام و المحكومين لمقانون، أو  -
ىي سيادة القانون و خضوع جميع األفراد و األشخاص بما فيو السمطة العامة بكل ىيئاتيا و 

. أنظمتيا و أجيزتيا لمقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة
وىناك المفيوم الضيق لمبدأ المشروعية يتمثل في خضوع اإلدارة لمقانون و ىو أن تكون  -

تصرفات و أعمال اإلدارة في حدود القانون، معناه الواسع الذي يشمل القواعد العامة الممزمة أيا 
كان شكميا و أيا كان مصدرىا في حدود تدرجيا و أيا كان تصرف و عمل اإلدارة قانوني أو 

   (2).مادي
 أجهزة الرقابة القضائية: المطمب الثاني

 ترمي إلى تطبيق النظام القضائي و 1996لقد تم إنشاء ىيئات قضائية بموجب دستور 
ىذا يوضع قضاء إداري مختص في النظر و الفصل في الدعاوي اإلدارية، فمن المالحظ بأن 
المشرع الجزائري في ىذا التعديل الدستوري قد تمسك بمبدأ التقاضي عمى درجتين حيث أنشأ 
عمى مستوى الدرجة الثانية أنشأ مجمس الدولة، و التنازع من أجل الفصل في مسألة تنازع 

. االختصاص بين جيات القضاء العادي و القضاء اإلداري
 المحاكم اإلدارية: الفرع األول

: تستمد المحاكم اإلدارية وجودىا و مصدرىا من عدة أسس
و  (143):  تجد المحاكم اإلدارية مصدرىا الدستوري في نص المادة:األساس الدستوري: أوال

". ينظر القضاء في الطعن في القرارات السمطات اإلدارية: "التي جاء نصيا
 

                                                 

عميان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية و التطبيق، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون، دار الجامعة الجديدة، - (1)
 .120 ، ص 2009الجزائر، 

 .4 ، ص 2002نواف كنعان، القضاء اإلداري، الطبعة األولى، عمان دار الثقافة لمنشر، - (2)
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أعمنت  (152)و تؤكد أغمب الفقياء عمى أن الفقرة الثانية من المادة  (152/2)و المادة 

صراحة عن إنشاء محاكم إدارية عمى مستوى أدنى لدرجات الثقافي متنقمة عن المحاكم العادية، 
 (1).تفصل في المنازعات اإلدارية دون سواىا

 األساس التشريعي: ثانيا
 الذي 30/05/1998 المؤرخ في 98/02ينظم و يحكم المحاكم اإلدارية والقانون رقم 

 اإلدارية و يحدد  نص عمى أنو تنشأ محاكم إدارية كجيات قضائية لمقانون العام في المادة
  (2).عددىا و اختصاصيا اإلقميمي عن طريق التنظيم

: األساس التنظيمي: ثالثا
 نوفمبر 14 المؤرخ في 356-98:  صدر المرسوم التنفيذي رقم02-98تطبيقا لمقانون 

المتعمق بالمحاكم اإلدارية،  (02-98) الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون السابق 1998
محكمة  (31)تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثالثون : "حيث نصت المادة عمى أن

عمى أن تنصب تدريجيا عند توفر " إدارية كجيات قضائية لمقانون العام في المادة اإلدارية
 (3 )(وزارة العدل)جميع الشروط الضرورية لسيرىا و ىو ما يدخل في السمطة التقديرية لإلدارة 

 الذي حدد تنظيم و 30/05/1998 المؤرخ في 98/02حسب القانون العنصري رقم  -
اختصاص المحاكم اإلدارية، عمميا وىذا بالرجوع إلى المادة األولى و التي جاء فييا أن 

جيات القضاء اإلدارية االبتدائية و يعود إلييا االختصاص العام إداريا : المحاكم اإلدارية ىي
. برقعة جغرافية يحددىا التنظيم

  وتقوم ىذه المحاكم بدور القاضي العادي لإلدارة، وليا اختصاص إقميمي يحدده التنظيم 
 (4)و تخضع عند ممارستيا لعمميا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 تشكل المحاكم اإلدارية من ىياكل قضائية و أخرى غير :تشكيمة المحكمة اإلدارية: رابعا
: قضائية

                                                 

 .76، العدد 08/12/1996:  الجريدة الرسمية المؤرخ في1996 من الدستور 152 و 143المادة - (1)

 .355 ص 2005بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة - (2)

 .80محمد صغير بعمي، مرجع سابق، ص-(3)

 المتعمق بالمحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية، 30/05/98 المؤرخ في 98/02من القانون العضوي رقم  (2)، (1)المادة - (4)
 .8 ص 37عدد 
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:   و ىي تضم من الناحية البشرية:التشكيمة القضائية -1

وىم يخضعون جميعا لمقانون األساسي " القضاة"  محافظ الدولة ومساعديو و المستشارين
 عمى مستوى جميع الجيات القضائية القائمة بالقضاء العادي و 98/21: لمقضاة رقم

 ( 1).اإلداري
تشكل من غرفة واحدة إلى ثالث غرف ويمكن أن تنقسم :   و من الناحية التنظيم اإلداري

ىذه األخيرة إلى قسمين عمى األقل و أربعة أقسام عمى األكثر، و يكون تحديدىا بقرار يصدر 
. عن وزير العدل

: إذن تبرز التشكيمة القضائية لممحاكم اإلدارية في
يتولى محافظ : " عمى98/02من القانون العضوي  (05)نصت المادة : محافظ الدولة - أ

" الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعديو
 فإنو يتولى 98/356 من المرسوم التنفيذي رقم 08  أما فيما يتعمق ميامو فبموجب المادة 

إلى جانب رئيس المحكمة ميمة توزيع كتاب الضبط عمى الغرض و األقسام كما يتولى ميام 
من  (6)رقابة سير أعمال مصمحة كتاب الضبط لدى المحكمة طبقا لما جاء في نص المادة 

 (2). 356-98المرسوم 
فضال عمى كونو ساىم خالل جمسات الفصل في الدعاوى و ذلك بتقديم التقارير 

09-08من اإلجراءات المدنية و اإلدارية  (897)المكتوبة وفق نص المادة 
(3). 

 تظم المحكمة اإلدارية مجموعة من المستشارين ليم صفة القضاة يقوم :المستشارين- ب
بالتشكيالت القضائية لمفصل في القضايا المطروحة أماميم، و لم تحدد النصوص أحكاميا 

  (4).خاصة لتقييميم و ال اختصاصات مثيرة عن القضاء العادي
 
 

                                                 

 . المتضمن القانون األساسي لمقضاة06/09/2004 المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم - (1)

  .98/02 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 356- 98من المرسوم التنفيذي رقم  (6)أنظر المادة - (2)

 .25/02/2008:  المؤرخ في09-08من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  (897)أنظر نص المادة - (3)

 .173محمد صغير بعمي، مرجع سابق، ص - (4)
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تقسم المحكمة اإلدارية إلى مجموعة من الغرض و األقسام ولم يحدد : الغرف واألقسام- ج

تنظم المحاكم : "منو بقولو (04) عددىا بل اكتفى في المادة 02-98القانون المحاكم اإلدارية 
اإلدارية في شكل غرض و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام و أحالت أمر تحديد ىذه الغرف و 

 و التي عددتيا بصفة غير دقيقة 356-98من المرسوم التنفيذي رقم  (05)األقسام إلى المادة 
بحيث أشارت إلى أدنى و حد أقصى لمغرف و األقسام فجعمت الغرف تتراوح بين غرفة إلى 

ىي  (5)ثالث غرف أما األقسام بين قسمين إلى أربعة أقسام لكل غرضة وقد أحالت المادة 
األخرى اختصاص تحديد الغرف و األقسام لكل محكمة إدارية إلى وزير العدل الذي يصدر 

   (1). قرار بذلك
 وتتمثل في رئاسة المحكمة اإلدارية و كتابة الضبط  :الهياكل الغير قضائية -2
 يتولى رئاسة المحكمة اإلدارية قاضي يعين بموجب مرسوم رئاسي :رئاسة المحكمة اإلدارية - أ

 و ىذا ما يجعل مركزه مماثال لمركز رئيس 11-04و يخضع لمقانون األساسي لمقضاة 
 :المحكمة العادية ومن بين الميام األساسية التي يتوالىا رئيس المحكمة اإلدارية

. اإلشراف عمى السير الحسن لمعدالة ضمن اختصاص المحكمة -
كما يتولى إلى جانب محافظ الدولة ميمة توزيع كتاب الضبط عمى الغرف و األقسام وفقا  -

 .356-98من المرسوم التنفيذي  (08)لما نصت عميو المادة 

القيام بأقسام إدارية تتعمق بالتسيير و اإلشراف اإلداري عمى المحكمة حيث يقوم بالتنسيق  -
بين القضاة و السير عمى مداومتيم و إنظباطيم، كما يصدر العديد من األعمال اإلدارية و 

     (2)الوالئية في شكل أوامر
: كتاب الضبط- ب

إن رئاسة المحكمة التي تتولى اإلشراف و التسيير اإلداري ليياكل المحكمة اإلدارية، 
 أما عن اختصاصاتيم، فقد 02-98من القانون  (06)تتوفر عمى كتابة الضبط وفقا لممادة 

يسير كتاب ضبط المحاكــــــم اإلداريــة  : " السابق عمى356-98من المرسوم  (9)نصـــت المادة 
 

                                                 

 .98/356من المرسوم التنفيذي  (5)أنظر نص المادة - (1)

 .36، ص2005، دار العموم ، الجزائر، (الغرف اإلدارية)محمد صغير بعمي، المحاكم اإلدارية -(2)
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عمى حسن سير مصمحة كتاب الضبط و يمسكون السجالت الخاصة بالمحكمة اإلدارية و 
. عمى النحو السائد في محاكم القضاء العادي". يحضرون الجمسات

وفي األخير وخالفا لمجمس الدولة الذي يتمتع باالستقاللية المالية و االستقاللية في 
 المتعمق بالمحاكم اإلدارية قد جعل تمك المحاكم مرتبطة بوزارة 02-98التسيير فإن القانون 

تتولى وزارة العدل التسيير اإلداري و : " منو عمى مايمي (07)العدل حينما نص في المادة 
    (1).كما ىو الحال بالنسبة لييئات و محاكم القضاء العادي" المالي لممحاكم اإلدارية

اختصاصات المحاكم اإلدارية : خامسـا
  :االختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية- 1

 نجد أن المادة   09-08 باإلطالع عمى قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد 
المحاكم اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، "منو تنص عمى  (800)

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو 
". الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا

: تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في:" من نفس القانون (801)و تضيف المادة 
دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية و الدعاوي التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية لمقرارات . أ

: الصادرة عن
. الوالية و مصالح غير ممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية- 
. البمدية و المصالح اإلدارية األخرى لمبمدية- 
. دعاوى القضاء الكامل. ب
. القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة. ج
: االختصاص اإلقميمي. ح

 إن قواعد االختصاص المكاني ال تطرح أي إشكال عمى المستوى القانوني غذ يعود 
لمتنظيم ميمتو رسم المعالم الجغرافية و اإلقميمية لكل محكمة إدارية و ىو أمر تضمنو المرسوم 

(  806) في الممحــــــق المتعمــــــق باالختصاص اإلقميمـــــــــي و ىو ما أكدتـــــو المادة 356-98: رقم

                                                 

 .104 ، ص 2004عمار بوضياف، القضاء اإلداري في الجزائر، طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، دار جسور، - (1)
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من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و يؤول االختصاص اإلقميمي لممحكمة اإلدارية التي 
يقع في دائرة اختصاصيا موطن المدعي عميو، و إن لم يكن لو موطن فيعود االختصاص 

 (1).لمجية القضائية التي يقع فييا آخر موطن لو، و في حال تعدد المدعي عمييم
من  (38-37)يؤول االختصاص لممحكمة اإلدارية موطن أحدىم، و ىذا ما قضت بو المادة 

من ذات القانون  (803)قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بعد اإلحالة إلييما من جانب المادة 
و خالف لألحكام المقررة في المواد المذكورة يعقد االختصاص اإلقميمي و جوبا بمنطوق المادة 

: من القانون السابق أمام المحاكم اإلدارية التالية (804)
أمام محكمة التي يقع دائرة اختصاصيا مكان فرض : في مادة الضرائب أو الرسوم (1

. الضريبة أو الرسوم
 .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكان تنفيذ األشغال: مادة األشغال العمومية (2

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكان إبرام العقد أو : مادة العقود اإلدارية (3
 .تنفيذه

المنازعات المتعمقة بالموظف أو أعوان الدولة أو األشخاص العامة في مؤسسات  (4
 .المحكمة التي في دائرة اختصاصيا مكان التعيين: إدارية

 .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكان تقديم الخدمات: الخدمات الطبية (5

المحكمة التي يقع في دائرة : مادة توريدات أو أشغال أو تأجير خدمات فنية صناعية (6
 .اختصاصيا مكان اتفاق أو تنفيذه

مكان المحكمة التي : مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري (7
 .يقع في دائرة اختصاصيا مكان وقوع الفعل الضار

المحكمة التي يقع في دائرة : مادة إشكال تنفيذ األحكام الصادرة عبر المحاكم اإلدارية (8
(2 ).اختصاصيا المحكمة التي صدر منيا الحكم موضوع اإلشكال

 

 

 

                                                 

. 117عمار بوضياف، القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص - (1)
. من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية (804)أنظر المادة - (2)
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مجمس الدولة : الفرع الثاني

، خاصة 1996يجد مجمس الدولة أساسو الرئيسي في أحكام دستور : أوال األساس الدستوري
: منو عمى ما يمي (152)حيث تنص المادة  (153، 152، 143، 119): المواد

تشمل المحكمة العميا الييئة المقومة ألعمال الجيات القضائية اإلدارية تضمن المحكمة 
العميا و مجمس الدولة توحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد و يسيران عمى احترام 

القانون، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العميا و 
. مجمس الدولة

 من الدستور عمى أن يحدد قانون 153 جاء النص عميو في المادة :األساس القانوني: ثانيـا
عضوي تنظيم المحكمة العميا و مجمس الدولة و محكمة التنازع و عمميم و اختصاصاتيم 

 1998 ماي 30 المؤرخ في 01-98: األخرى، و بناءا عميو صدر القانون العضوي رقم
:  المتعمق باختصاصات مجمس الدولة و تنظيم عممو

. مواد تتعمق بأحكام عامة (08)يشمل عمى : الباب األول -1
 .مواد تتعمق باختصاص مجمس الدولة (04)يشمل عمى : الباب الثاني -2

 .مادة تتعمق بتنظيم و سير مجمس الدولة (26)يحتوي عمى : الباب الثالث -3

 .تحيل إلى قانون اإلجراءات المدنية القديم (02)يحتوي عمى مادتين : الباب الرابع -4

 (1). مواد تتعمق باألحكام االنتقالية و النيائية (03)يشمل عمى : الباب الخامس -5
: و يشمل مجموعة من المراسيم صدرت بعد القانون العضوي رقم: األساس التنظيمي: ثالثـا
:   و ىي98/01

 المتضمن تعيين أعضاء 1998 ماي 30 المؤرخ في 187-98: المرسوم الرئاسي -
.  عضوا44مجمس الدولة، حيث تشكل في بدايتو من 

 المحدد ألشكال و الكيفيات 1998 أوت 29 المؤرخ في 261-98المرسوم التنفيذي رقم  -
 .المتعمقة باالستشارة لدى مجمس الدولة

 

                                                 

. 89، 88محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص - (1)
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 يحدد شروط و كيفيات 2003 أفريل 09 المؤرخ في 165-03المرسوم التنفيذي رقم  -
 .تعيين مستشاري الدولة في ميمة غير عادية لدى مجمس الدولة

 :النظام الداخمي: رابعـا
 يشكل النظام الداخمي ضمانا الستقاللية مجمس الدولة و إجراما لمبدأ الفصل بين 

السمطات كما يعتبر أداة و وسيمة قانونية لعمل و تسيير مجمس الدولة، إذ تحيل مواد عديدة إلى 
: ضرورة الرجوع إلى أحكام و قواعد النظام الداخمي سواء منيا ما كان واردا في

(. 25، 22، 19، 7، 4)، مثل المواد 01-98القانون العضوي رقم  -1
 :السابقة، حيث تنص مثال (المراسيم)مختمف التنظيمات  -2

:  عمى ما يمي261-98من المرسوم التنفيذي رقم  (07)المادة 
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديو الجمسات و المداوالت و يقدم مذكراتو طبقا 

  (1 ).لمكيفيات لمحددة في النظام الداخمي لمجمس الدولة
 :تشكيمة مجمس الدولة: خامسـا

 و 1996 من الدستور 78/7يتم تعيينو برسوم رئاسية طبقا لممادة : رئيس مجمس الدولة- 1
. ليس من الضروري أن يكون رئيس مجمس الدولة قاضيا

-98و يعين بمرسوم رئاسي و قد صدر ىذا األخير تحت الرقم : نائب رئيس مجمس الدولة- 2
 . و عن ميامو فيو يتولى أساسا استخالف رئيس مجمس الدولة1998 ماي 30 بتاريخ 187

 :لمجمس الدولة مكتب يتشكل من: مكتب مجمس الدولة-3

 رئيس مجمس الدولة رئيسا .
  (نائب رئيس المكتب)محافظ الدولة نائبا لمرئيس. 

 نائب رئيس مجمس الدولة. 

 رؤساء الغرف. 

 عميد رؤساء األقسام. 

 عميد المستشارين. 

 
                                                 

. 49، مرجع سابق، ص (مجمس الدولة)محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري - (1)
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يتم تعيين محافظ الدولة، باعتباره قاضي، بموجب : محافظ الدولة و المحافظون المساعدون-4
. مرسوم رئاسي، أيضا يمكن تعيين محافظي دولة مساعديو، و ىم قضاة معينون

يتشكل مجمس الدولة عند ممارستو لمسمطة القضائية من مجموعة من غرف : رؤساء الغرف-5
 .عددىا أربعة و عمى رأس كل غرفة رئيس غرفة يتولى ميمتو

تتشكل كل غرفة من مجموعة من أعماليا و ضبط مياميا بشكل محدد و : رؤساء األقسام-6
 .دقيق

مستشار دولة في ميمة عادية و :  إن مستشارو الدولة نوعان:القضاة أو مستشارو الدولة-7
    (1 ).مستشار دولة في ميمة غير عادية

يضم مجمس الدولة إلى جانب رئيس المجمس و نائبو و محافظ : األمين العام لمجمس الدولة-8
الدولة و مساعديو و رؤساء الغرف و األقسام و المستشارين مجموعة أقسام تقنية و مصالح 

إدارية تابعة لألمين العام ىذا األخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل 
 13 المؤرخ في 322-98: بعد استشارة رئيس مجمس الدولة، و طبقا لممرسوم التنفيذي رقم

 المحدد لتصنيف وظيفة األمين العام لمجمس الدولة فإنو يشغل وظيفة من 1998أكتوبر 
( 2 ).الوظائف العميا في الدولة

: يتولى تسيير مجمس الدولة األجيزة و اليياكل التالية: تسيير مجمس الدولة: سادسا
. كتابة الضبط- 4األمانة العامة لممجمس، - 3مجمس الدولة، - 2مكتب المجمس،  -1
: اختصاصات مجمس الدولة: سابعا

 يمارس مجمس الدولة 30/05/1998 المؤرخ في 01-98 طبقا لمقانون العضوي 
. اختصاصات ذات طابع استشاري و أخرى ذات طابع قضائي

 بحيث تقوم الحكومة بأخذ 1996من الدستور  (119)أشارت إلييا المادة : مجال االستشارة (1
رأي مجمس الدولة عند إعدادىا لمشاريع القوانين فيقترح التعديالت التي يراىا ضرورية و يقدم 

 .أراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول

 
                                                 

. 55، مرجع سابق، ص (مجمس الدولة)محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري - (1)
. 299، مرجع سابق، ص 2002، 1962عمار بوضياف، القضاء اإلداري في الجزائر، - (2)



  

  -49-  

      الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية                   :                    الفصل األول

 الخارجية                                        
 

 
: يمارس المجمس االختصاصات القضائية بأوصاف ثالث: االختصاصات القضائية (2

.  مجمس الدولة كقاضي اختصاص-أ
. مجمس الدولة كمحكمة استئناف- ب
 (1 ).مجمس الدولة كمحكمة نقـض- ج

 .محكمة التنازع: الفرع الثالث
 و القانون العضوي رقم 1996 أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 

.  المتعمق باختصاص محكمة التنازع و تنظيميا و عمميا1998 يونيو 3 المؤرخ في 98/03
:  تتشكل من: تشكيمة محكمة التنازع: أوال

 سنوات من قبل رئيس الجميورية باقتراح من وزير 3يعين لمدة : رئيس محكمة التنازع -1
. العدل و في حالة حصول مانع لمرئيس  يخمفو القاضي األكثر أقدميو

 . عمى األقل5و عددىم خمسة : قضاة محكمة التنازع -2

 سنوات من طرف رئيس 3يعين من بين القضاة لمدة : محافظ الدولة و مساعده -3
الجميورية، ميمتو تقديم المالحظات الشفوية و الطمبات بخصوص حاالت التنازع 

    (2 ).المعروضة عمى المحكمة

: اختصاصات محكمة التنازع: ثانيا
تختص محكمة التنازع :"  عمى أنو03-98 من القانون العضوي رقم 03 نصت المادة 

في الفصل في المنازعات االختصاص بين الجيات القضائية الخاضعة لمنظام القضائي العادي 
و الجيات القضائية الخاضعة لمنظام القضائي اإلداري حسب الشروط المحددة في ىذا القانون 

وال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات االختصاص بين الجيات القضائية الخاضعة 
ال ترفع أمام محكمة التنازع إال المواضيع المتعمقة بتنازع  "15لنفس النظام باإلضافة إلى المادة 

االختصاص ما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا و ليس عاما و يشمل 
مجموعة من الحاالت فقط ىي حالة التنازع اإليجابي و التنازع السمبي و حالة تناقض 

  (3).األحكام
                                                 

. 116بوبشير محند أمقران، مرجع سابق، ص - (1)
.  المتعمق باختصاص محكمة التنازع تنظيميا و عمميا03-98من القانون العضوي  (02، 01)المواد - (2)
. 331عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص - (3)
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وسائل و آليات الرقابة القضائية : المطمب الثالث
 تعتبر الدعاوى اإلدارية الوسيمة القضائية التي قد  تضمن حق الشخص في الحصول 

عمى حقو بحيث عرفتو الدعاوى اإلدارية بأنيا حق الشخص في المجوء إلى القضاء المختص 
باستعمال مجموعة من القواعد القانونية الشكمية و الموضوعية لممطالبة بإلغاء قرار معين أو 

. التعويض عن األضرار الناجمة عن نشاط اإلدارة
 دعوى فحص المشروعية : الفرع األول

تعرف عمى أنيا دعوى قضائية إدارية موضوعية و : أوال تعريف دعوى فحص المشروعية
عينية من دعاوى قضاء الشرعية تتحرك و ترفع بعد اإلحالة القضائية و ذلك من خالل الدفع 

 و األحكام القضائية النيائية أثناء النظر و الفصل في  بعدم الشرعية في أحد القرارات اإلدارية
الموضوع ىذه الدعوى العادية األصمية و حكم بإحالة مسألة لمنظر و الفصل في الدفع بعدم 

. شرعية التصرفات اإلدارية
  .خصائص دعوى فحص المشروعية: ثانيا

: دعوى فحص المشروعية ىو دعوى قضائية -1
 .دعوى تقدير الشرعية ىو من دعاوى القضاء الشرعية -2

(1 ).دعوى تقدير فحص الشرعية -3
 

 

. سمطة القاضي في دعوى تقدير المشروعية: ثالثا
 تتقيد سمطة القاضي المختص و تتحدد في ىذه الدعوى بعد فحص القرار بتقرير 

مشروعية إذ خمت أركانو من أي عيب من العيوب التي قد تصيبيا، التي تم التطرق إلييا 
بصدد توضيح أو باإللغاء، أو اإلعالن بعدم مشروعيتو إذ كان مشوبا بعيب من العيوب وال 
يمكن لمقاضي أن يمغي القرار أو أن يقوم بتوضيح معناه و تفسيره و عمى ىذا فدور القاضي 

  (2 ).في ىذه الدعوى يتوقف عند اإلقرار بالمشروعية من عدميا
 

                                                 

. 6، ص 2007عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية في القضاء الجزائري، دار ىومة لمطباعة و النشر، الجزائر، - (1)
. 84محمد صغير بعمي، مرجع سابق، ص - (2)



  

  -51-  

      الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية                   :                    الفصل األول

 الخارجية                                        
 

 
 

 .شروط دعوى فحص المشروعية: رابعا
القاعدة أن دعوى فحص المشروعية التي ترفع أمام الغرفة اإلدارية إنما : محل الطعن- 1

الواليات أو رؤساء المجالس الشعبية البمدية، و ىكذا : تنصب فقط عمى القرارات الصادرة عن
فإن التوزيع االختصاصي القضائي بالنظر لمطعون الخاصة بتقدير مدى مشروعية القرارات 

. اإلدارية يبقى قائما كما ىو الحال بالنسبة لدعوى اإللغاء عمى أساس المعيار العضوي
 (إ.م.إ. من ق13المادة )حيث يشترط في الطاعن ما يشترط في دعوى اإللغاء : الطاعـن- 2

. المصمحة و الصفة و األىمية
عكس دعوى اإللغاء التي يربطيا القانون بمواعيد محددة فإن فحص المشروعية : الميعـاد- 3

. تربطيا أي مواعيد لرفعيا و غير مقيدة
تتحرك دعوى فحص المشروعية القرارات المطعون فييا ابتدائيا و نيائيا أمام : التحريك- 4

: الغرف اإلدارية بطريقتين
فالقاعدة أنو يحضر عمى الييئات القضائية الفاصمة في المواد المدنية : اإلحالة القضائية- أ

تقدير المشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصيا مما يعني إحالة األم عمى 
. القضاء اإلداري المختص

أما بالنسبة لممحاكم الجزائرية فإنيا تتمتع عموما بيذا الحق إكماال لقاعدة قاضي الدعوى - ب
. الرئيسية ىو قاضي الطمب الفرعي

. إجراءات رفع دعوى تقدير المشروعية في القضاء الجزائري: خامسا
 تتحرك و ترفع الدعوى فحص المشروعية بطريقتين الطريق المباشر حيث ترفع مباشرة 

أمام السمطة القضائية المختصة من طرف ذوي الصفة القانونية و المصمحة و في نطاق 
. الشروط و اإلجراءات القانونية و القضائية المقررة

كما يمكن أن ترفع دعوى فحص المشروعية بطريقة غير مباشرة و ىذه طريقة اإلحالة القضائية 
حيث تقوم جية القضاء العادي في حالة بالدفع فحص مدن المشروعية القرار اإلداري أو الحكم  

قضائي مرتبط ميم لمدعوى األصمية المطروحة أمامو بمطالبة األطراف بإحالة األمر إلى 
المحكمة اإلدارية و حينئذ يتوقف النظر و الفصل في الدعوى األصمية إلى حين فحص مدى 

  (1 ).شرعية القرار المطعون فيو
 

                                                 

. 192محمد صغير بعمي، مرجع سابق، ص - (1)
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 .دعوى اإللغاء: خامسا
:  ىناك عدة تعاريف لدعوى اإللغاء منيا: تعريف دعوى اإللغاء- 1
ىي الدعوى القضائية اإلدارية الموضوعية و العينية التي يحركيا ذو : تعريف عمار عوابدي. أ

الصفة و المصمحة أمام جيات القضاء المختصة في الدولة لممطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير 
  (1 ).مشروعية

 (2)ىي الدعوى التي يطمب فييا من القاضي إلغاء قرار غير مشروع: تعريف أحمد محيو. ب
 ىي دعوى قضائية ترفع أمام الجية القضائية المختصة بفرض :تعريف عمار بوضياف. ج

    (3)إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا إلجراءات خاصة و محددة قانونا
الدعوى القضائية الموضوعة أمام إحدى الجيات القضائية : تعريف محمد صغير بعمي. د

  (4 ).اإلدارية التي تستيدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيتو لما يشوب أركانو عيوب
 من 143نص المشرع الجزائري دعوى اإللغاء بالعديد من النصوص القانونية مثل المادة * 

 801و المادة " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السمطات اإلدارية:" الدستور التي تنص أن
من ق م إ، التي تقول بأن تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في دعاوى القرارات اإلدارية 

 (5 ).الصادرة عن الوالية، البمدية، و المؤسسات العمومية المحمية ذات الصفة اإلدارية
 المتعمق باختصاصات مجمس الدولة أن 01-98 من القانون العضوي رقم 9كما نص المادة 

يفصل مجمس الدولة ابتدائيا و نيائيا في الطعن باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو 
الفردية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية و الييئات العمومية الوطنية و المنظمات 

  (6 ).المينية الوطنية
 

                                                 

. 314، ص 1995، الجزائر، 2عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام الجزائري، الجزء- (1)
. 151، ص 2003، الجزائر، 5أحمد محيو، المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز انجق وبيوض خالد، ط- (2)
. 14، ص 2009، جسور لمنشر، الجزائر، 1إ،الطبعة.م.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء في قانون إ- (3)
. 3محمد صغير بعمي، مرجع سابق، ص - (4)
.  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية25/02/2008 المؤرخ في 08/09القانون رقم - (5)
 المتضمن اختصاصات مجمس الدولة تنظيمو و عممو، الجريدة الرسمية رقم 1998 ماي 30 المؤرخ في 08/01القانون رقم - (6)

37 .
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تتميز دعوى اإللغاء عن باقي الدعاوى اإلدارية بمجموعة من : خصائص دعوى اإللغاء- 2

: الخصائص تتمثل فيما يمي
دعوى قضائية تخضع إلجراءات خاصة فيي ليست تظمما إداريا بل ىي دعوى قضائية ترفع - أ

أمام الجية القضائية المختصة التي تفصل في النزاع بحكم حاكم القوة الشيء المقضي بو، كما 
خصيا المشرع بإجراءات خاصة تميزىا عن باقي الدعاوى مثل ميعاد رفعيا و ىي دعوى 

قضائية منذ أن عيد مجمس الدولة بوظيفة القضاء المفوض، و منذ ذلك الحين أصبحت في 
حقيقتيا و مفيوميا، ألنيا تصدر من سمطة قضائية مختصة عمى شكل حكم قضائي حاسم 

  (1 ).لفصل النزاع، و يجوز ذلك الحكم حجية الشيء المقضي فيو
ألنيا ال تيدف إلى حماية المصمحة الشخصية، بل تيدف إلى : دعوى عينية موضوعية- ب

حماية مبدأ المشروعية القانونية و النظام العام في الدولة، ألن إلغاء القرار غير المشروع يحقق 
. مصمحة عامة

( 2)و من ثم فإن دعوى اإللغاء دعوى موضوعية إحترام مبدأ المشروعية

: دعوى قضاء المشروعية- ج
ألنيا تيدف لمحفاظ عمى مبدأ المشروعية و ىي الدعوى األصمية و الوحيدة إللغاء 

القرارات اإلدارية غير المشروعة قضائيا و السبيل الوحيد أمام األفراد إللغائيا، حيث ال يوجد 
أي دعوى أخرى عادية أو إدارية تستطيع أن تمغي قرارا إداريا غير مشروع و تزيل أثاره 

  (3 ).القانونية
 .الشروط الشكمية لقبول دعوى اإللغاء- 3
إن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية كسابقو قانون : شرط الصفة في دعوى اإللغاء- أ

اإلجراءات المدنية القديم لم يعرف الصفة رغم النص عمييا صراحة بل و جعميا من النظام 
العام يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية مالئمة لمباشرة الدعوى أي أن 

. يكون في مركز قانوني سميم يخول لو التوجو إلى القضاء

                                                 

، 2006أبو يكر صالح بن عبد اهلل، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة، دار النشر، جمعية التراث، غرداية، الجزائر، - (1)
. 403ص 

. 25، ص 2007طارق فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري دعوى اإللغاء، دار النيضة العربية، - (2)
. 330، ص 2008محمد وليد العيادي، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، الوراق لمنشر، الطبعة األولى، - (3)



  

  -54-  

      الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية                   :                    الفصل األول

 الخارجية                                        
 

 
 

كما يقصد بيا أن يكون قاضي الحق محل االعتداء ىو الذي يباشر الحق في الدعوى 
من أجل تقرير ىذا الحق و حمايتو، و يرى بعض الفقياء أن توافر شرط المصمحة في الدعوى 

ال يستبعد شرط الصفة و بيذا فيما شرط واحد، إال أن المشرع فصل بينيما بموجب المادة 
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، فالصفة تتميز عن المصمحة عندما يكون  (13)

صالحية : المدعي نائبا عن غيره كما لو كان وصيا أو قيما أو وكيال، و بيذا فإن الصفة ىي
أو عن طريق ممثمو  (صفة مكتسبة تمقائيا)الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية سواء بنفسو 

  (1 ).كصفة تمثيل الوكيل أو القاضي (بموجب نص قانوني صريح)القانوني 
و تعرف الصفة طبقا ألحكام الجزائية العامة في جميع الدعاوى بأنيا القدرة عمى رفع 
الخصومة إلى انقضاء أو المثول أمامو لتمقييا و من المسمم بو أن الدعوى القضائية ال يمكن 
أن يباشرىا اال ذو صفة و ىو صاحب الحق و المصمحة نفسو أو النائب عنو  قانونا أو إتفاقا 

عدا ىؤالء فيو غير ذي صفة مباشرة لمدعوى كقاعدة عامة تثبت الصفة في الدعوى بمجرد 
  (2).إثبات الحق المعتدى عميو

 :شرط المصمحة- ب
 تعرف المصمحة بصفة عامة عمى أنيا الفائدة العممية المشروعة التي يرى تحقيقيا 

  .بالمجوء إلى القضاء و منو فالمصمحة ىي الباعث عمى رفع الدعوى

إن المصمحة ىي المناط الدعوي و ىي األساس في قيام الحق في الدعوى و يجب أن يكون 
و يعني أنو " ال دعوى بغير مصمحة" لرافع الدعوى المستعجمة مصمحة في رفعيا، تكريسا لمبدأ 

يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يتحصل عمييا من وراء رفع ىذه الدعوى سواء 
كانت ىذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كبيرة أم قميمة ىذا و يشترط المشرع شرطين النعقاد 

: شرط المصمحة و ىما
 
 

                                                 

. 36الزين عزري، األعمال اإلدارية و منازعاتيا، مرجع سابق، ص - (1)
عبد العزيز عبد المنعم خميفة، التحكم في المنازعات العقود اإلدارية الداخمية و الخارجية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، - (2)
. 607، ص 2006، 1ط
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و ىنا المصمحة التي يعتد بيا المشرع و ىي المصمحة : أن تكون المصمحة  قانونية* 
القانونية، أي ال بد أن تستند إلى حق يحميو القانون كرفع دعوى لتثبيت حق الممكية لمن يدخل 
في طائفة الحقوق و الحريات التي يحمييا القانون، و يكرسيا أما إذا ثبت لو أن ىذا اإلدعاء ال 

. يقره القانون وال يحميو فإنو يحكم بعدم قبول الدعوى شكال لعدم قانونية المصمحة
و يقصد بو أن يكون الحق المدعى بو أو المركز : أن تكون المصمحة قائمة أو محتممة* 

القانوني محل الحماية قد اعتدي عميو بالفعل أو حصمت منازعة في شأنو، و األصل أن تكون 
مصمحة رافع الدعوى قائمة و حالة حتى نقبل دعواه أي يكون حق رافع الدعوى المستعجمة قد 

( 1). اعتدي عميو حقا أو حصل ت منازعة بشأنو فيتحقق المبرر لاللتجاء إلى القضاء

أعتبر القضاء اإلداري أن األىمية ليست شرط لقبول الدعوى و عن كانت : شرط األهمية- ج
تعتبر شرط لصحة إجراءات الخصومة، و معنى ذلك أن عدم توفير األىمية إن رافعيا ال يمنع 
من قبول الدعوى و لكن إجراءات الخصومة تكون باطمة أي أن الشخص يكون لو الحق في 
الدعوى دون أن يكون أصال لمباشرتيا و ىنا يجب أن تتخذ اإلجراءات لرفع الدعوى بواسطة 

ممثل قانوني و إال كانت اإلجراءات الدعوى باطمة و تجوز تصحيح عيب المغمق بعدم األىمية 
إذا مثمو ولده بالجمسة و ذلك بتقديمو حكم بالحجر عمى ابنو المجنون و تعيينو فيما عميو و قام 

 (2)بتصحيح الدعوى ألنو بزوال ىذا العيب تصبح إجراءات التقاضي صحيحة
: و أحكام األىمية منظمة في القانون المدني و ىو قسمان

شرط لممارسة حق التقاضي في الجزائر لمشخص الطبيعي إن : أهمية الشخص الطبيعي* 
تكون األىمية لمباشرة حقوقو، و حتى يكون كامل األىمية يجب أن يتمتع رافع الدعوى بسن 

 سنة كاممة و أن يتمتع بقواه العقمية و لم يحجر عميو طبقا لممادة 19الرشد المدني و المقدر بـ 
كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية و :" من القانون المدني و التي تنص عمى (40)

". لم يحجر عميو يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية
 
 

                                                 

. 264، ص 1999مسعود شييوب، المبادىء العامة لممنتزعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - (1)
. 65، ص 2008حسين فريجة، اإلجراءات الضريبية في الجزائر، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، - (2)
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 سنة كاممة أو معتوه أو مجنون المادة 16و يعد فاقد األىمية كل شخص طبيعي يبمغ من العمر 
من القانون المدني فيو كل  (43)من القانون المدني، أما ناقص األىمية و طبقا لممادة  (20)

   (1 ).شخص مميز و لم يبمغ من الرشد أو من كان سفييا
من نفس القانون يخضع فاقدو األىمية أو ناقصوىا حسب األحوال  (40)و طبقا لممادة 
من  (97 إلى 91من )من قانون األسرة أو الوصاية  (89  إلى 87من )ألحكام الوالية المواد 

من نفس القانون، أما الحجر فقد حددت أحكامو المواد من  (100-99)قانون األسرة أو المواد 
  (2 ).من قانون األسرة أيضا (108 إلى 101)

 :أهمية الشخص المعنوي* 
من الفقرة األخيرة من القانون المدني فإن الشخص االعتباري ميما  (50) طبقا لممادة 

كان نوعو يتمتع بحق التقاضي كما تنص المادة نفسيا أيضا عمى تعيين نائب يعبر عنو إرادتو 
: من القانون المدني عمى ما يمي (49)و بالتالي تنص المادة 

: األشخاص االعتبارية ىي
. الدولة، الوالية، البمدية -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -

 .الشركات المدنية التجارية -

 .الجمعيات و المؤسسات -

 .الوقـف -

 (3 ).كل مجموعة من األشخاص أو أموال بينيما القانون شخصية قانونية -
 :اإلجراءات الخاصة بدعوى اإللغاء- 4

إ ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية بعريضة .م.إ. من ق827 مع مراعاة  أحكام المادة 
موقعة من محام، يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصـــــوص عمييا في مادة 

 
                                                 

. من قانون المدني الجزائري (20، 40)راجع نص المادة - (1)
. 83الزين عزري، مرجع سابق، ص - (2)
. 120عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (3)
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 من نفس القانون و يجوز لممدعي تصحيح العريضة التي ال تشير أي وجو إيداع مذكرة 15
.  من نفس القانون830 و 829إضافية خالل أجل رفع الدعوى المشار إليو في المادتين 

حيث تودع العريضة مع نسخة منيا بممف القضية، و عند الضرورة يأمر رئيس تشكيمة إلى 
الخصوم بتقديم نسخ إضافية كما يجب أن تودع مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو 

تقديم مدى مشروعية القرار اإلداري تحت طائمة عدم قبول القرار مدى مشروعية القرار اإلداري 
تحت طائمة عدم قبول القرار اإلداري المطعون فيو ما لم يوجد مانع مبرر و إذا ثبت أن ىذا 
المانع يعود إلى امتناع اإلدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيو، أمرىا القاضي 

المقرر يتقدمو في  أول جمسة و يستخمص النتائج القانونية المترتبة عمى ىذا االمتناع عندما 
يرفض الطعــون مستنــــــدات تدعييا لعرائضيــــم و منكراتيم يعدون في نفس الوقت جــــردا مفصال 
عنيا، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددىا أو حجميا أو خصائصيا و في جميع 
الحاالت يؤثر أمين الضبط عمى الجرد تودع العريضة بأمانة الضبط المحكمة اإلدارية مقابل 
دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك في حالة التي يجب أن تفصل فييا 

المحكمة من أجل محدد بنص خاص، ال يسري ىذا األجل إال إبتداءا من تاريخ إيداع  
العريضة بأمانة الضبط، وتفيد العريضة عند إيداعيا بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة 

 أمين الضبط لممدعي ومما يثبت إيداع العريضة، كما يؤثر عمى إيداع مختمف ماإلدارية ويسل
. المذكرات والمستندات

تفيد العرائض وترقم في سجل حسب ترتب وورودىا تفيد التاريخ ورقم التسجيل عمى 
العريضة وعمى المستندات المرفقة بيا ويفصل رئيس المحكمة اإلدارية في اإلشكاالت المتعمقة 
باإللغاء مع الرسم القضائي واإلشكاالت المتعمقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات بأمر غير 

( 1). قابل ألي طعن

 

 

 

                                                 

.  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري825 إلى غاية 815: المادة- (1)
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 :الميعاد في دعوى اإللغاء- 5

خالفا لمدعوى المدنية التي لم يحدد القانون كقاعدة عامة مدة معينة لرفعيا ما دام الحق 
فاءتا ولم يسقط بالتقادم مثال فإن دعوى اإللغاء مقيدة بنطاق زمني حرصا عمى إستقرار 

األوضاع اإلدارية، ومن ثم فإنو يشترط لقبوليا أن ترفع أمام القضاء اإلداري خالل مدة زمنية 
معينة تحت طائمة رفضيا شكال ويختمف الميعاد رفع دعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية عنو 

  .بالنسبة لرفعيا أمام مجمس الدولة
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد 829تنص المادة : أمام المحكمة اإلدارية - أ

أشير، يسري من تاريخ التبميغ  (4)يحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة : عمى مايمي
الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو 

: التنظيم، وتنطمق بداية الميعاد في اليوم الموالي إلعالن القرار وذلك عن طريق
 التبميغ بالنسبة لمقرارات الفردية .
 النشر بالنسبة لمقرارات التنظيمية. 

 أو العمم اليقيني .
 من قانون اإلجراءات م إ فإن دعوى اإللغاء عندما 907 وفقا لممادة :أمام مجمس الدولة- ب

يفصل مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة األحكام المتعمقة باآلجال المنصوص عمييا في المواد 
. 832إلى 829من 

أي أن آجال رفع دعوى اإللغاء أمام المجمس الدولة تقدر بأربعة أشير من تاريخ تبميغ القرار أو 
:  من قانون إ م إ إذا توافرت أحد األسباب832نشره ويمكن أن ينقطع طبقا لممادة 

 الطعن أمام جية قضائية إدارية غير مختصة .
 طمب المساعدة القضائية. 

 وفاة المدعي أو تغيير أىميتو. 

 (1 ).القوة القاصرة أو الحادث الفجائي
 

 
 

                                                 

. 128محمد الصغير بعمي، مرجع سابق، ص - (1)
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دعوى التعويض : سادسا

: تعرف دعوى التعويض بأنيا:  تعريف دعوى التعويض -1
الدعوى التي يرفعيا أحد األشخاص إلى القضاء لممطالبة بجبر ما أصابو من ضرر نتيجة - " 

(1 )"لتعرف اإلدارة
 

دعوى قضائية ذاتية يحركيا ويرفعيا أصحاب الصفة والمصمحة أمام الجيات القضائية - " 
المختصة طبقا لمشكميات واإلجراءات المقررة قانونا لممطالبة بالتعويض الكامل والعادل الالزم 

". إلصالح األضرار التي أصابت حقوقيم بفعل النشاط اإلداري والضار
تعتبر دعوى التعويض من أىم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فييا القاضي بسمطات -" 

كبيرة وتيدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر األضرار المترتبة عمى األعمال اإلدارية المادية 
 ".والقانونية

ىي الدعوى التي يرفعيا أحد األشخاص إلى القضاء لممطالبة بتطعين ما أصابو من ضرر - 
نتيجة تعرف اإلدارة والقاعدة العامة في المسؤولية اإلدارية ىي أن يكون التعويض جزاءا 

إلخــــالل بالتـــــزام يفرضــــو القانــــون ىو التزام عدم اإلضرار بالغير دون سبب مشـــروع عمى ذلك 
إن دعوى التعويض اإلداري ىي الدعوى التي ترفع لممطالبة بجبر الضرر المادي أو األدبي 
الذي يحدث لخطأ من جية اإلدارية مع مراعاة أن القرار اإلداري الذي ال يجوز طمب إلغاءه 

 (2 ).وكقاعدة عامة وال يجوز طمب التعويض عنو
: خصائص دعوى التعويض -2

 إكتسبت دعوى التعويض اإلدارية الطبيعية القضائية منذ :دعوى التعويض دعوى قضائية- أ
أمد طويل وقديم، ويترتب عن الطبيعة الخاصة القضائية لدعوى القضائية التعويض أوال ألنيا 

تتميز وتختمف عن الكل من فكرة القرار السابق وفكرة التظمم اإلداري بإعتبارىا طعون وتظممات 
إدارية ويترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى التعويض ثانيا أن تتحرك وترفع وتقبل ويفصل فييا 

( 3 ).في نطاق الشكميات واإلجراءات القضائية المقررة قانونا وأمام جيات قضائية مختصة

                                                 

. 185، ص 2007، دار الخمدونية، الجزائر 1طاىري حسين، القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، الطبعة - (1)
. 566عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (2)
، دار الفكر 2006 1شريف أحمد الطباخ، التعويض اإلداري في ضوء الفقو والقضاء وأحكام المحكمة اإلدارية، ط- (3)

. 5الجامعي اإلسكندرية، ص 
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خالفا لدعوى اإللغاء التي تياجم القرار اإلداري : دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية- ب

وليست موجو ضد مصدر القرار فإن دعوى التعويض تحرك عمى أساس حق شخصي وذاتي 
. لرافعيا أساسو مركزه القانوني والشخصي كما تياجم الجية اإلدارية الناتج الضرر من نشاطيا

:  كما تعتبر دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية الشخصية عمى أساس
 أنيا تتحرك وتنعقد عمى أساس حق أوامر مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعيا وتستيدف :أوال

تحقيق مصمحة شخصية وذاتية تتمثل في تحقيق مزايا وفوائد ومكاسب مادية ومعنوية شخصية 
وذاتية لمتعويض عن األضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية 

. الشخصية لرافعيا
ألنيا تياجم  السمطات والجيات اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري غير المشروع والضار : ثانيا

( 1 ).وال تنصب كميا عمى النشاط اإلداري الضار عكس دعوى اإللغاء

: دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق- ج
وفقا لمتقسيم المختمط لمدعاوى اإلدارية نظرا ألن دعوى التعويض تنعقد وتقبل عمى 

أساس الحقوق الشخصية المكتسبة وألنيا تستيدف دائما وبصورة مباشرة وغير مباشرة حماية 
الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عمى حقوق شخصية مكتسبة وحمايتيا إذا ما ثار نزاع 

 (2 ).حوليا
: دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل- د

ىي من دعاوى القضاء الكامل ألن القاضي في ىذه الدعوى بتمتع بسمطات واسعة 
 ن المشروعية إبتداءا من سمطة التقرير بمساس اإلدارة مصمقارنة بدعوى اإللغاء والتفسير وفح

.  وجبرىارخالل أعماليا بالحق الشخصي وتقدير األضرار إلى األمر بإصالح األضرا
وسمطات القاضي المختص بدعاوى القضاء الكامل متقدمة لذلك تتسم دعوى التعويض 
بأنيا من دعاوى القضاء الكامل ألن سمطات القاضي في دعوى التعويض من سمطة البحث 

والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى التعويض سمطة البحث عما إذا كان قد 
أصاب بيذا الحق بفعل النشاط اإلداري ضرر، ثم سمطة تقدير نسبة الضرر وسمطة تقدير 

مقدار التعويض الكامل والعادل والالزم إلصالح الضرر، وسمطات القاضي في دعوى 
. التعويض متقدمة وواسعة ولذلك كانت مدة الدعوى من دعاوى القضاء اإلدارية

                                                 

. 258عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (1)
. 568، 567عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، دار ىومة لمنشر، الجزائر، ص - (2)



  

  -61-  

      الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية                   :                    الفصل األول

 الخارجية                                        
 

 
 

: الشروط الشكمية لقبول دعوى التعويض-3
: شرط وجود قرار إداري سابق- أ 

عندما سادت نظرية الوزير القاضي كان مجمس الدولة الفرنسي ال يقبل النظر والفصل 
الوزير **** في الدعاوى ما لم تبنى عمى التظمم ضد قرار صادر من الوزير بإعتبار أن 

درجة أولى ومجمس الدولة درجة إستئناف، ورغم زوال نظرية الوزير القاضي إال أن المشرع 
الفرنسي إستمر بشرط قبول الدعوى وجود قرار إداري سابق وحتى المشرع الجزائري فقد اتجو 

ال يجوز رفع دعوى إلى المجمس القضائي من أخذ األفراد إال : " نفس االتجاه حيث ينص عمى
( 1)" بطريق الطعن في قرار إداري

 لتطبيق وقبول الدعوى التعويض اإلداري البد أن يتوفر شرط :شرط الصحة والمصمحةب 
من ق إ م إ أن القاضي يثيرتمقائيا إنعدام األذن أو ما  (13)الصحة حيث أشارت المادة 

إشترطو القانون ومن ىنا نستنج أن تجب أن ترفع دعوى التعويض من جانب المركز القانوني 
أو الحق الشخص المكتسب أو بواسطة نائبو أو وكيمو القانوني او القيمأو الوصي عمييم الجية 

القانونية لمقاضي يجري عمييم بحساب أو إسم اإلدارة العامة والوظيفة اإلدارية في دولة مثل 
 .الوزراء بالنسبة لمدعاوى القضائية ترفع من أو عمى الدولة

ولقبول الدعوى أيضا ال بد من توفر شروط وجود مصمحة قانونية وشخصية ومباشرة وحالة 
لرافعيا والبد أن ترفع من صاحب المصمحة أو نائبو أو وكيمو القانوني وذلك لتطبيق المبدأ 

( 2). القائل بأنو ال دعوى بدون مصمحة

حرصا عمى إستقرار األوضاع والمراكز القانونية حدد المشرع ميمة : ج شرط الميعاد واألجل
 من ق إ م إ بداية من تاريخ التبميغ 829أربعة أشير لرفع دعوى التعويض وفقا لممادة 

الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو 
التنظيم، ويجوز لمشخص المعني بالقرار اإلداري تقديم نظام إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار 

 أعاله وبعد سكوت الجية اإلدارية عن الرد خالل 829في أجل المنصوص عميو في المادة 
شيرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ ىذا األجال من تاريخ تبميغ التظمم وفي الحالة سكوت الجيـــــة 

                                                 

. 569عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (1)
. 409أبو بكر صالح بن عبد اهلل، مرجع سابق، ص - (2)
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 اإلدارية يستفيد المتظمم من أجل شيرين لتقديم طعنو القضائي الذي يسري من تاريخ إنتياء 
أجل شيرين المشار إليو في الفقرة وفي حالة رد الجية اإلدارية خالل األجل الممنوح ليا بيدأ 

. سريان أجل الشيرين من تاريخ تبميغ الرفض
يمكن تعريف األصمية عاى أنيا قدرة المدعي عمى مباشرة تصرفاتو بنفسو : د شرط األهمية

مميزا أو ىو ما يعني بموغو سن معينة محددة قانونا وخالية من العيوب المؤثرة عمى التصرفات 
كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا : "من القانون المدني عمى أن40أداء ووجوبا تنص المادة 

بقواه العقمية ولم يحجره عميو يكون كامل األصمية لمباشرة حقوقو المدنية وسن الرشد تسعة 
ال يكون أصال لمباشرة "  من نفس القانون عمى أن 42، كما تنص المادة " سنة كاممة19عشرة 

حقوقو المدنية من كان فاقد التمييز لصغر سنو أوعتو أو جنون يعتبر غير مميز من لم يبمغ 
( 1)"السادس عشر

: إجراءات رفع دعوى التعويض-4
عريضة دعوى التعويض ىي بصفة خاصة ىي جزء من إجراءات الدعوى يشترط فييا 

القضاء اإلداري أن تكون العريضة المكتوبة وفقا لمنموذج الشائع والمعمق وتتضمن عمى إسم 
ولقب وموطن وعنوان كل من المدعي والمدعي عميو وكذا ممخص لوقائع وأسباب رفع الدعوى 

بكل وضوح ودقة ويتم تقديميا أمام الجية القضائية المختصة ويوقع عمييا من المدعي أو 
محاميو، ولكن تقدم دعوى التعويض في الميعاد المقرر أمام المحكمة اإلدارية وذلك بالمجمس 
القضائي المختص محميا في النظام القضائي الجزائري، كما البد من أي تقدم ىذه الدعوى 
بموجب أحكام عريضة الدعوى المقررة في القانون وعمى ىذا يجب أن يكون عمى دعوى 

: التعويض البيانات التالية
 أن تكون عريضة الدعوى متضمنة اإلشارة إلى إسم ولقب وعنوان كل من المدعي عميو .
 ذكر الجية المختصة بالدعوى بالتحديد. 

 ممخص موجز مركز من مجموعة الوقائع واألسس القانونية والوثائق. 

 صورة من القرار السابق المطعون فيو بدعوى التعويض  والمسؤولية اإلدارية. 

                                                 

، 2001، 1، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، ط"سائح سنكوفة، قانون اإلجراءات المدنية نصا وتعميقا وشرحا وتطبيقا- (1)
. 351ص 
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  يجب أن تكون كافة الوثائق والطعون والمذكرات المقدمة من طرف السمطات اإلدارية

المختصة والتي تمتمك صفة التقاضي باسم ولحساب الدولة واإلدارة العامة في حدود 
 .اختصاصيا الموضوع والمكاني والزماني

 يجب أن تقدم عريضة الدعوى في نسخ بعدد المدعى عمييم. 

ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد عممية تسجيميا إلى الرئيس المجمس 
القضائي المختص محميا الذي يقوم بدور بإحالة عريضة دعوى التعويض اإلدارية إلى رئيس  

المحكمة اإلدارية بنفس المجمس ليقوم بدوره بإتجاه اإلجراءات القانونية الالزمة لممشرع في 
عداد ممف قضية دعوى التعويض لممحكمة  (1 ). تحضير وا 

: المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ-5
 وىو الخطأ القابل لمفصل عن الوظيفة ويجر الخطأ شخصيا إذا كان :الخطأ الشخصي- أ

العمل الضار مصطبغ بطابع شخصي يكشف عن نزواتو وضعف وعدم تبصر اإلنسان أما إذا 
 موظف معرف لمخطأ والصواب فإن نلم يكن العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي ع

الشخص ال يعد مرتكب الخطأ الشخصي وعميو العبرة ىنا بالقصد الذي ينطوي عميو الموظف 
وىو يؤدي واجبو الوظيفي فكمما كان قصده اإلضرار لمنفعة ذاتية كان خطؤه شخصيا يتحمل 

ىو نتائجو وعميو إذ تبين أن الموظف لم يعمل لصالح العام وكان يعمل مدفوعا بعوامل 
شخصية أو كان خطؤه جسيما بحيث يصل إلى حد إرتكابو جريمة تقع تحت طائمة قانون 

. العقوبات ومن ثم يكون الخطأ شخصيا ويتمثل الشخص في مالو الخاص
 وىو كل إخالل بالواجبات الوظيفية التي تقع عمى عاتق المرفق وال يتوافر :الخطأ المرفقي- ب

شروط الخطأ الشخصي وىذا اإلخالل بواجبات الوظيفةال يقع تحت الحصر فيو يتخذ أشكال 
عدة ويبتدي في صور متعددة ويعاب عمى المرفق بصفة عامة بأنو لم يعمل أو عمل متأخرا أو 
أنو عمل بشكل غير صحيح وىناك رأي يرى بأن الخطأ المرفقي ىو خطأ موضوع ينسب إلى 
المرفق مباشرة بإعتباره أنو قام بإرتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبو سواء إستند الخطأ إلى 
موظف معين أو تعذر ذلك ألنو يفترض أن المرفق ذاتو ىو الذي قام بنشاط يخالف القانون أي 

قام بإرتكاب الخطأ فضال عمى المسؤولية كل الخطأ المرفقي يعتبر مسؤولية أصمية غير 
( 2).تبعية

                                                 

. 319عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (1)
. 221، 220، ص 1994معوض عبد التواب، دعاوى التعويض اإلدارية وصياغتيا، دار الفكر الجامعي، مصر - (2)
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: المسؤولية اإلدارية بدون خطأ- 6
: أ عمى أساس المخاطر

عرفت بأنيا كل إعداد مادي : األضرار الدائمة التي تصيب األفراد نتيجة لألشغال العامة- 
لمعقار يستيدف تحقيق منفعة عامة ويتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام أو تسير 

 لممسؤولية عمى أساس المخاطر شروط خاصة تتمثل بالمرفق العام ويشترط في الضرر الموج
: في

. أن يكون الضرر مادي -
 .أن يكون الضرر دائم- 

 .أن يكون الضرر غير عادي -

 

 :األضرار الناجمة عن نشاط اإلدارة
تطور القضاء اإلداري خاصة بالنسبة الستعمال السيارات : استعمال اإلدارة لمحاالت الخطيرة- 

الحكومية وكذا األسمحة النارية فالنسبة الستعمال السيارات الحكومية نجد أن اإلدارة  أسرفت في 
استعمال السيارات فتعددت جودتيا فكان مفروضا عمى مجمس الدولة أن يجد حال ليذه المشكمة 

 أن ظروف المرور الخطرة في الوقت الحاضر تستمزم قرينة عمى 1924ففي ابتداء من سنة 
 (1 ).خطأ السائق الذي تسبب في الحادث

 :موقف المشرع الجزائري من نظرية المخاطر -

 من قانون البمدية 139إن المشرع الجزائري تبنى نظرية المخاطر ويتضح ذلك جميا في المادة 
تكون البمدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر واألضرار الناجمة عن الجنايات والجنح  " 90/08

المرتكبة بالقوة العانية أو بالعنف في ترابيا وتصيب األشخاص أو األموال أو خالل التجمعات 
" أو التجمير

وأستثنى المشرع أعمال الحرب والنكبات والحرائق والكوارث الطبيعية من التعويض إال 
( 2 ).إذا ثبت خطأ البمدية في اتخاذ اإلجراءات

                                                 

. 36رشيد خموفي، مرجع سابق، ص - (1)
.  المتعمق بقانون البمدية17/04/1990 المؤرخ في 90/08 القانون 193أنظر المادة - (2)
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: ب المسؤولية اإلدارية عمى أساس مبدأ المساواة أمام األعباء العامة

: امتناع اإلدارة عن العمل التشريعي* 
لم تكن اإلدارة مسؤولة بصفة مطمقة عمى األعمال التشريعية ومرد ذلك إلى تناقض فكرة 
السيادة باألخص الييئة المشرعة مع بدء المسؤولية عمى القوانين والنصوص التشريعية في 
حقيقتيا عمى اإلدارة العامة ولقد أمر مجمس الدولة مسؤولية الدولة من التشريع من خالل 

إستخالصو لقصد نية المشرع من خالل النص التشريعي المولد لمضرر واألعمال التحضيرية لو 
: وظروف القضية وبالتالي يمكن إستخالص شروط المسؤولية اإلدارية عمى النصوص التشريعية

عدم مسؤولية الدولة إذا ما نص التشريع عمى عدم التعويض عن األضرار الناتجة عن  -
. تنفيذه وفي حالة السكوت يفسر ذلك لصالح التعويض

 عدم مسؤولية الدولة في حالة النص التشريعي عن منع نشاط غير مشروع -

(1 ).أن يكون الضرر غير عادي وخاص -
 

: إمتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية* 
إمتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الواجبة النفاذ يرتب مسؤوليتو حتى في غياب 

ركن الخطأ وقد أقر مجمس الدولة أن رفض اإلدارة تنفيذ القرارات القضائية قد يمحق ضرر 
. بالشخص الذي صدر لصالحو القرار وقد يسمى بمبدأ المساواة

: األحكام القضائية نوعان
. األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة العامة لصالح األشخاص العاديين -
(2 ).األحكام القضائية الصادرة ضد األفراد ولصالح األفراد -

 

دعوى التفسير : الفرع الثاني
إن الرقابة القضاء اإلداري لتعرف اإلدارة تتم من خالل الدعاوى المختمفة التي يمكن 

رفعيا أمام الجيات القضائية اإلدارية، من بينيا دعوى اإللغاء أو دعوى تجاوز السمطة ودعوى 
التعويض أو المسؤولية اإلدارية، وقد تم توضيحيا في الفرع السابق، وكذلك دعوى تفسير 

 من القانــــون 901 و 801القرارات اإلدارية وفحص مشروعيتيا ونصت عمى ىذه الدعوى المواد 
                                                 

. 61، ص 2006رشيد خموفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - (1)
. 239عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (2)
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 من قانون مجمس الدولة 9 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية أو اإلدارية والمادة 09، 08رقم 
 ودعوى التفسير ىي الدعوى التي يرفعيا صاحب المصمحة ضد القرار إداري يكتنفو 01، 98

الغموض واإلبيام وعدم الوضوح طالبا من القاضي المختص إفادتو بالمعنى الصحيح واألصمي 
ذلك أن الغموض يجعل القرار يحتمل أكثر من تأويل، وتتميز دعوى التفسير بعدم تقييدىا وال 

. إشتراط ميعاد معين لرفعيا
: تتحرك دعوى التفسير بأسموبي: طرق تحريك دعوى التفسير: أوال

ويكون ذلك عند رفع الطاعن لمدعوى أمام الجية القضائية المختصة : األسموب المباشر
. مباشرة

اإلحالة : األسموب الغير مباشر- 2
وذلك عند قيام جية القضاء العادي بمطالبة األفراد بإحالة األمر عمى الجية القضاء  -

اإلداري لتقييم قرار إداري غامض ومبيم مرتبط بالدعوى األصمية المطروحة أمامو وفي ىذه 
الحالة يجب وقف الفصل في الدعوى األصمية لغاية الفصل في الدعوى اإلدارية وتفسير 

 (1).القرار

: سمطة القاضي في دعوى التفسير: ثانيا
يسعى القاضي اإلداري في دعوى التفسير إلى البحث والكشف عن المعنى الحقيقي 

لمقرار اإلداري محل الطعن فال يجوز لو في دعوى التفسير أن يرتب نتائج قانونية قضائية عن 
عممية التفسير، كأن يرتب حقوقا والتزامات في مواجية أطراف الدعوى أو اإلدارة، أو أن يحكم 

.  باإللغاء أو التعويض، فسمطة القاضي اإلداري ىنا محصورة و محددة في إطار معين
تتم عممية التفسير بموجب عمل قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بو، يبمغ لرافع الدعوى  -

لى الجية القضائية في حالة اإلحالة استأنفو وتواصل عممية النظر  في حالة الطعن المباشر وا 
والفصل في القضية األصمية مع االلتزام بالخضوع لمنطوق القرار القضائي بشأن تفسير القرار 

(2 ).محل اإلحالة
 

                                                 

. 126محمد الصغير بعمي، مرجع سابق، ص - (1)
. 65، ص 2006باية سكاكني، دور القاضي اإلداري بين المتقاضي واإلدارة، الطبعة الثانية، دار ىومة، الجزائر، - (2)
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إحتراما لمبدأ اإلدارة الشعبية ونزوال عند مقتضيات المبادئ الديمقراطية المختمفة أقرت 
الدساتير في األنظمة السياسية المعاصرة مبدأ إخضاع أعماؿ اإلدارة العامة لمرقابة البرلمانية 

والسياسية ويعتبر ىذا المبدأ صورة مف صور المختمفة لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة تختمؼ 
باختالؼ الييئة التي تمارسيا وباختالؼ طبيعة ىذه الرقابة فقد تكوف الرقابة سياسية وىي ما 

يطمؽ عمييا بالرقابة الشعبية ونعني بيا الرقابة التي يمارسيا المجتمع عف طريؽ الييئات 
السياسية أو عف طريؽ التنظيمات الشعبية وقد تكوف رقابة برلمانية وىي جوىر الرقابة السياسية 
عمى أعماؿ اإلدارة وتتـ في ظؿ النظاـ السياسي عف طريؽ البرلماف الذي يتمتع بحؽ محاسبة 

: السمطة التنفيذية وىذا ما سنتناولو في الفصؿ الثاني مف مبحثيف عمى التوالي
. الرقابة السياسية: المبحث األوؿ -
 .(التشريعية)الرقابة البرلمانية : المبحث الثاني -
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الرقابة السياسية : المبحث األول
تيدؼ الرقابة السياسية إلى تعزيز أسس وأركاف الدولة القانونية والديمقراطية عمى سيادة 

: القانوف وىذا ما سنتناولو في المطمبيف التالييف
: مفهوم الرقابة السياسية: المطمب األول

. إف لمرقابة السياسية معنى يختص بيا عف الرقابة البرلمانية وكذلؾ ليا أىداؼ
  :تعريف الرقابة السياسية: لفرع األولا

الرقابة السياسية ضرورة حتمية وميمة لتقييـ الحكومة وضماف قياميا بالمياـ الموكمة ليا 
ف وجب محاسبتيا ومعاقبة المسؤوليف عنيا وأف لـ توجد الرقابة السياسية  عمى اثر وجو وا 

وأدواتيا عـ الفساد وفشمت الحكومة في تنفيذ وظائفيا الرئيسية والمتمثمة في إدارة الدولة وتحقيؽ 
. العدالة في توازي الدخؿ وتنمية وتطوير المجتمع عمى المستوى الداخمي

أهداف الرقابة السياسية : الفرع الثاني
ال شؾ أف لكؿ نشاط إداري أىداؼ وأبعاد ذات طابع سياسي وىذا الطابع ال يقتصر 
فقط عمى عالقة الدولة بالمواطنيف بؿ يمتد ليشمؿ عالقاتيا بالدوؿ المحيطة بيا والمنظمات 
التي تتعامؿ معيا ومف ىنا يبدو مف المعتذر حصر أىداؼ الرقابة المتصمة بمدى اإللتزاـ 

بالخطوات والسياسات المقررة ليا وىدؼ الرقابة في ىذا الشأف ىو التحقؽ مف أف تنفيذ الموازنة 
العامة يسير وفقا لمسياسة التي رسمتيا السمطة التشريعية واألنظمة التي وصفتيا السمطة 

التنفيذية وصوال لقياس مدى التقدـ في تنفيذ الخطة وفي حدود التكاليؼ المدرجة ليا، وأثر ذاؾ 
عمى الدخؿ القومي وما يكشؼ عنو التنفيذ مف االنحراؼ ووسائؿ عالجو ومدى التالـز في 

( 1 ).الخطة والسياسة المقررة

 

 

 

 

                                                 

. 95حسيف عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص - (1)
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الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين : المطمب الثاني
إف الدستور يخضع لمرقابة مف طرؼ المجمس الدستوري وكذا البرلماف مف أجؿ مراقبة 

. مدى دستورية القوانيف
تعريف الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين : الفرع األول

تتـ عف طريؽ ىيئتيف الرقابة بواسطة مجمس دستوري والرقابة بواسطة ىيئة نيابية 
وظيرت في فرنسا والفضؿ يعود إلى الفقيو الفرنسي سبيزر، غرضيا حماية الدستور مف 

اإلعتداء عمى أحكامو ويرجع السبب القانوني إلنشاء ىذا النوع إلى المبدأ الفصؿ بيف السمطات 
لقيت فكرة سبيزر نجاحا وتأييدا ليا فيما بعد ومف اختصاصاتيا التحقؽ مف مطابقة أو مخالفة 

. القوانيف التي يسنيا القانوف لمدستور
مزايا وعيوب الرقابة السياسية : الفرع الثاني

:  المزايا يشير الفقو الدستوري إلى أف الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف المزايا التالية:أوال
تتفؽ الرقابة السياسية مع طبيعة عمؿ السمطة التشريعية والذي تتداخؿ فيو االعتبارات  -1

السياسية مع االعتبارات القانونية، ألف الرقابة عمى الدستورية ىي مسألة قانونية في موضوعيا 
. وسياسية في آثارىا 

نيا تمتد لتشمؿ الجوانب  -2 ال تقتصر الرقابة السياسية عمى الجوانب القانونية فحسب وا 
السياسية المحيطة بالعمؿ محؿ الرقابة وتقدير مدى اآلثار المترتبة عمى الرقابة سواء مف حيث 

 .دستورية ىذا العمؿ أو مف حيث مالءمتو

الرقابة السياسية رقابة وقائية غالبا فيي تحوؿ أصال دوف صدور العمؿ غير الدستوري - 3
وتمنع بعد صدوره الجدؿ حوؿ دستوريتو وتتفادى خطر تضارب األحكاـ القضائية الذي يحدث 

في حالة األخذ برقابة اإلمتناع مما يضاعؼ مف فعالية ىذه الرقابة ألف الوقاية خير مف 
(1 ).العالج

 

 
 

                                                 

. 66، ص 2013غساف مدحت الخبري، الرقابة القضائية عمى القوانيف، دار الراية لمنشر، الطبعة األولى، - (1)
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عيوب الرقابة السياسية : ثانيا
الغالبية العظمى مف الفقو تفضؿ الرقابة القضائية لما لمرقابة السياسية مف عيوب واضحة 

: أىميا
الييئة السياسية تخضع بطبيعتيا لألجواء والنزوات السياسية والحربية التي تسيطر عمى  -1

عمؿ السمطتيف التشريعية والتنفيذية وىو األمر الذي يؤدي في األصؿ إلى الخروج عمى 
الدستور ومف ثـ فإف الطريؽ السياسي لمرقابة لف يعني سوى إحالؿ ىذه الييئة بنزعاتيا محؿ 
أىواء ونزعات الييئات السياسية األخرى، فتغدو الرقابة غير مجدية أو مؤثرة بما يشكؿ خطرا 

. سياسيا عمى الدستور ومبادئو
قد ال تتوفر لدى القائميف عمى الرقابة السياسية القدرة الفنية والخبرة القانونية الكافية  -2

لمباشرة الرقابة الدستورية عالوة عمى عدـ تمتعيـ بضمانات الخبرة واالستقالؿ التي تتوفر 
لمقضاء مما يضعؼ ىذه الرقابة لمدى بعيد خاصة مع تأثر أغمبية ىؤالء األعضاء باتجاىات 

السمطة التي تقـو بتقنينيـ وخضوعيـ لتعميماتيا وحتى إذا تـ انتخابيـ بواسطة الشعب فإنو 
سيسيطر عمى عمميا نفس االتجاىات السياسية التي تسيطر عمى البرلماف عالوة عمى 

إحساسيـ بالعمو عميو مما يؤدي إلى تفاقـ الصراع بيف السمطات وبيف اإلضراب السياسي في 
 .الدولة

إذا كاف تحريؾ الرقابة يعود لمسمطة التنفيذية أو السمطة التشريعية فإف ذلؾ يؤدي إلى  -3
إقامة الطعف في دستورية القانوف عمى اعتبارات سياسية أكثر مف إقامتيا عمى اعتبارات قانونية 

ذا كانت الرقابة تمارس بشكؿ تمقائي مف قبؿ ىيئة الرقابة مشرعا آخر ألف  وموضوعية، وا 
القانوف ال يمكف أف يشرع ويصدر دوف موافقيا، أي أف مصير القانوف في ىذه الحالة سيتوقؼ 

(1 ).عمى إرادة ىيئة الرقابة
 

 
 
 

                                                 

. 67غساف مدحت الخبري، مرجع سابؽ، ص - (1)
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صور الرقابة السياسية : المطمب الثالث
تتخذ الرقابة السياسية عمى أعماؿ اإلدارة صور مختمفة فقد تتـ عف طريؽ الرأي العاـ 

. وتمارسيا المؤسسات االجتماعية واألحزاب السياسية والنقابات المينية والوسائؿ اإلعالمية
:  الرأي العام: الفرع األول

يمعب الرأي العاـ دورا ىاما في تغيير الحياة السياسية داخؿ الدولة باعتبار أنو تجسيد 
لكؿ الحريات لذلؾ تسعى الدولة إلى تنظيـ ىذه الحرية ووضع القيود والضوابط عمى ممارستيا 
وىو مف أىـ الحريات السياسية في النظـ الديمقراطية ويجدر بنا أف ننوه إلى تعريؼ الرأي العاـ 

الحكـ االجتماعي لجماعة ذات وعي ذاتي عمى موضوع ذي أىمية عامة بعد مناقشة " بأنو 
أف الرأي العاـ ىو اصطالح يستخدـ لمتعبير عف حرية " وكما عرفو جسي برايس " عامة مقبولة

: ويعرفو دابسي بأنو" اآلراء والتي يديف بيا الناس إزاء المسائؿ التي تؤثر بمصالحة العامة
التعبير عف آراء منظمة حوؿ موضوعات عامة وليذه اآلراء تأثير عمى الحكومة وعمى القرارات "

." التي يتخذىا الحاكموف
ويراد بمصمح الرأي العاـ مجموع اآلراء التي تسود مجتمع معيف في وقت ما بخصوص 

موضوعات معينة تتعمؽ بمصالحيـ العامة ويشترؾ في تكويف الرأي العاـ مختمؼ الييئات 
والتنظيمات الشعبية والنقابية والحزبية عف طريؽ طرح أفكارىا واتجاىاتيا والدعوة إلييا بمختمؼ 

الوسائؿ التي تؤدي الصحافة والوسائؿ السمعية والبصرية دورا كبيرا في نشرىا وتعبئة الرأي 
العاـ وتوجييو مف خالليا ومف الواضح أف ىذا النوع مف الرقابة لو األثر البالغ في تنظيـ 

أعماؿ اإلدارة ومنيا مف التعسؼ في استعماؿ السمطة ال سيما الصحافة التي تمارسيا حرية 
(1 ).التعبير والرأي باعتبارىا لساف األمة

 

ويشترؾ في تكويف الرأي العاـ مختمؼ الييئات والتنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع 
المدني واألحزاب عف طريؽ طرح أفكارىا والدعوة إلييا في مختمؼ الوسائؿ التي تؤدي الصحافة 

: والوسائؿ السمعية والبصرية دورا كبيرا في نشرىا وتعبئة الجماىير وتوجيييـ مف خالليا

                                                 

، ص 2009عبد الكريـ محمد السروي، الرقابة الشعبية عمى سمطة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، العراؽ، - (1)
264 ،265 .
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برز مفيـو المجتمع المدني في إطار أفكار ورؤى بعض : مؤسسات المجتمع المدني- 1

المفكريف والفالسفة خالؿ القرنيف السابع عشر والثامف عشر والتي تعتمد أفكارىـ أساسا عمى أف 
اإلنساف يستمد حقوقو مف الطبيعة المف القانوف الذي يضعو البشر وىذه الحقوؽ لصيقة بو 
تثبت بمجرد والدتو وأف المجتمع المتكوف مف اتفاؽ المواطنيف قد ارتاى طواعية الخروج مف 
الحالة الطبيعية ليكوف حكومة نتيجة عقد اجتماعي اختمفوا تحديد أطرافو والمفيـو المستقر 

لممجتمع المدني يقـو عمى أساس أنو مجموعة المؤسسات والفعاليات واألنشطة التي تحتؿ مركزا 
وسيطا بيف العائمة باعتبارىا الوحدة األساسية التي ينيض عمييا البنياف االجتماعي والنظاـ 

اإلقميمي المجتمع مف ناحية والدولة ومؤسساتيا وأجيزتيا ذات الصفة الرسمية وبيذا المعنى فإف 
مؤسسات المجتمع المدني ساىـ يدوميـ في ضماف احتراـ الدستور وحماية حقوؽ األفراد 

وحرياتيـ وتمثؿ األسموب األمثؿ في إحداث التغير السمبي والتفاىـ الوطني مع السمطة في 
سبيؿ تعزيز الديمقراطية وتنشئة األفراد عمى أصوليا وآلياتيا فيي الكفيمة باإللرتقاء بالفرد وبث 
الوعي فيو وتعبئة الجيود الفردية والجماعية لمتأثير في السياسات العامة وتحقيؽ مفيـو احتراـ 

( 1 ).الدستور وسيادة القانوف

تمعب وسائؿ اإلعالـ دورا أساسيا ميما يساىـ في تعبئة الرأي العاـ : وسائل اإلعالم- 2
الشعبي مف خالؿ كتابات وأقواؿ المفكريف والصحؼ والفضائيات السمعية والمرئية المسموعة 
واالجتماعات والندوات التي تساىـ في اضطالع الجماىير عمى المشاكؿ األكثر إلحاحا والتي 
يتعرض ليا المجتمع، وتكوف مراقب جماعي لصالح الشعب مف خالؿ انتقاد سياسات الحكاـ 

. وكشؼ فضائحيـ وفسادىـ وانتياكاتيـ لسيادة القانوف
 مف أساسيات العمؿ الديمقراطي أف تسعى األحزاب السياسية إلى :األحزاب السياسية- 3

تحقيؽ االتصاؿ الجماىيري فالدور األساسي الذي تقـو بو األحزاب السياسية ىو السمعي 
لمحصوؿ عمى تأييد األفراد لبرامجيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعد بتنفيذىا إذا 
ماوصمت إلى السمطة عبر االنتخاب وحيف تحقيؽ ذلؾ تبقى األحزاب مراقبة لعمؿ اإلدارة 

لضماف احتراميا الدستور وسيادة القانوف وتعتبر األحزاب السياسية إحدى الطػػػػرؽ التي تعبر بيا  

                                                 

. 182سامي جماؿ الديف، مرجع سابؽ، ص - (1)
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األمة عف حقيا في المشاركة في الحكـ فيي أداة لمحكـ أو المعارضة، حسبما تممكو مف 

أكثرية، أو أقمية وتساىـ بذلؾ في صنع إرادة األمة كما أنيا ركيزة أساسية تقـو عمييا األنظمة 
الديمقراطية فاألفراد لوحدىـ ال يمكنيـ تحقيؽ أىداؼ سياسية أو اجتماعية إال بتنسيؽ الجيود 
والوحدة والتضامف فيما بينيـ وال يمكف أف يصبح فعاال إال إذا نظـ وتوحدت الجيود في إطار 

 (1).حزب سياسي

: اإلقتراع العام: الفرع الثاني
وىو مصطمح يشير إلى دائرة حؽ التصويت لتشمؿ جميع المواطنيف البالغيف أو حتى قد 
تشير إلى توسيع دائرة المصوتيف لتشمؿ صغار السف وغير المواطنيف مف مقيمي الدولة ويعتبر 

اإلقتراع إحدى وسائؿ الرقابة عمى أعماؿ الحكومة مف أجؿ إختيار الممثؿ األصمح لتسيير 
شؤوف البالد فيعتبر اإلقتراع العاـ مف الوسائؿ السياسية التي تراقب أعماؿ اإلدارة، فمقد كاف 
أوائؿ األنظمة التصويت العمومي ينص عمى حؽ جميع الذكور البالغيف في التصويت بغض 
النظر عمى ممتمكاتيـ أو درجة ثرائيـ فكاف مف أوائؿ الدوؿ التي طبقت ىذا النظاـ ىي فرنسا 

 حيث أقرت إلغاء جميع مقاييس الثورة في تحديد حؽ الثورة ثـ 1792أثناء الثورة الفرنسية عاـ 
. تبع ذلؾ معظـ البمداف توسيع نظاـ التصويت العمومي ليشمؿ النساء باإلضافة إلى الرجاؿ

ال زالت بعض األنظمة الديمقراطية حتى اليـو تضع قيود مع تطبيؽ نظاـ التصويت 
العمومي عمى قبوؿ التصويت مف بعض الفئات مثؿ المدانيف إجراميا أو األفراد ذوي األمراض 
العقمية كما أف الكثير مف الدوؿ تقبؿ التصويت فقط مف حاممي جنسية البمد وتستثني المقيميف 

. الغير حاممي الجنسية
أف إرادة الشعب ىي مصدر  " 21ينص اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف في المادة 

سمطة الحكومة، ويعبر عف ىذه اإلرادة بانتخابات نزيية دورية تجري عمى أساس اإلختراع وعدـ 
( 2 )".قدـ المساواة بيف الجميع أو حسب أي إجراء مماثؿ يضـ حرية التصويت

وكما أف الجزائر عرفت تطور ديمقراطي وحرية التعبير بعد اإلستقالؿ مف خالؿ حؽ 
. االقتراع لجميع المواطنيف عند بموغ سف الثامف عشر مف حقو حرية التصويت

                                                 

محمود عبد الجواد مصطفى، األحزاب السياسية في النظاـ السياسي والدستوري الحديث واإلسالمي، دار الفكر العربي، - (1)
. 45، ص 2003القاىرة، 

 .www. Wiki pedia. Wikiموقع - (2)
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 (التشريعية)الرقابة البرلمانية : المبحث الثاني
إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات القائـ عمى أساس التعاوف والتأثير المتبادؿ يتيح لمسمطتيف 

التنفيذية والتشريعية بالخصوص إمكانية التدخؿ في اختصاصات بعضيما البعض وفقا لما 
تحدده الدساتير والقوانيف المنظمة لمعالقة بينيما وذلؾ لمسماح لكؿ سمطة بالتدخؿ بقدر محدد 

في اختصاصات نظيرتيا  
تعريف وأطراف الرقابة البرلمانية : المطمب األول

: تعريف الرقابة البرلمانية: الفرع األول
ىي تمؾ العممية التي تتضمف األعماؿ السياسية واالجتماعية والقانونية القضائية وكذا 
كافة اإلجراءات واألساليب والوسائؿ والمعايير التي تتطمع بيا المؤسسات والييئات والمرافؽ 

الدستورية والشعبية والقضائية المختصة لتحقيؽ أىداؼ النظاـ الرقابية في الدولة بكفاءة وفعالية 
 (1)لحماية المصمحة العامة وحقوؽ وحريات اإلنساف والمواطف في الوقت نفسو

سمطة تقصي الحقائؽ عف أعماؿ السمطة التنفيذية لمكشؼ عف عدـ التنفيذ : "وتعرؼ أيضا بأنيا
السميـ لمقواعد العامة في الدولة وتقديـ المسؤوؿ عف ذلؾ لممساءلة سواء كاف الحكومة بأسرىا 

 (2)"أو أحد الوزراء
ويقصد بالرقابة البرلمانية في النظاـ السياسي بشكؿ عاـ مجموعة السمطات التي 

تستعمميا الدولة بالمعنى الواسع بقصد ضماف احتراـ القانوف مف جانب المنظمات الخاضعة 
( 3 ).لمرقابة، أو بقصد حماية الصالح العاـ في ىذا المجاؿ

 

 

 

                                                 

 لمجمس األمة، يعمار عوابدي، عممية الرقابة البرلمانية ودورىا في الدفاع عف حقوؽ المواطف مجمة الفكر البرلماف (-1)
 .51، ص 2002 ديسمبر 01الجزائر العدد 

 .3، ص 1983إيياب زكي سالـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني، عالـ الكتاب،  (-2)

وسيـ حساـ الديف األحمد، الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة في النظاـ البرلماني والرئاسي، منشورات الحمبي الحقوقية،  (-3)
 .10، ص 2008الطبعة األولى، 
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: أطراف الرقابة البرلمانية: الفرع الثاني

مف المسمـ بو أف عضو البرلماف ىو الذي يقـو بممارسة : الطرف الذي يباشر الرقابة: أوال
 (برلماني رئاسي)الرقابة عمى السمطة التنفيذية وتؤثر طبيعة النظاـ السياسي ونظاـ الحكـ القائـ 

عمى الدور الرقابي الذي يمعبو عضو في العممية الرقابية فمف الناحية األولى ىناؾ طبيعة 
النظاـ السياسي القائـ مف حيث كونو ديمقراطيا أو شموليا ففي النظاـ الديمقراطي، يقـو المشرع 
بدوره الرقابي بحرية كاممة عمى األقؿ مف الناحية النظرية حيث يدخؿ في شبكة مف العالقات 
السياسية المتشبعة تحدد لو سموكاتو فمثال عضو البرلماف مف الحزب الحاكـ ربما يثير إزعاج 
الحكومة إذا ما مارس دورا رقابيا أكثر بكثير مف عضو معارض خاصة في األنظمة المعروفة 

. تقميديا بوجود درجة كبيرة مف التماسؾ الحزبي داخؿ برلمانتيـ
فنالحظ في النظاـ  (برلماني، رئاسي )ومف ناحية ثانية فيما يتعمؽ بنظاـ الحكـ 

البرلماني ال يقـو العضو باستخداـ العديد مف األدوات الرقابية المعروفة كالسؤاؿ واالستجواب 
وكاف التحقيؽ أما في النظاـ الرئاسي فيتركز عمى العضو الرقابي عمى إستخداـ وسيمة تقصي 

الحقائؽ والرقابة عمى الميزانية بشكؿ أساسي دوف غيرىا مف الوسائؿ التي ال يعرفيا النظاـ 
. الرئاسي

  :الطرف الذي يخضع لمرقابة: ثانيا
نما تمتد  مف المسمـ بو أف الرقابة ليست مقصورة فقط عمى أعماؿ السمطة التنفيذية وا 

أيضا إلى مراقبة أعضائيا وال تقتصر المسؤولية عمى ما يصدر عف الوزير في نطاؽ 
نما تشمؿ حياتو الشخصية أيضا، كما  صالحياتو الدستورية والوظيفية، وأعماؿ الخاضعيف لو، وا 

ال تقتصر الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية عمى ما تتخذه ىذه األخيرة بصفتيا 
نما تمتد شاممة لما تصدره بطبيعتيا اإلدارية، وىذا مفاده أف أعماؿ الحكومة أو  الحكومية، وا 
أعماؿ السيادة تخضع ليا تماما خضوع األعماؿ اإلدارية وذىب رأي يقوؿ إلى أنو ال يجوز 
ألعضاء البرلماف مف رقابتيـ إلى السياسة الخارجية لمدولة معتبرا أنيا تعكس عالقة الدولة 

 (1 ).بالدوؿ األخرى، وىي لذلؾ تعد مثال ألعماؿ السيادة
 

                                                 

 .14وسيـ حساـ الديف األحمد، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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وبحجة لطابعيا السري، إال أف ىذا الرأي ال يمكف قبولو ألنو مف جية يخالؼ ما 

إستقرت عميو التقاليد البرلمانية خاصة في فرنسا إذ كاف السياسية الخارجية لمحكومة مجاال 
خصبا لممارسة ىذه الرقابة ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر السؤاؿ الذي وجو إلى وزير 

الخارجية بشأف إعتراؼ الحكومة الفرنسية بجميورية أنجوال وذلؾ بالذي تعمؽ بعدـ تصديؽ 
الحكومة ذاتيا عمى المعاىدة بالمسؤولية المدنية عف أضرار السفف النووية وتجدر اإلشارة إلى 
أف الطرؼ الخاضع لمرقابة يختمؼ  بالنسبة ألنظمة الحكـ، ففي النظاـ البرلماني يقصد رئيس 
الحكومة والوزراء مف الطرؼ الذي يخضع لمرقابة مف خالؿ مسؤوليتيـ السياسية والجنائية أما 

بالنسبة لمنظاـ الرئاسي يعتبر الرئيس ىو الطرؼ الذي يخضع لمرقابة مف خالؿ مسؤولية 
 (1 ).الجنائية

: أهداف الرقابة البرلمانية: المطمب الثاني
األهداف العامة لمرقابة البرلمانية : الفرع األول

تعددت وتنوعت أىداؼ الرقابة البرلمانية بتعدد أوجو النشاط الحكومي وتشبعو إال أف 
أىـ ىذه األىداؼ وأسمائيا ىو التحقؽ مف األداء الحكومي ومدى إتفاقيا مع مدى تحقيؽ 

 المجالس النيابية نفسيا التي يفترض أف االصالح العاـ والذي ال يتحقؽ إال بتوافر أمور أىمو
يتوافر فييا السمطة التشريعية، والتي تبرز مف خالؿ اإلطالع والتمكف مف الدور الرقابي الذي 
يتحدد باإلطار القانوني أي مف خالؿ نص الدستور عمى ذلؾ والموائح الداخمية باإلضافة إلى 
طبيعة النظاـ السياسي، وكذلؾ ال بد مف وجود الفقرة والتي تحدد بواسطة اإلمكانات المادية 
حاطتو وعميو بمجريات األمور فييا ونظيؼ عمى  والبشرية التي يجب أف تتوافر لدى النائب وا 

ىذا يجب أف تتوافر اإلمكانيات الخاصة الفنية التي تمكف النائب مف تقييـ األداء الحكومي عمى 
أسس ومعايير ثابتة التي تتميز بوضوح في ذىنو والقدرة عمى إعماليا يشكؿ يستطيع معو الحكـ 

. عمى وجود تطابؽ بيف ىذا والقواعد القانونية المنظمة لو
أما الفصؿ الثاني والذي يتمثؿ في الظروؼ العامة التي تعمؿ فييا المجالس والتي تتمثؿ 

في مدى إستعداد المجمس لمقياـ بدوره الرقابي وتأثر بالعوامؿ الخارجية المحيطة بالدولة ونوع 
الثقافة السائدة والخمفية الفكرية لدى المواطف ونظرتو لمبرلماف ومدى إستعداده لمتعاوف معو وذلؾ  

                                                 

 .15وسيـ حساـ الديف األحمد، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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مف خالؿ نظرتو لإلنتخابات ومدى مشاركتو فييا والتي تعتبر وسيمة مف وسائؿ التعبير عف رأيو 
لألوضاع السياسية التي تعيشيا البالد مف ناحية التطور الديمقراطي الذي تشيده الدوؿ اآلخذة 

ختالؼ البرلمانات  (1 ).بالتعددية الحزبية وا 
وباإلضافة إلى اليدؼ السابؽ ذكره وتحققو فإف بالضرورة يستدعي تحقؽ أىداؼ أخرى 

: يمكف أف نوجزىا فيما يمي
. المحافظة عمى المصمحة العامة مف أشكاؿ البيروقراطية والفساد اإلداري- 
. التبصر بالعيوب التي تشوب تصرفات أحد إداراتيا مف أجؿ القياـ بإصالحات- 
الحرص عمى حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية وذلؾ عف طريؽ الدفاع عف القيـ - 

. واألخالقيات األساسية
وىذا وما سبؽ ذكره مف أىداؼ يتوقؼ عمى ضماف التطبيؽ الحسف لمقوانيف واألنظمة 

الشرعية وبالتالي فالرقابة البرلمانية ليست وسيمة لتصفية حسابات المعارضة البرلمانية مع 
ظيار براعتو أماـ الرأي  الحكومة وال ىي وسيمة دعائية مسخرة لمنائب لكسب تأييد ناخبيو وا 

 (2 ).العاـ في مطاردة الوزير بؿ أىدافيا أسمى بذلؾ كمو
: األهداف الخاصة بالرقابة البرلمانية: الفرع الثاني

والتي تختمؼ عف األىداؼ العامة التي تكوف شاممة عمى ىدؼ الرقابة ككؿ أي التحقيؽ 
مف األداء الحكومي واتفاقو مع الصالح العاـ عمى عكس األىداؼ الخاصة التي نجدىا تختمؼ 

طبقا لنوعية الوسيمة القانونية التي تمارسيا الرقابة مف خالليا فنجد السؤاؿ مثال ييدؼ إلى 
استعالـ عف مجيوؿ أو استفسار عف غامض أما االستجواب ينبغي مف ورائو محاسبة ومساءلة 

الحكومة في حيف أف إنشاء لجاف التحقيؽ يراد مف ورائو إظيار حقيقة الرقابة انفراديا إال أنيا 
تمتقي وتتجمع حوؿ ىدؼ واحد ىو تقويـ األداء الحكومي فيي بقدر ماتكوف شاىد عمى فاعمية 
الرقابة البرلمانية وتحقيقيا إال أنيا يشوبيا بعض القصور بعيدا عف ىذه القيود نجد أنو بإجابة 

 (3 ).الحكومة عف ىذا االستجواب تكوف قد كونت فكرة النشاط الحكومي

                                                 

 .www.pogor.orgرغيد الصمح / موقع األنترنت، د (-1)

 .المرجع نفسو- (2)

محمد باىي أبو يونس، الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة في النظاميف المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة  (-3)
 .8، ص 2002لمنشر، 
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: آليات الرقابة التشريعية: المطمب الثالث

 اإلستماع واإلستجواب: الفرع األول
 اإلستجواب وسيمة مف وسائؿ الرقابة البرلمانية المخولة لمسمطة :تعريف اإلستجواب: أوال

التشريعية في مواجية السمطة التنفيذية تيدؼ إلى كشؼ الحقيقة حوؿ موضوع مف المواضيع 
التي تيـ الدولة، موجية لمحكومة المسؤولة عف تنفيذ سياستيا العامة وينطوي اإلستجواب عمى 
محاسبة الحكومة عمى تصرفاتيا وقد يغطي في نياية المطاؼ إلى تحريؾ المسؤولية السياسية 

لمحكومة أو بأحد أعضائيا وفضال عف ذلؾ فإنو يجيز لموزير عمى توضيح سياستو بصدد 
 (1 ).مسألة معينة

وىو حؽ عضو البرلماف في اتياـ الحكومة ومساءلتيا في مجموعيا أو أحد أعضائيا 
عف تجاوزات وأخطاء معينة ثـ ارتكابيا أو حدوثيا يثبتيا مقدـ االستجواب أماـ البرلماف بالوقائع 
والمستندات وجميع األدلة الثبوتية لينتيي مف ذلؾ إلى فتح باب المناقشة أماـ المجمس النيابي 
بيدؼ تحريؾ المسؤولية السياسية في مواجية الحكومة أو أحد الوزراء وذلؾ كمو بعد سماع 

 (2 ).دفاع الحكومة عف ىذه االتيامات
محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء عمى تعرؼ : "وكما عرؼ بعض الفقياء اإلستجواب بأنو

عبارة عف إستضاح يقدـ مف أحد أعضاء : "، وكما يعرؼ أيضا بأنو"في شأف مف الشؤوف العامة
البرلماف إلى أحد أعضاء الحكومة شأف موضوع عاـ يدخؿ في إختصاصو، بقصد محاسبتو 

أداة مف أدوات الرقابة : " ، كما يعرؼ أيضا بأنو"عما يكوف قد حدث مف إىماؿ أو مخالفة 
البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية يحتؿ معنى طمب المعرفة والوصوؿ إلى الحقيقة يتضمف 

( 3)".إتماـ الحكومة كميا أو أحد أعضائيا وتجريح سياستيا

 

                                                 

، ص 2006عباس عمار، الرقابة البرلمانية عمى عمؿ الحكومة في النظاـ الدستوري الجزائري، دار الخمدونية، الجزائر  (-1)
154. 

صادؽ أحمد عمي يحي، االستجواب كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي  (-2)
 .22، ص 208الحديث، اإلسكندرية 

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ بف عكنوف، 1996خدوجة خموفي، الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة في دستور  (-3)
 .73، ص 2001 /2000جامعة يوسؼ بف خدة، 
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: أهداف اإلستجواب: ثانيا

يسمح اإلستجواب بتبادؿ وجيات النظر بيف الحكومة والبرلمانييف عمى أساس تبادؿ 
األسئمة مف مقدـ اإلستجواب أو بعض األعضاء يقابمو إجابة الوزير أو رئيس الحكومة عمى 

األسئمة ويستيدؼ تحريؾ المسؤولية السياسية في مواجية الحكومة أو أحد الوزراء، حيث يترتب 
عمى كؿ اإلستجواب فتح مناقشة عامة بيف ممثمي الشعب والحكومة، حوؿ السياسة المنتيجة 

. مف طرؼ ىذه األخيرة
الشروط الواجب توفرها في اإلستجواب : ثالثا

يجب أف يكوف موضوع االستجواب محررا كتابة، وذلؾ : الشروط الشكمية لتقديم االستجواب -1
. حتى تكوف ىناؾ جدية في تقديمو ومف ثـ فال يصح أف يقدـ االستجواب في صورة شفوية

تتخمص ىذه الشروط في ضرورة أف يكوف االستجواب : الشروط الموضوعية لالستجواب -2
مطابقا لمدستور والموائح المنظمة لممجالس التشريعية، وأف ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة، وأف 
يكوف موضوعو منصبا عمى اختصاصات الجية الموجية ليا سواء كانت الحكومة بأكمميا أو 

 .أحد وزرائيا

 إف البرلماف ىو أحد السمطات األساسية التي يقـو عمييا :مطابقة اإلستجواب لمدستور - أ
النظاـ السياسي، وىو الذي يعد قوانيف الدولة ويصادؽ عمييا، وعميو مف باب أوؿ عميو إحتراـ 
ىذه القوانيف وعمى رأسيا الدستور لذلؾ ال يصح أف يتضمف اإلستجواب أمورا مخالفة لمدستور 

. أو القوانيف
مف الطبيعي أف تكوف الجية الموجية : أن ينص اإلستجواب عمى إختصاصات الحكومة- ب

ليا اإلستجواب وىي الحكومة أو أحد وزرائيا ىي صاحبة اإلختصاص في موضوع اإلستجواب، 
ومف ثـ يكوف في مقدورىا تبرير تصرفاتيا أو تحتؿ مسؤولياتيا عف التقصير الذي رفع أعضاء 

( 1 ).المجمس النيابي إلى المجوء إلى إستجوابيا

 
 

                                                 

 .161، 160، 159عباس عمار، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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عمى الرغـ مف صعوبة الفعؿ بيف : أن يكون الهدف من اإلستجواب تحقيق مصمحة عامة- ج

المصمحة العامة والمصمحة الخاصة إال أنو يشترط في موضوع اإلستجواب أف يستيدؼ تحقيؽ 
مصمحة عامة وأف ال يضر بمثالح الدولة ولو أف تحديد المعيار الذي يمكف مف خاللو الفصؿ 
بيف المصمحتيف يبقى أمرا صعبا، كما أف اإلشكاؿ يطرح عف الجية المختصة بعممية تحديد 

. توافر المصمحة العامة مف عدميا
تفاديا لتكرار إستجواب الحكومة في نفس : عدم تكرار إستجواب الحكومة في ذات الموضوع- د

الموضوع خالؿ الدورة التشريعية فقد إستبعدت بعض النظر الداخمية لمبرلمانات قبوؿ اإلستجواب 
الذي يكوف موضوعو نفس موضوع إستجواب سبؽ ألعضاء البرلماف أف تقدموا بو، أما في حالة 

وجود إستجوابات متشابية المواضيع فتضـ إلى بعضيا البعض، في حيف أثبتت الممارسة 
البرلمانية في الجزائر إستجواب الحكومة لنفس الموضوع خالؿ الفترة التشريعية الرابعة دوف أف 
يتـ رفضو وعمى غرار األسئمة يجب أف ال يتضمف اإلستجواب عبارات غير الئقة أو المساس 

 (1 ).بكرامة األفراد والييئات اإلعتبارية
 عمى مجموعة مف الشروط الواجب توفرىا في 1976 مف دستور 124  وقد نصت المادة 

: اإلستجواب وىي
. أف يكوف اإلستجواب الواحد حوؿ قضية واحدة مف قضايا الساعة -1
 . نواب عمى األقؿ5أف يوقع مف قبؿ  -2

 .يودع لدى مكتب المجمس -3

 .أف يبمغ الحكومة بواسطة رئيس المجمس -4

 (2 ).أف يوزع عمى النواب- 5
  إف الدستور الجزائري وكغيره مف الدساتير البرلمانية قد قرر حقا لمبرلماف بغرفتيو يتمثؿ 

. في اإلستجواب وىو وسيمة مف وسائؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة
:  بقولو1996 مف دستور 133  لقد نص المشرع الدستوري الجزائري عميو بنص المادة 

نو بالتفحص المادة " يمكف أعضاء البرلماف إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة"  133وا 
: مف الدستور يمكف الخروج بالمالحظات التالية

                                                 

 .163، 162عباس عمار، مرجع سابؽ، ص ،   (-1)

. 1976 مف دستور 124المادة - (2)
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إف دستور قد خوؿ نواب المجمس الشعبي الوطني وأعضاء مجمس األمة وسيمة تمكنيـ مف  -1

. مراقبة الحكومة حوؿ جميع قضايا الساعة ذات المصمحة العامة
أف اإلستجواب ىو أداة تسمح ألعضاء البرلماف بالتأثير عمى تصرفات الحكومة يحيث تكوف  -2

مجبرة عمى مراعاة موقؼ النواب عف كؿ تصرؼ تقـو بو، وخاصة وأف النص العاـ ال يضع 
 .أي قيد عمى النواب سوى أف يكوف في إحدى قضايا الساعة

إف أعضاء غرفتي البرلماف ال يمكنيـ إستجواب الحكومة إال في قضايا الساعة بمعنى  -3
ال رفض شكال  .المسائؿ الحالية التي يجب أف يتزامف معيا إجراء اإلستجواب وا 

اإلستجواب يفتح باب لممناقشة في موضوعو، وىذا األمر متعارؼ عميو في النظـ البرلمانية  -4
إذ يعتبر كتقنية رقابية مقترنة بفتح مناقشة عامة غالبا ما تؤدي إلى إستصدار الئحة بسحب 

 .الثقة مف الحكومة

ال يمكف اإلستجواب أف يتوج بإصدار الئحة سواء كانت مؤيدة أو متحفظة مف شأنيا أف - 5
 (1 ).تقيـ المسؤولية الوزارية الفردية أو الجماعية

: السؤال: الفرع الثاني
 يعتبر السؤاؿ مف وسائؿ الرقابة التي تمتمكيا السمطة التشريعية في مواجية :أوال تعريف السؤال

السمطة التنفيذية ييدؼ عضو البرلماف مف خالؿ إستخدامو الحصوؿ عمى معمومات عف أمر 
يجيمو أو التحقؽ مف حصوؿ واقعة عمييا، أو معرفة ما تنوي الحكومة إتخاذه في مسألة بذاتيا 

ىي صورة مف صور التعاوف وتبادؿ "نقوؿ ىذا عمى الرغـ مف أف ىناؾ مف يرى بأف األسئمة 
 " المعمومات وليس صورة مف صور الرقابة

  وكما يعرؼ السؤاؿ عمى أنو إستيضاح العضو عف أمر مف األمور أي مجرد اإلستفياـ 
. أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معيف

  وكما عرفو البعض أيضا أنو وسيمة التي يستعمميا عضو البرلماف ليطمب مف خالليا 
 (2 ).إلى الوزير شروحا حوؿ مسألة معينة

 
                                                 

ميمود خيرجة، آليات الرقابة التشريعية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دار الفكر والقانوف لمنشر، المنصورة، مصر،  (-1)
 .46، 45، ص 2011

 (2)- Michel Amellier , les questions instrument du contrôle parlementaire,L.G.D.I, paris, 1964, p9. 
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:  أنواع األسئمة: ثانيا
ال تختمؼ األسئمة المكتوبة عف تمؾ الطمبات التي يوجييا أعضاء : األسئمة المكتوبة -1

البرلماف مباشرة إلى الوزراء قصد الحصوؿ عمى بعض المعمومات لذلؾ يمكف إعتبار ىذا النوع 
مف األسئمة مراسمة مستفيدة مف إشيار خاص ينطوي عمى نتيجتيف امتيف، فيو مف جية ينبئ 

الناخبيف أف إنشغاالتيـ لـ تذىب سدى عندما حمموىا إلى منتخبيـ ومف جية أخرى يجبر 
اإلدارة عمى ضرورة إتخاذ موقؼ معيف، مف ثـ يعرؼ السؤاؿ الكتابي بأنو ذلؾ الطمب المتضمف 
الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ موضوع ما موجو مف أحد البرلمانييف إلى عضو في الحكومة 

يمـز باإلجابة عميو في وقت محدد، ويستيدؼ أعضاء البرلماف مف لجوءىـ إلى استخداـ األسئمة 
الكتابية الحصوؿ عمى المعمومات قصد حؿ بعض المشاكؿ التي يواجييا ناخبوىـ لمبرلمانييف 

بالمجمسيف مف اجؿ جمعيـ اإلستفسارات قصد متابعة نشاط الحكومة عف األسئمة الشفوية 
والمجوء إلى توجيو األسئمة الكتابية ألي عضو مف أعضاء الحكومة، ىذا وال تمثؿ ىذه األدلة 
وسيمة اإلستقصاء والمراقبة فحسب بؿ ىي آلية لمحصوؿ عمى معمومات إدارية دقيقة لصالح 

 (1 ).البرلمانييف
  والمالحظ أف توحيد إجراءات طرح األسئمة المكتوبة داخؿ مجمس البرلماف متوفر أيضا 

عمى غرار توحيد إجراءات األسئمة الشفوية، إذ يقـو صاحب السؤاؿ بإيداعو لدى مكتب المجمس 
المعني ليقـو رئيسو بإرسالو إلى رئيس الحكومة ىذا وخالفا لمرد عف السؤاؿ الشفوي الذي لـ 
تحدد مدتو وتحسبا لمصعاب التي قد تصادؼ عضو الحكومة في تجميع البيانات الالزمة 

لإلجابة عف السؤاؿ المكتوب فإف المشرع حدد ليذا األخير مدة لمقياـ بذلؾ عمى أف يكوف جوابو 
. في شكؿ مكتوب يودع لدى المجمس المعني الذي يقـو بتبميغو لمنائب السائؿ

  والمالحظ بأف الجواب المتعمؽ بالسؤاؿ سواء كاف شفويا أو مكتوبا ينشر جنبا إلى جنب 
مع ىذا األخير وفؽ نفس شروط نشر محاضرة ومناقشات المجمسيف ليكوف ىذا النشر أوؿ أثار 

. أعماؿ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة حقيا في توجيو األسئمة
 

                                                 

 .30، 29عباس عمار، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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  ومع ذلؾ فإف الفاعمية الحقيقية لألسئمة ال تتوقؼ عند النشر بؿ تتجمى في إمكانية فتح 

تقاص داخؿ مجمسي البرلماف حسب الحالة بخصوص عناصر السؤاؿ وجواب الحكومة لو قبؿ 
( 1 ).نشرىا

  واألسئمة المكتوبة ىي األداة البرلمانية المستخدمة األكثر شيوعا وىي تسمح لمبرلمانييف 
 (2 ).بطمب توضيحات وطمب معمومات مف مختمؼ أعضاء الحكومة

 السؤاؿ الشفوي ىو ذلؾ اإلجراء الذي مف خاللو يمكف ألحد األعضاء :األسئمة الشفوية -2
ذا كانت الكتابة  البرلماف أف يطمب مف أعضاء الحكومة تقديـ توضيحات حوؿ موضوع معيف وا 
شرط ضروري لتقديـ األسئمة سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فإف مايجبر ىذه األخيرة ىو طرحيا 
شفويا مف طرؼ عضو البرلماف في الجمسة المتخصصة لذلؾ والرد عمييا شفويا مف قبؿ الوزير 

المختص خالؿ نفس الجمسة األمر الذي يضفي عمييا طابعا مميزا عف األسمة الكتابية كما 
تقسـ األسئمة الشفوية إلى نوعيف، أسئمة شفوية بدوف مناقشة وأسئمة شفوية بمناقشة، حيث 
تختمؼ األولى عف الثانية في كوف األسئمة بدوف مناقشة تقتصر عمى المحاورة بيف عضو 

البرلماف السائؿ والوزير المجيب في حيف تتوسع األسئمة الشفوية بمناقشة إلى تدخؿ أعضاء 
الحكومة اآلخريف وىو ما مف شأنو أف يزيد ىذا النوع مف األسئمة عمى الحكومة، إذ كاف المشرع 
الجزائري قد خصص مكانة ىامة لألسئمة الشفوية بداية مف أوؿ مجمس تشريعي بعد اإلستقالؿ 

 أغفميا ولو أف 1976وىو ما أكدتو معظـ النصوص الدستورية الالحقة، إال أف دستور 
 (3).إجراءات اإلستجواب في ىذا الدستور جعمت منو بديال لمسؤاؿ الشفوي

وترتبط األسئمة الشفوية بتطور النظاـ البرلماني وحتى النظاـ التمثيمي فمنذ المحظة التي   
يقـو فييا الحوار بيف الحاكميف ومراقبي الحكاـ يعتبر تبادؿ األسئمة واألجوبة الوسيمة البدييية 

( 4 ).ليذا الحوار

 

                                                 

 .41، 40ميمود خيرجة، مرجع سابؽ، ص  (-1)

 (2)- Yamamoto HIRONORL, les outils contrôle parlementaire (étude comparative portant sur 88 

parlements nationaux), es, union interparlementaire, 2007, p58. 

 .32، 31عباس عمار، مرجع سابؽ، ص  (-3)

شبري عزيزة، السؤاؿ كآلية مف آليات الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة في الجزائر، رسالة ماجستير، بسكرة،  (-4)
 .33، ص 2009الجزائر، 
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 مف الدستور حؽ النواب بمجمس البرلماف في توجيو األسئمة 134 و 99أكدت المادتيف   
عضو مف أعضاء الحكومة في حيف كاف توضيح إجراءات ممارستو عمى عاتؽ الشفوية ألي 

المشرع الذي إعتمد أسموب توحيد إجراءات مباشرتيا داخؿ المجمس الشعبي الوطني ومجمس 
األمة عمى حد السواء كسبيؿ لعكس المساواة المقررة بينيما دستوريا عمى صعيد االستفسار 

فقد خصص المشرع جمسة كؿ خمسة عشر يوما ليذا .حوؿ السياسة المسيطرة مف قبؿ الحكومة
الغرض خالؿ الدورات العادية ليتـ تحديد يـو تناوؿ األسئمة بالتشاور بيف مكتبي مجمس 

البرلماف وباتفاؽ مع الحكومة ليكوف ىذا التشاور وسيمة لمتنسيؽ بيف المجمس الشعبي الوطني 
ومجمس األمة عمى ىذا المستوى بيدؼ منع تضاربيما سيما إذا كانت أسئمة نوابيا موجية 
لنفس العضو بالحكومة ىذا ويجب أف يودع السؤاؿ الشفوي مف قبؿ صاحبو لدى مكتب 

المجمس المعني عشرة أياـ عمى األقؿ قبؿ الجمسة المقررة لذلؾ، ليقـو رئيس المجمس بتبميغو 
فورا إلى رئيس الحكومة عمى أف يكوف لكؿ ناخب بالمجمس حؽ طرح سؤاؿ واحد خالؿ الجمسة 
الواحدة أيف يتـ عرض مضموف السؤاؿ في مدة يحددىا النظاـ الداخمي لكؿ مجمس ليعقبو رد 

( 1 ).الحكومة مباشرة فتناوؿ الكممة مجددا مف طرؼ صاحب السؤاؿ

  بالرغـ مف الحؽ البرلماني طارح السؤاؿ الحصوؿ عمى الجواب واالقتناع مف الوزير 
المكمؼ بالرد عمى السؤاؿ كثيرا ما نسمع في البرلماف الجزائري بأنو لـ يرد عمى جميع األسئمة 

. المطروحة وكذلؾ عدـ وجود إقناع أو جديد في الرد عمى السؤاؿ
مناقشة بيان السياسة العامة : الفرع الثالث

  طرح موضوع عاـ لممناقشة مف قبؿ النواب مفيـو أوسع مف حؽ النائب في تقديـ السؤاؿ 
الذي ييدؼ إلى إستفسار مف وجو إليو السؤاؿ مف قبؿ مقدمو حيث أف طرح موضوع عاـ 

لممناقشة أثاره موضوع يتعمؽ بالسياسة الداخمية والخارجية لمدولة ومناقشتو في المجمس مناقشة 
مفتوحة ولما كاف ىذا الموضوع أوسع وأشمؿ فقد حدد الدستور الجزائري طرؽ ممارستو في 

 والتي تنص عمى تقدـ الحكومة سنويا إلى مجمس الشعبي الوطني بيانا عف السياسة 84المادة 
العامة، تعقب بياف السياسة العامػػػػػػػػة مناقشة لعمؿ الحكومة، وكما يمكف أف تختـ ىذه المناقشػػػة  

 

                                                 

 .39ميمود خيرجة، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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بالئحة، وكما يمكف أف يترتب عمى ىذه المناقشة إيداع ممتمسي رقابة يقـو بو المجمس الشعبي 

.  مف الدستور137، 136، 135الوطني طبقا ألحكاـ المواد 
  ولكي يؤدي المجمس الشعبي الوطني ميمة الرقابة بطريقة فعالة عمى نشاط الحكومة 

حوؿ الدستور لو إمكانية إختتاـ تمؾ المناقشة إما بالئحة أو إيداع ممتمسي الرقابة أو تصويت 
بالثقة أو حجب الثقة حيث تصب ىذه الوسائؿ في تطبيؽ الرقابة البرلمانية وجمع المعمومات 
والحقائؽ التي تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة أو الصالح العاـ مف خالؿ مشاركة البرلماف 

  (1). في تنفيذ القوانيف ومراقبتيا
 الالئحة حؽ مخوؿ دستوريا لمنواب يمكنيـ مف ابداء رأييـ ومراقبة نشاط :إقتراح الالئحة: أوال

الحكومة دوريا حيث أف الحكومة تقترح تقديـ بياف مفصال عف سياستيا العامة إلى المجمس 
الشعبي الوطني والذي يعقبيا مناقشة لسياستيا مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني والذي 

 (2 ).96 مف دستور 84يمخص إلى تقديـ الالئحة فحسب المادة 
 تتحرؾ ىذه الوسيمة أو األلية بمناسبة عرض بياف السياسة العامة وأف :ممتمس الرقابة: ثانيا

ممتمس الرقابة أو ما يعرؼ في بعض الدساتير العربية بالئحة المـو يعتبر اإلجراء الثاني الذي 
جبارىا عمى تقديـ إستقالتيا إذا توفر النصاب  يمجأ إليو النواب لمضغط عمى الحكومة بؿ وا 
الدستوري وىي مف بيف الوسائؿ الناجحة والشديدة الحسـ والجزاء في الرقابة عمى أعماؿ 

الحكومة، كما يمكف لمنواب إيداع ممتمسي الرقابة مباشرة دوف الجوء إلى الالئحة مع العمـ أف 
 (3 ).كالىما مرتبط ببياف السياسة العامة

  ومف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا أىمية ىذا اإلجراء وخطورة ما ينتج عنو مف إستقالة 
الحكومة إذا لـ يصادؽ المجمس الشعبي الوطني عمى ممتمسي الرقابة ولذلؾ يبيف الدستور 

 02-99 طرؽ ممارستيا والنصاب القانوني لذلؾ وضع القانوف العضوي رقـ 1996الجزائري 
 84 إجراءات المصادقة عمى ممتمسي الرقابة حيث بينت المادة 61 إلى 57في أحكاـ مواده مف 

 كما يمكف أف يترتػػػػب عمى ىذه المناقشػػػة إيداع ممتمسي رقابة يقػػػـو بو المجمػػس  96مف دستور 

                                                 

السعيد بوشعير، القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنة، الجزء األوؿ، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، سنة  (-1)
 .40، ص 2003

 .20عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص  (-2)

 .22مرجع نفسو، ص اؿ-(3)
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 يمكف لممجمس 135، وجاءت المادة 137، 136، 135الشعبي الوطني طبقا ألحكاـ المواد 

الشعبي الوطني لدى مناقشة بياف السياسة العامة أف يصوت عمى ممتمسي الرقابة ينص عمى 
 مف عدد النواب عمى األقؿ وفي 7/1مسؤولية الحكومة، وال يقبؿ ىذا الممتمس إال إذا وقعو 

 النواب و اليتـ 3/2 يتـ الموافقة عمى ممتمسي الرقابة بالتصويت أغمبية ثمثي 136المادة 
 إذا صادؽ المجمس 137التصويت إال بعد ثالثة أياـ تاريخ إيداع ممتمسي الرقابة والمادة 

. الشعبي الوطني عمى ممتمس الرقابة يقدـ رئيس الحكومة إستقالة حكومتو إلى رئيس الجميورية
: التصويت بالثقة: ثالثا

  إف طمب التصويت بالثقة وىو أف يطمب الوزير األوؿ مف البرلماف التصويت بالثقة حوؿ 
السياسة التي إنتيجتيا وزارتو وبالتالي تحريؾ مسؤولي الحكومة بالتوجو إلى البرلماف ويطمب 

منو التصويت بالثقة وأف التصويت بالثقة ال يختمؼ عف طمب ممتمس رقابة إال في نقطة واحدة 
وىي أف التصويت بالثقة يطمب الوزير األوؿ أما طمب ممتمس رقابة يطمب مف أعضاء مجمس 

. الشعبي الوطني
 فإنو بإمكاف الوزير األوؿ 16/11/2008 المعدلة في 5 فقرة 84  إذف فحسب المادة 

إستعماؿ حقو في طمب التصويت بالثقة مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني والغاية مف ىذا 
اإلجراء ىي معرفة ما إذا كانت الغرفة األولى لمبرلماف ال زالت موافقة عمى برنامج الحكومة 
وبالتالي إستمرار الثقة الممنوحة ليا أـ ىناؾ تراجع مف قبميا، ومف ثـ فقداف الحكومة الثقة 

. الموضوعة فييا
  إف طمب التصويت بالثقة كقاعدة عامة يمكف أف يكوف عمى برنامج أو بياف مشروع 

قانوف لمحكومة، وبالتالي فإف تحريؾ المسؤولية السياسية تأتي عف طريؽ التصويت بالثقة 
: وتفصيؿ ذلؾ ىو أف طمب الحكومة لمتصويت بالثقة يكوف في ثالث حاالت

 إذا واجيت الحكومة معارضة لمسياسة التي انتيجتيا فينا يتوجو الوزير األوؿ :الحالة األولى
إلى الغرفة األولى طمبا تصويتا بالثقة لحكومتو فيعتبر حينئذ ىذا اإلجراء كرد فعؿ عمى 

المعارضة إذ لو صوت النواب لصالحو فذلؾ يعني إنتصارا واضحا لمحكومة وتأكيدا لثقة 
األغمبية البرلمانية فييا، أما إذا حدث العكس فال مناص مف تقديـ الوزير األوؿ إستقالة حكومتو 

( 1). إلى رئيس الجميورية

                                                 

 .111، 108ميمود خيرجة، مرجع سابؽ، ص  (-1)
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 يمكف لمحكومة ىنا المجوء إلى طمب التصويت بالثقة عند نشوب خالؼ بيف :الحالة الثانية
الحكومة ورئيس الجميورية وبالتالي فإف نالت الحكومة ثقة النواب، فذلؾ يؤدي إلى تدعيـ 

. موقفيا أماـ رئيس الجميورية أما إذا حدث العكس فيتحتـ عمييا تقديـ إستقالتيا أيضا
  ويمكف اإلشارة إلى أف إمكانية حدوث خالؼ بيف الحكومة ورئيس الجميورية واردة جدا، 

 ليؤكد ذلؾ لـ يمجأ إلى 2003ولعمى ما يحدث بيف رئيس الجميورية ورئيس الحكومة سنة 
. إستعماؿ ىذا اإلجراء فاسحا المجاؿ لرئيس الجميورية الذي قاـ بإقالتو مف رأس الحكومة 

 تحصؿ عندما تتجد الحكومة إلى المجمس الشعبي الوطني طالبة تصويتيا بالثقة :الحالة الثالثة
عمى إثر تقديميا البياف السنوي لسياستيا العامة أماـ النواب ولقد حدث في ذلؾ لجمسة العامة 

 أي عندما تحصمت الحكومة التي يرأسيا السيد 11/12/1990لممجمس الشعبي الوطني بتاريخ 
.  نائبا مقابؿ نائبيف وغياب نائبا270مولود حمروش عمى ثقة 

  وتجدر اإلشارة ىنا إلى المجوء إلى التصويت بالثقة في ىذه الحالة الثالثة ال يخرج عف 
سند دستوري يتمخص في تقديـ مصمحة الحكومة عمى إختصاص المجمس الشعبي الوطني 
والقصد بذلؾ حرمانو مف التصويت المباشر عمى البياف العاـ، وبالتالي اإلجراء ييدر الدور 
الرقابي لمغرفة األولى، ومرد ذلؾ الرفض لمطمب غير جائز لكي تستمر الييئتاف معا في 

 (1 ).السمطة
التحقيق البرلماني : الفرع الرابع

 مف أىـ التعريفات ذلؾ الذي يرى بأف التحقيؽ البرلماني ىو :تعريف التحقيق البرلماني: أوال
شكؿ مف أشكاؿ الرقابة التي يمارسيا المجمس النيابي عمى الحكومة، وتقـو بالتحقيؽ لجنة 
مؤلفة مف أعضاء ينتخبيـ البرلماف ىدفيـ الكشؼ عف كافة العناصر المادية والمعنوية في 

مسألة أو قضية ذات مصمحة عامة ويحؽ ليا اإلطالع عمى كؿ المستندات والوثائؽ واستدعاء 
. المسؤوليف لممثوؿ أماميا واالستفسار عف جميع المالبسات والوقائع
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: ثانيا أهداف التحقيق البرلماني
  مف المسمـ بو في النظـ السياسية عموما والبرلمانية خصوصا أف لمبرلماف سمطة مراقبة 
األجيزة اإلدارية وذلؾ قصد التحقؽ مف قياميا بواجباتيا في حسف تسيير الشأف العاـ ومف 
إنعداـ حيادىا عف أىدافيا، لذلؾ كمو مكف البرلماف مف صالحية التحقيؽ بنفسيا عبر لجنة 

تشكؿ ليذا الغرض ولما كانت المجاف الدائمة ليس بإمكانيا أف تقـو بعمؿ تحقيؽ فعاؿ وعميؽ 
كإستدعاء الشيود لموصوؿ إلى الحقيقة مثال، كاف مف الطبيعي أف تقـو بيذا التحقيؽ لجاف 

متخصصة تنشأ ليذا الغرض تدعى كاف التحقيؽ مادامت األسئمة واإلستجوابات قد ال تفي رغبة 
النواب في الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات الوافية في موضوع السؤاؿ أو اإلستجواب وحتى 

ف كانت ىناؾ معمومات فإنيا تأتي بطريؽ غير مباشر أي بواسطة الحكومة لذلؾ يعتبر  وا 
 (1 ).التحقيؽ البرلماني ضرورة إدارية قصد السير عمى حسف سير األجيزة اإلدارية

: أسباب لجوء أعضاء البرلمان إلنشاء كيان التحقيق: ثالثا
 مف المعروؼ أف اإلستجواب ىو وسيمة مف وسائؿ :عقب رد الحكومة عمى إستجواب- 1

الرقابة البرلمانية التي يستعمميا أعضاء البرلماف لمراقبة عمؿ الحكومة، وفي ىذا الصدد فقد 
1996نص دستور

عمى أنو  يمكف أعضاء البرلماف إستجواب الحكومة في إحدى قضايا ( 2)
الساعة وىو أكد عميو كذلؾ كؿ مف النظاميف الداخمي لغرفتي البرلماف، وفي ىذا اإلطار فقد 
نص النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني عمى أنو يمكف أف ينتيي االستجواب في حالة 

( 3 ).عدـ امتناع المجمس برد الحكومة إلى تكويف لجنة تحقيؽ
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 إذا كاف إنشاء لجاف التحقيؽ عقب :في أي وقت في كل قضية ذات مصمحة عامة- 2 

محدود بعض الشيء نظرا ألنو مرتبط بممارسة اإلستجواب فإف أعضاء البرلماف في اإلستجواب 
مقابؿ ذلؾ يمكنيـ تكويف لجنة تحقيؽ في أي وقت في كؿ قضية تكتسي مصمحة عامة وىنا 

يظير اإلختصاص الواسع ألعضاء البرلماف في إنشاء لجاف برلمانية لمتحقيؽ، وىذا ليس غريبا 
ماداـ البرلماف في معظمو منتخب مف طرؼ الشعب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 (1 ).والمجالس المنتخبة ىي التي تضظمع بوظيفة الرقابة في مدلوليا الشعبي
  :مناقشة الميزانية: الفرع الخامس

  ىو إجراء يقـو بو البرلماف حيث يقـو بدراسة المشاريع المتعمقة بميزانية الدولة حيث 
يعتبر قانوف المالية وميزانية الدولة مرآة عاكسة وترجمة مالية لمنشاط العاـ واألعماؿ الحكومية 
اإلدارية في الدولة مف خالؿ السنة المالية ومناقشة ىذه الميزانية تتـ مف طرؼ البرلماف حيث 
تقـو الحكومة بوضع برنامج الميزانية وتقـو بعرضو عمى البرلماف لممصادقة عميو أو إلحداث 
ستقصاء الحقائؽ  بعض التغيرات عميو كإلغاء أو إنشاء بعض الضرائب أو رصد المعمومات وا 
طالع البرلماف عمى مجموع األعماؿ الذي تعيدت الحكومة بإنجازىا في آجاليا وكذا التعرؼ  وا 
عمى مجموع اإليرادات العامة بكؿ أنواعيا التي سيتـ الحصوؿ عمييا مما يعطي نواب المجمس 
الشعبي الوطني رؤية واضحة ودقيقة عف ما سيتـ إنجازه وما يتـ إدخالو مف موارد مالية األمر 
الذي يشكؿ معيارا رقابيا لنواب البرلماف عمى أعماؿ ونفقات الحكومة مما يضفي رقابة عادلة 

 120عمى أعماؿ الحكومة ويستمد البرلماف شرعية ىذه الرقابة األساس الدستوري مف المادة 
 مف القانوف 44 كذلؾ المادة 1996 مف دستور 160الفقرتيف األخيرتيف إضافة إلى المادة 

يصادؽ البرلماف عمى : "  الفقرتيف األخيرتيف120المادة :  حيث جاء في02-99العضوي 
مف تاريخ إيداعيا طبقا لفقرات السابقة،  (75)قانوف مالية في مدة أقصاىا خمسة وسبعوف يوما 

في حالة عدـ المصادقة عميو في األجؿ المحدد مسبقا، يصدر رئيس الجميورية مشروع 
( 2)".الحكومة بأمر
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تقدـ الحكومة لكؿ غرفة مف البرلماف عرضا عف استعماؿ اإلعتمادات المالية  " :160المادة 
 السنة المالية فيما يخص البرلماف بالتصويت عمى قانوف ـالتي أقرتيا لكؿ سنة مالية تخت

" يتضمف تسوية ميزانية السنة المالية المعنية مف قبؿ كؿ غرفة في البرلماف
يصادؽ البرلماف عمى مشروع المالية في مدة : " 02-99 مف القانوف العضوي 44والمادة 

 مف الدستور 120مف تاريخ إيداعو طبقا ألحكاـ المادة  (75)أقصاىا خمسة وسبعوف يوما 
يصوت المجمس الشعبي الوطني عمى مشروع قانوف المالية في مدة أقصاىا  خمسة وسبعوف 

". إبتداءا مف تاريخ إيداعو (75)يوما 
( 20)  يصادؽ مجمس األمة عمى النص المصوت عميو خالؿ أجؿ أقصاه عشروف يوما 

لمبت في  (8)في حالة خالؼ بيف الغرفتيف يتاح لمجنة المتساوية األعضاء أجؿ ثمانية أياـ 
شأنو في حالة عدـ المصادقة الي سبب كاف خالؿ األجؿ المحدد يصدر رئيس الجميورية 

مشروع قانوف المالية الذي قدمتو الحكومة بأمر لو قوة قانوف المالية ومف خالؿ ما وضحت لنا 
 مف القانوف العضوي فإف البرلماف يصادؽ عمى مشروع قانوف المالية في مدة أقصاىا 44المادة 

 يوما ويمكننا إدراج إقتراح 47 يوما ويصوت مجمس الشعبي الوطني في مدة أقصاىا 75
القوانيف مف طرؼ البرلماف يدخؿ ضمف الرقابة التي يمارسيا عمى أعماؿ الحكومة وضمف 

نما تيدؼ إلى زيادة  مناقشة الميزانية ويشترط في ىذه القوانيف أف ال تخفؼ مف الموارد المالية وا 
 مف دستور 121المداخيؿ لمدولة أو توخير أمواؿ لصالح خزينة الدولة وىذا ما جاءت بو المادة 

ال يقبؿ إقتراح أي قانوف مضمونو أو نتيجتو تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات :" 1996
العمومية إال إذا كاف مرفوقا بتدابير تستيدؼ الزيادة في إرادة الدولة أو توفير مبالغ مالية مف 

 (1)".فصؿ آخر مف النفقات العمومية تساوي عمى األقؿ المبالغ المقترح إنفاقيا
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خاتمــــــــــة 
 

  من خالل دراستنا لموضوع أشكال الرقابة عمى أعمال اإلدارة العامة يمكننا استخالص 
بعض النتائج و كذلك بعض المالحظات أيضا و بإمكاننا أن نعززىا بجممة من اإلقتراحات كما 

: يمي
أن لمرقابة دور فعال في مدى الحفاظ عمى شرعية القرار اإلداري سواء من جانب الجية  -

. المصدرة لمقرار أو الجية التي يطبق عمييا القرار
و كسمسمة مترابطة و موحدة و ذلك ما أن أشكال الرقابة ليا صمة ببعضيا البعض فيي تبد -

نراه في التقارب بين كل من الرقابة اإلدارية مع الرقابة القضائية و بين الرقابة البرلمانية مع 
 .الرقابة السياسية فكالىما يؤثر في اآلخر

أن الرقابة ىي الوسيمة الوحيدة التي تعمل و تسير عمى الحفاظ عمى نزاىة و شفافية القرار  -
 .اإلداري و كذلك فعالية تطبيق القوانين و االلتزام بيا

يتعمق موضوع الرقابة بكل أعمال اإلدارة العامة فال يمكن أن يمر عمل من أعمال اإلدارة  -
 .سواء مادي أو قانوني إال و كانت الرقابة تمارس آلياتيا عمى ىذا العمل

أما عن المشرع الجزائري بالرغم من أنو أعطى لمرقابة أىمية كبيرة حيث أعطاىا األجيزة و  -
اآلليات لممارسة الرقابة العادلة إال أنو نجد ىناك نقائص في المنظومة القانونية و التنظيمية 

فقد نجد بعض القرارات يشوبيا الخطأ بسبب ثغرة في القانون و كذلك ما نجده من الناحية 
البرلمانية فقد تطرح الغرفة البرلمانية أسئمة عمى السمطة التنفيذية و قد ال تجد إجابة مقنعة 

 .وال جديدة من ىذه األخيرة

  و كما نالحظ من جانب الرقابة اإلدارية مدى صعوبة إقامة الدليل عمى رجل اإلدارة فيما 
يتعمق بنواياه أثناء تأديتو لمعمل  

و في الرقابة القضائية نجد مدى تطبيق القاضي اإلداري الحكم بإلغاء القرار اإلداري أو 
. التعويض عن الخسائر

. و في مجال الرقابة السياسية مدى تأثير جماعات الضغط في التأثير عمى سياسة البالد
. و في الرقابة البرلمانية مدى ثقل الكتل البرلمانية في التأثير عمى أعمال السمطة التنفيذية
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و المالحظ أيضا أن المشرع الجزائري وفر وسائل الرقابة و صنع ليا األجيزة التي تسيرىا و 
. تسير عمى حمايتيا

ىذا و يمكننا عرض مجموعة من اإلقتراحات من اجل إصالح منظومة الرقابة في الجزائر كما 
: يمي
ضرورة تطيير الجياز اإلداري من الموظفين الذين يرتكبون تجاوزات في إصدار القرارات  -

. اإلدارية في صورة تحقيق المصمحة الخاصة ال العامة
ضرورة التفسير الصحيح و أيضا الفحص الدقيق لمدى مشروعية القرار اإلداري من اجل  -

 .التطبيق الصحيح الإلغاء القرار أو التعويض

 .ضرورة دعم الوسائل و اآلليات القانونية من أجل الحفاظ عمى الرقابة الشرعية -

 .توفير الضمانات لرجال اإلدارة و القانون من اجل تطبيق و إصدار القرارات بدون أي تردد -

ضرورة تفعيل النصوص القانونية عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني و كذلك مجمس  -
األمة من خالل الرقابة التي يمارسيا أعضاء الغرفتين عمى أعمال السمطة التنفيذية 

. كاإلجابة عمى السؤال من طرف الوزراء
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المصـادر : أوال

 .1996دستور - 1

 1419 رجب عام 24، المتعمق بالمحاكم اإلدارية المؤرخ في 98/356المرسوم التنفيذي - 2
 .1998 نوفمبر 14الموافق لـ 

  52،المتعمق بالبمدية، الجريدة الرسمية، العدد 17/04/1990 المؤرخ في 90/08القانون - 3
، الجريدة 1990 ديسمبر 1 المتعمق بالتييئة و التعمير المؤرخ في 29-90القانون - 4

 .52الرسمية، عدد 
 المتعمق يالمحاكم اإلدارية، 1998 مايو 30 المؤرخ في 98/02القانون العضوي رقم - 5

 .37الجريدة الرسمية، العدد 
 المتضمن اختصاصات مجمس 30/05/1998 المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم - 6

 .37الدولة تنظيمو و عممو، الجريدة الرسمية، العدد 
 مارس 8 الموافق لـ 1419 ذي القعدة عام 20 المؤرخ في 99/02القانون العضوي رقم - 7

.  يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة و عمميا و كذا العالقة بينيما1999
 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و 2008 فبراير 25 المؤرخ في 08/09القانون رقم - 8

 .21اإلدارية، الجريدة الرسمية رقم 
 سبتمبر 6 الموافق لـ 1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم - 9

 . يتضمن القانون األساسي لمقضاة2004سنة 
: المراجـع: ثانيا
: المراجع العامة* 
أبو بكر صالح ين عبد اهلل، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة، دار النشر جمعية - 1

 .2006التراث، الطبعة األولى، غرداية، الجزائر، 

 .2004أنيس جعفر، القرارات اإلدارية، دار النيضة العربية، مصر، - 2
بوبشير محند امقران النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 3

 2005الطبعة الرابعة، 

 .2004رشيد خموفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، - 4
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سائح سنكوفة، قانون اإلجراءات المدنية نصا و تعميقا و شرحا و تطبيقا، دار اليدى، - 5
 .2001عن مميمة، الجزائر، الطبعة األولى، 

سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، دار اليدى، عين مميمة، - 6
 .1990الجزائر، 

 .1977سميمان الطماوي، القرار اإلداري، دار النيضة، القاىرة، - 7
عبد العزيز عبد المنعم خميفة، التحكم في منازعات العقود اإلدارية الداخمية الدولية، دار - 8

 .2006الفكر الجامعي، االسكندرية، الطبعة األولى، 
عبد العزيز عبد المنعم خميفة، القرارات اإلدارية في الفقو و القضاء، مجمس الدولة، دار - 9

 .2007الفكر الجامعي، االسكندرية، 
عمار عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، - 10

1998. 
عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئيسية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، - 11

1984  
فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، - 12

2003. 
محمد محمد عبد الوىاب، البروقراطية في اإلدارة المحمية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، - 13

 .2004القاىرة، 
نواف كنعان، القانون اإلداري، الجزء الثاني، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، لبنان، - 14
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