
 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

 
  

أنه ال إله إال هو  هللا شهد ا

والمالئكة واولوا العلم قائما 

 يزبالقسط ال اله اال هو العز

.ميالحك

 



 
 

 

 
ة وكمال األخالق يالى من علمني صفات الترب

"نيميوالدي الكر"قبل العلم   

فة التي يع األرواح الطاهرة الشريالى جم
ت مكنتها محفوظة في يغادرتنا وبق

.قلوبنا  

الى من غمروني عطفهم وحنانهم فحصد 
.ر واالحترام اخواني واخواتييواهني التقد  

.الوجود زوجي وبنتيالى اغلى ما املك في   
الى من احبوني واحببتهم الى من وجدت 

معهم المحبة واالمومة والفرح والحزن واالمل 
لة عائلة ير والفضيئة بالخيالى النفس المل

.زوجي  

.واألحبةع االصدقاء یالى جم  
 

 فاطمة الزهراء
 



 
 

  

 

 

 

أن الشكر ينبغي ان يكون اوال واخيراهلل عز 
حمدا كثيرا على توفيقه لي في  وجل ونحمده

.هذا العمل  

ر یل الشكر والتقدیكما اتقدم بجز
.واالحترام واالعتراف بالفضل  

ان اتقدم بخالص الشكر واالمتنان لالستاذ 
الذي كان عونا " رحموني محمد"م يالكر

وسندا لي من خالل النصائح التي قدمها لي 
.طول فترة اإلشراف على هذه المذكرة  

علمني حرفا وكان عونا لي في الى كل من 
ة الى كل اساتذتي یمیكل أطواري التعل

..هللالكرام حفظهم ا  

 

 

 
 
 

 شكر وعرفان
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 مقدمة 
وهبذا الصدد فقد  ،اجلزائر كغريها من الدول بني املركزية والالمركزية يف تنظيمها اإلداري متزج

منحت للجماعات احمللية صالحيات قانونية مهمة جعلتها يف مركز يسمح هلا بتلبية متطلبات العمل 
 .اإلداري وحاجيات املواطن يف حدود القدرة املالية هلذه اهليئات

 ،ة الشعب يف عملية التنمية االقتصاديةمشارك مبادئ الدميوقراطية أساسهاكما تقوم الدولة على  
باإلضافة إىل  ،االجتماعية والثقافية فأدركت ان اجملالس املنتخبة هي األداة املناسبة لتحقيق هذه األهداف

  .دورها التقليدي يف تكريس سياسة الالمركزية للمجالس احمللية املنتخبة دور أخر سياسي
ت اجملالس احمللية املنتخبة هذا الدور السياسي بالرغم من كوهنا هيئات إدارية من طبيعة اكتسب 

 .إنشائها املعتمدة على االنتخاب
 ،واحدليس هلا توجه سياسي  خمتلفة،جمالس شعبية  زفر أإن النظام االنتخايب القائم يف اجلزائر  

والبد من جعل هذه اجملالس تعمل يف إطار الدميقراطية   ،عقلية الدولة غىتطن يف كثري من األحيا وجند
يف مراقبة  ،لشعبيةاته ريا جوهريا عن حقيقة إرادباإلطار القانون الذي يعرب فيه الشعب تع وفق ،احلقة

فإن اجملالس احمللية حتتل مركزا هامة يف  ،مة ومكان ملشاركته يف تسري الشؤون العموميةاعمل السلطات الع
 .ولذلك لقرهبا وتعاملها املباشر من املواطن ،بدور فعال لتحقيق سياستها الدولة وتقوم

ركه االيت تواجهه وتشب هلا حل املشكالت واملصاع ولالشعب، خيكما أن قيامها ونشأهتا من 
 .اليت تتخذهايف احللول 

وحتدد من وظائفه  ييدهقتحىت يكون اجمللس احمللي يقوم بدور فعال البد له من شروط وضوابط 
 .وتتمثل أساسا هذه الشروط والضوابط يف الرقابة ،واختصاصاته

جند أنه ينقسم إىل نوعني إدارة مركزية متواجدة على  ،بالرجوع إىل التنظيم اإلداري اجلزائري
اجملال وهذه األخرية تعد  ،مركزية ممثلة يف اإلدارة احمللية البلدية والوالية ال مستوى العاصمة وكذا إدارة

 .اجلزائرالرحب للتطبيق الفعلي لنظرية الالمركزية اإلقليمية يف 
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والوالية يف التنظيم اإلداري اجلزائري تكيف على وضعني فمن جهة متثل هيئة من هيئات اإلدارة 
ومن جهة أخرى متثل هيئة من  ،تسري الشؤون احملليةكوهنا تشكل من جمالس منتخبة تتوىل   ،الالمركزية

اعتبارها تتكون من هيئة تنفيذية معينة تتمتع بصالحيات كممثلة للسلطة املركزية بهيئات اإلدارة املركزية 
 .وأخرى حملية

تنتج عنها مبا يسمى الرتكيز اإلداري وعدم  اإلداريةومن خالل أسلوبني الالمركزية اإلدارية واملركزية 
ن تعتمد السلطات املركزية ببعض أأي  التفويضفكرة األخرية تقوم على أساس  وهذه اإلداري،الرتكيز 

القانوين ومن أمثلتها يف  االستقاللإىل عبار املوظفني يف إقليم دون منحهم  واختصاصاهتاصالحيتها 
 .النظام اإلداري اجلزائري الدائرة 

واملعني مل تتوضح احملليةاملنتخبة   وانطالقا مما تقدم تعود أمهيه املوضوع اىل العالقة بني اإلدارة
واضفت ، ري احمللي يف أحسن حاليح تام من قبل القوانني لكي ال حتدس تصادم بينهم ويكون التسبوضو 

 ريعد التسييوبذلك ، ري هلذا اإلقليم ولو بطريقة غري مباشرةيعليهم الطابع الالمركزي بإسنادهم مهام التس
 .اجلزائري غري مستقر او غري واضحاحمللي يف التنظيم اإلداري 

 :أهمية الدراسة
تنطلق أمهية هذه الدراسة من الدور اليت تلعبه اهليئات املعنية واملنتخبة على مجيع األصعدة 

 .السياسية و االقتصادية و االجتماعية ،وأمهية االطالع على عالقة التسيري فيما بينهم 
 :أهداف الدراسة

 التعرف على صالحيات كل من اهليئة املنتخبة واملعينة. 
 التعرف على كيفية التسيري احمللي لإلدارة. 

 :مبررات اختيار الموضوع
 :اختياري للموضوع فهناك اسباب ذاتية وأسباب موضوع أسبابأما عن     

 :األسباب الذاتية تتلخص في
  على اإلدارة احمللية وكيفية تسري أمورها بني العنصرين املنتخب واملعني االطالعالرغبة يف. 
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  خيص  فيماصدور أنظمة وقوانني جديد توضح العالقة فيما بينهم األمر الذي دفعين اىل معرفة جديد
 .هذا املوضوع

 :األسباب الموضوعية فتتمثل في
كشف عن الغموض املوجود بني اإلدارة احمللية وذلك من أجل الاحملاولة من خالل هذا البحث    

 .واالنتخايباحمللي بني التعني املركز  التسيريالوصول إىل إعطاء صورة واضحة عن 
 :أدبيات الدراسة

 :وما اعتمدناه كدارسة سابقة لبحثنا هذا يتمثل أساسا يف
 2002عنابة :القانون اإلداري دار العلوم للنشر والتوزيع ،كتاب حممد الصغري لعلي .1
يف  املاجستريرسالة لنيل شهادة  ،املركز القانوين للوايل يف النظام اإلداري  ،بلفتحي عبد اهلادي .2

 .2011-2010 ،جامعة قسنطينة ،القانون العام فرع املؤسسات السياسية وإلدارية 
 :إشكالية الدراسة

:       ليةطرح اإلشكالية التا ارتأيت ري احمللي بني التعني املركزي واالنتخايب يالتس باملوضوع ولإلمام    
 ؟ايبخري احمللي بني التعني املركزي واالنتياىل أى مدى وفق التس

 :الفرعية التساؤالتومن خالل هذه اإلشكالية نطرح 
 عليها الوايل ؟ وافقي أن هل يستطيع اجمللس الشعيب البلدي أخذ قرارات دون 
 ؟هل ينفذ رئيس الدائرة كل األمور اليت يطلبها منه الوايل 
  ؟واهليئة املعينةئة املنتخبة ياهلما العالقة بني 

 :الفرضيات
 الصادرة عن الوايل اجمللس الشعيب البلدي القرارات ينفذ. 
 حيق لرئيس الدائرة عدم تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الوايل. 
 بنفس الصالحيات املمنوحة للهيئة املنتخبة املعينةيئة تمتع اهلت. 

 :مناهج الدراسة
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على املنهج الوصفي والتحليلي وذلك من أجل إيضاح خمتلف اجلوانب  يتيف دراست ولقد اعتمد
 . يئة املعينةاملنتخبة واهلاهليئة العامة لكل من اجلوانب اخلاصة وحتديد 

 :الدراسة حدود
 .بني املاضي واحلاضر تمانية مل أتطرق إىل زمن معينبل أملمحدود الز أما حدود الدراسة فإن     

 .وفيما خيص احلدود املكانية بطبيعة احلالة تطرقت إىل الدولة اجلزائرية بصفة عامة
  :تقسيم الدراسة

 عن طريق ريتسيللتطرقت يف الفصل األول  ،إىل فصلني لولإلمام باملوضوع قمت بتقسيم هذا العم
 .التعيني

 . االنتخاب عن طريق ريإىل التسي تالفصل الثاين تطرق أما
 



 مقدمة
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 :تمهيد
تعترب اجلمعات احمللية جزء ال يتجزء من الدولة أي أهنا تابعة هلا رغم من وجود االمركزية اليت تعين توزيع 

املنتخبة اليت تباشر مهامها حتت رقابة اإلدارية بني السلطات املركزية يف الدولة واهليئات اإلدارية الوظيفة 
 .هذه السلطة

فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمه إىل أقاليم، والية، وبلدية و دائرة بالرجوع إىل الوالية اليت تعد وحدة     
إدارية  من وحدات الدولة ويف نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية املعنوية 

وانفصاهلا عن السلطة املركزية، وهي ال تعين أـيضا اخلضوع والتبعية، بل تعين متتع  والذمة املالية املستقلة
اجلماعات احمللية بقدر من االستقالل يف ممارسة مهامها إزاء اإلدارة املركزية مع خضوعها لنوع من الرقابة 

 .أو الوصاية
إلداري، إذ يعمل باسم السلطة املركزية فالوايل يعترب يف التنظيم اإلداري اجلزائري جهاز لعدم الرتكيز ا    

ويتخذ قراراته باسم الوزراء، وهي حلقة الوصل بني السلطة املركزية والسلطة الالمركزية، أما الدائرة تعد 
أفضل منوذج لعدم الرتكيز اإلداري وباعتبارها وسيلة تقرب اإلدارة من املواطن، حيث تعترب اليوم مركز 

عنا على التقسيم اإلداري املتبع يف اجلزائر نالحظ وجود الدائرة تتوسط توزيع بعض اخلدمات، وبإطال
البلدية والوالية بالرغم من أن املشرع اجلزائري مل يثر إىل هذه اهليئة ومل يرد ذكرها يف القوانني باستثناء 

وايل املتعلق بالوالية ومن هنا نتطرق إىل تعريف الوالية وال 02/00/1696املؤرخ  يف  83-96األمر 
 .والدائرة ومهامهم
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 (اإلطار التنظيمي) الوالي : المبحث األول
 تعين الوالي: المطلب األول

نظرا ألمهية الدور املنوط بالوايل ومركزه احلساس وبالرجوع  إىل خمتلف القوانني اليت سنها املشروع     
وصوال إىل القانون  60/06مرورا بالقانون  96/83اجلزائري ، املتعلقة بالوالية ابتداء من القانون

وط املطلوبة للظفر هبذا سالف الذكر، جنده مل يتطرق إىل اجلانب اخلاص بتعني الوايل والشر  12/00
املنصب، لذا فإن األسس والضوابط القانونية اليت خيضع هلا تعني الوالة جند بعضها يف الدستور والبعض 

 1.األخر يف التنظيم

إن منصب الوايل ليس منصبا عاديا خيضع إلجراءات الوظيفة العامة كاملسابقة أي مبدأ املساواة  يف    
نه منصب سياسي وإداري، يعترب نوعيا ال ميكن أن يتوىل منصب الوايل إال تويل الوظائف العامة ، ولك

 .2من كان ضمن فئات حمددة  تكون قد شغلت مناصب عليا هلا نفس منط وطبيعة وظيفة الوايل

من الدستور يعني الوايل مبرسوم رئاسي يتخذ يف جملس الوزراء، هذا التعني يتم مباشرة  03طبقا للمادة 
، وبذلك تكون املادة قد قطعت الطريق عن أي اقرتاح 240-66من املرسوم الرئاسي  0حسب املادة 

 3.فقط يفرتض أن يقدم تقرير سابق عن التعني من طرف وزير الداخلية

ال يوجد حاليا نص قانوين يبني وحيدد الشروط املوضوعية واملعاير اليت يتم مبوجبها تعني الوالة ونظامهم 
، اليت تنص على أن تعيني الوالة يكون من بني 60/280من املرسوم التنفيذي  18القانوين غري املادة 

 .4٪ منهم من خارج هذين السلكني0الكتاب العامني للوالة ورؤساء الدوائر و ميكن تعني

                                                             
مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص إدارة اجلماعات احمللية، كلية احلقوق، جامعة  المركز القانوني للوالي في القانون الجزائري ، جليل حممد،  1

 .10، ص 2019سعيدة، 
كلية احلقوق، ، مذكرة لنيل شهادة  ملاجستري يف القانون مالية،  المركز القانوني للوالي في النظام اإلداري الجزائرعبد اهلادي بلفتحي،  2

 .2، ص2011جامعة قسنطية، 
-01-19،تاريخ 10:80على الساعة  /http://elhiwardz.com/national/16395 تعيين الوالةرشيد رشيد ،:موقع الكرتوين 3

2016. 
 .118، ص 2018دار العلوم للنشر والتوزيع، : عنابة اإلدارة المحلية الجزائرية، حممد الصغري بعلي،  4

http://elhiwardz.com/national/16395/
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 شروط التعين

للتعني شروط كثرية حمكمة سواء ما تعلق بالوظائف العامة أو الوظائف السامية من بينها وجوب     
 .الشروط العامة واخلاصة وكذالك مراعاة اجلهة املخولة الختاذ قرار التعنيحتديد 

ال نولد موظفني ولكن نصبح موظفني، وعليه فإن تعيني املوظفني : التمتع بالجنسية الجزائرية (1
التمتع "الفقرة الثانية  98مرتبط بضرورة التكفل بتطبيق مهمة املرفق العمومي، وقد اشرتط يف املادة 

 .1"باجلنسية اجلزائرية دون سواها شرط لتويل املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية
لكي يتمتع الشخص بصفة املوظف العام جيب أن :  التمتع بالحقوق المدنية والخلق الحسن (2

يكون متمتعا حبقوقه املدنية وأن ال حنمل شهادة سوابقه القضائية، ومقصود باحلقائق املدنية 
والسياسية يف تلك احلقوق اللصيقة بصفة املواطن حلق االنتخاب وحق الرتشح وحق تويل الوظائف 

 .العامة
تشرتط القوانني اخلاصة بالتوظيف : أن يكون المترشح في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية (8

أدائها، وعدم على املرشح للوظيفة العامة أن يبني مركزه من اخلدمة وذلك بتقدمي شهادة تدل على 
 .أدائها، وإعفائه منها، وأنه موضوع حتت الطلب للخدمة الوطنية 

 09/08من األمر 03نصت املادة : شرط السن والتمتع باللياقة البدنية لممارسة الوظيفة (4
سنة كاملة، هذا  13على أنه البد من توفر احلد األدىن يف السن القانونية واملقدرة ب 00فقرة 

ا اللياقة البدنية فإن األنظمة الوظيفة العمومية تتفق على اشرتاط خلو الرتشح للوظيفة متعلق بالسن أم
 .2العمومية من األمراض املزمنة أو املعدية والعاهات اجلسدية أو العقلية اليت تعيق أداءه للعمل

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية اثر التوظيف العمومي على كفاءة اإلدارة العمومية الجزائريةسلوى تيشات، 1

 .   96،  ص2010االقتصاد، جامعة بومرداس، 
 .12جليل حممد، املرجع السابق، ص  2
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 صالحيات الوالي: المطلب الثاني
يتمتع الوايل باالزدواجية يف االختصاص، حيث حيوز على سلطات بصفة هيئة تنفيذ للمجلس     

 .الشعيب الوالئي، كما ميارس سلطات أخرى باعتباره ممثال للدولة 
 :الوالي ممثل للدولة :اوال

إعتباره جيسد الوايل صورة حقيقية لعدم الرتكيز اإلداري، تطرح للسلطات والصالحيات املسنودة إليه ي
 .ممثال للدولة يف إقليم الوالية

 .1وتتمثل أهم االختصاصات املوكلة للوايل هبذه الصفة،  يف السلطات األساسية التالية
 اختصاصات وسلطات الوالي في مجال التمثيل والتنفيذ

هذا إىل يعترب التمثيل والتنفيذ من أهم الصالحيات اليت يتمتع هبا الوايل، وألجل دراسة ذلك قسمنا     
قسمني األول اختصاصات وسلطات الوايل يف جمال التمثيل، أما الثاين اختصاصات وسلطات الوايل يف 

 .(2)جمال التنفيذ
 :اختصاصات وسلطات الوالي في مجال التمثيل -1

من قانون الوالية على أن الوايل هو ممثل الدولة ومندوب احلكومة يف مستوى  62بالرجوع إىل املادة     
 ..3الية، وهو بذلك ميثل خمتلف الوزراء إذ يلتزم بتنفيذ التعليمات الصادرة من كل وزيرالو 

كما أنه ينسق ويراقب نشاط املصاحل غري املمركزة للدولة، خارج دائرة االستثناءات الواردة  يف نص املادة 
 .4بة الوايلمن قانون الوالية أين استثىن املشروع مبوجبها بعض القطاعات فلم خيصص  لرقا 111

فالوايل إذن ميثل كل الوزراء، فهو مندوب احلكومة وحامي مصاحلها، وهو من يقوم بتفقد ومراقبة أعمال 
املصاحل اخلارجية للحكومة، وهو من يسهر على إبالغ السلطة املركزية باالنشغاالت احمللية، ومدى النمو 

والثقايف، ويف هذه الناحية يستعني الوايل مبصاحل احمللي أو التطور وكذا الوضع السياسي العام االجتماعي 
  .5األمن اليت توضع حتت تصرفه للقيام بالتحريات واالستقصاء وإعداد التقارير الالزمة

                                                             
 .190ي، املرجع السابق، صحممد الصغري بعل 1
 .26جليل حممد، ،مرجع سابق، ص - 2
 .191حممد الصغري، املرجع السابق، ص - 3
 .23جليل حممد، مرجع سابق، ص - 4
 .30بلفتحي عبد اهلادي، مرجع سابق، ص - 5
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 :اختصاصات وسلطات الوالي في مجال التنفيذ -2
روع ، حينما اوجب املش60/06كثريا عن القانون السابق   12/00مل خيتلف قانون الوالية اجلديد    

على الوايل السهر على تطبيق القوانني والتنظيمات، إضافة إىل ضرورة احرتام رموز الدولة وشعاراهتا على 
 96/83من األمر  101واملادة  60/06من قانون الوالية  60إقليم الدولة، مع املالحظة أن املادة 

ا على إقليم الوالية، وهذا ميثل املتضمن أول قانون للوالية، مل تشر إىل احرتام رموز الدولة و شعاراهت
 :ب1وهبذا فهو مكلف 2012إضافة إىل قانون الوالية لسنة 

 .تنفيذ القوانني الصادرة عن السلطات التشريعية يف خمتلف جماالت -
يلتزم الوايل بتنفيذ خمتلف التنظيمات واللوائح وجتسيد السلطة يف تنفيذ القوانني : تنفيذ التنظيمات -

مد الوايل إىل اختاذ أو إصدار قرارات والئية تدرج يف مدونة القرارات اإلدارية اخلاصة والتنظيمات، يع
 .بالوالية أو إصدار قرارات والئية تدرج يف مدونة القرارات اإلدارية اخلاصة بالوالية 

من قانون اإلجراءات اجلزئية سلطات للوالة يف جمال  23لقد خولت املادة : تنفيذ أحكام القضاء -
 :الضبط القضائي، مع إحاطتها جبملة من القيود من  أمهها

 .توفري حالة االستعجال -
 .عدم عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع اجلرمية -
                           .2يف حالة وقوع جناية أو جنحةممارسة الوايل لسلطة الضبط القضائية  -

 الوالي باعتباره ممثال للوالية:ثانيا

 :من قانون الوالية مبمارسة الصالحيات التالية( 102)وفقا هلذه الصفة يقوم الوايل حسب املادة

  للوايل مهمة نشر وتنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي. 

 مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي ،وله ان يتدخل ألبداء رايه كلما  كما يشارك الوايل وحيضر
 .اقتضى االمر ذلك

                                                             
 .23جليل حممد، مرجع سابق، ص  1
 .192-191حممد صغري، مرجع سابق، ص - 2
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  له مهمة اعداد مشروع ميزانية الوالية وتنفيذها بعد عرضه على اجمللس الشعيب الوالئي للتصويت
 .عليه وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون باعتباره االمر بالصرف يف الوالية

 مام القضاء سواء بصفته مدعي اومدى عليهميثل الوالية ا . 

 (1)من قانون الوالية (100)ميثل الوالية يف مجيع اعمال احلياة املدنية واالدارية حسب املادة . 

وميثل الوايل الوالية يف خمتلف التظاهرات الرمسية ومجيع االعمال املدنية االعمال اليت يقوم هبا     
 (2).،وكذ متثيلها  امام الفضاء ورئاسة ادارة الواليةطبيعي. الشخص املعنوي وكانه شخص

 انتهاء مهام الوالي: المطلب الثالث 
إن القاعدة العامة واملعمول هبا هي قاعدة توازي األشكال واليت تقضي بوجوب أن تكون جهة التعني    

اجلمهورية وحده إهناء هي نفسها جهة إهناء املهام، وفقا لنفس األشكال واإلجراءات، وعليه فإن لرئيس 
 .مهام الوايل مبقتضى املرسوم الرئاسي

اإلحالة إىل التقاعد بالنسبة للوظائف السامية ال حتدد فيها سن معني إلهناء املهام،  وإمنا : التقاعد -1
 .تتم اإلحالة على التقاعد بتحديد مدة العمل املمارسة يف إدارة الدولة

ل إلدارة املوظف، ويتم هذا اإلجراء مبوجب قرار فردي، على أن واإلحالة على التقاعد تتحقق دون دخ
أشهر، ابتداء  9يتم تكوين ملف التقاعد مببادرة من مؤسسة أو إدارة عمومية للمعين من أجل أقصاه 

من تاريخ إهناء املهام، ويف انتظار إهناء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد املعنية تنسيقا شهريا للمعىن 
 .٪ من مبلغ آخر راتب تقاضاه، كما يستخلص من شهادة توقيف الراتب00ه يساوي من معاش

املتعلق مبعاشات تقاعد  81/10/1638املؤرخ يف  38/910وطبقا للمادة األوىل من املرسوم 
سنة من املمارسة 20اإلطارات السامية يف احلزب والدولة، فإن املوظف السامي حيال على التقاعد ميضى 

                                                             
،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ،ختصص قانون اجلماعات  النظام القانوني لمجلس الواليةلطيفة بوشامة كملية بن ناصر،  - 1

 40ص  2010احمللية واهليئات االقليمية، جامعة عبدالرمحان مرية جباية 
 .84جليل حممد ،مرجع سابق،ص- 2
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سنوات على األقل ضمن العشرين سنة كإطار سامي 10قيقة يف وظيفة عامة، أو عمل ملدة الفعلية واحل
 .1داخل أجهزة الدولة

واملقصود هبا تلك االستقالة الصرحية واملقدمة كتابيا، وغري املعلقة على شرط أو املقرتنة  :االستقالة -2
ذالك وفقا للقواعد العامة اليت حتكم  بلبس وتقدم إىل السلطة اليت هلا صالحية التعني ويكون العمل يف

االستقالة يف الوظيفة العامة، وعلى الوايل االلتزام بأداء مهامه إىل غاية صدور املرسوم املتعلق بإمتام 
 .مهامه

وهي سبب طبيعي النتهاء املهام ألي شاغل للوظيفة، وهي احلالة اليت ينتج عنها فقدان  :الوفاة -3
مبوجب القرار الفردي، أو املرسوم الذي يتضمن إهناء املهام، غري أن ذوي  صفة املوظف، ويتم على ذلك

حقوقه يستفيدون من العديد من االمتيازات املالية كما هو معمول به يف سائر الوظائف،  على العكس 
 .من االستقالة اليت يتخلى فيما عن كافة حقوقه وال يستفد من أية مزايا بعد ختليه عن وظيفته

جلهة التعني احلق يف إهناء مهام الوايل وذالك مبوجب مرسوم رئاسي، حيمل األشكال اليت كما يكون 
 :تكون يف مرسوم التعني وذلك ألسباب منها

وذلك بإثبات عدم اجلدارة يف التسيري والقيام بالوظائف املسندة : عدم الكفاءة والصالحية املهنية (1
 .على أحسن وجه

أي عجز صاحب املنصب صحيا كإصابته مبرض خطري ومزمن أو فقدان : اللياقة الصحية عدم (2
 .إحدى حواسه

وذلك يف حالة خروج الوايل عن السياسة العامة املنتهجة من قبل : عدم الصالحية السياسية (8
 .احلكومة، مبا فيه إعاقته لتنفيذ برناجمها

  

                                                             
،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة التشريع الجزائري  المركز القانوني للوالي فيفدال حياة،  1

 .   10، ص2014حممد ممد خيضر، بسكرة، 
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الوظيفة العليا اليت كان يشعلها إحدى اإلطارات السامية إذا ألغيت : إهناء املهام بسب إلغاء املنصب (4
أو إلغاء اهليكل الذي كان يعمل فيه، فإنه حيتفظ مبرتبه ملدة سنة مث يوضع بعدها يف حالة عطلة 

 .1خاصة أو يكلف بوظيفة أخرى حسب إدارة سلطة التعيني
 عالقة الوالي بالسلطة المركزية: المطلب الرابع

االتصال بني اجلماعات احمللية والسلطة املركزية، مع احملافظة على وحدة من أجل ضمان عملية  
القرار وعدم جتزئة السلطة اعترب الوايل حلقة الوصل الوصيدة، والذي أضفت له صفة االزدواجية يف 
املهام، فيكون ممثال للدولة من جهة أخرى، وإلجياد نوع من التوازن وسط هذه املعادلة، عمد املشرع اىل 

عمد املشروع اىل صفاء صورة وسط هذه املعادلة ،       اء صورة أخرى وإلجياد نوع من التوازن صف
اخرى للوايل من خالل الصالحيات املمنوحة له، تكون ذات طبيعة رقابية على اعمل اهليئات احمللية 

نتخبة يف ظل ممارسته لدوره التداولية ،مما حيلينا مباشرة اىل العالقة اليت حتكم الوايل مع اجملالس الشعبية امل
بعد تبين  1636الرقايب ومدى تأثري ذلك على املمارسة الدميوقراطية اليت انتهجها املشرع بعد دستور 

التعددية السياسية ،ومدى تأثري ذلك على استقاللية هذه اهليئات ومنه حتديد العالقة اليت حتكم الوايل 
لية ،كما انه له عالقات اخرى وتتمثل يف العالقة بني الوايل بصفته ممثال للوالية مع خمتلف اهليئات احمل

والسلطة املركزية ،صدر يف العدد االخري من اجلريدة الرمسية ،مرسوما تنفيذيا حيدد صالحيات وزير 
 .الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية

ت احمللية والتهيئة العمرانية ويفرح يف بعد وزير الداخلية واجلماعا"وجاء يف املادة االوىل من املرسوم  (0
اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية يف ميدان صالحياته، ويتوىل 
متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانني والتنظيمات املعمول هبا، ويعرض نتائج اعماله على الوزير االول 

 .راء، حسب االشكال والكيفيات واآلجال املقررةويف اجتماعات احلكومة وجملس الوز 
اما املادة الثانية فتضمنت ان الوزير الداخلية واجلماعات احمللية ميارس صالحياته يف ميادين النظام  (9

واالمن العمومني، واحلريات العامة مبعىن حالة االشخاص واالمالك وتنقلهم، احلياة اجلمعوية 

                                                             
 .10جليل حممد، مرجع سابق، ص 1
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التظاهرات واالجتماعات العمومية ، الوضعية العامة يف البلد، واالحزاب السياسية، االنتخابات ،
العمليات ذات املصلحة الوطنية ،وال سيما منها اليت تكتس طابعا، استعجاليا، االنشطة املنظمة، 

 .االعمال الالمركزية ورقابة القرارات احمللية ،التنمية احمللية ،التنظيم االداري واالقليمي احلكامة احمللية
ملادة الثالثة فتنص على ان وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة والعمرانية، دون املساس اما ا (0

بالصالحيات املسندة اىل الوزير املكلف بالدفاع الوطين ،يكلف بتصور اعمال الوقاية واملكافحة 
 .والرقابة اليت ضمن امن االقليم والنظام العام وتسريها وتقييمها وتنسيقها

احلق يف إصدار االوامر والتوجيهات ملؤسسه ومقابل هذه السلطة هو تنفيذها من قبل للرئيس  (3
 40حيث نصت املادة  09/08املرؤوس والجمال للمعارضة والرفض ، ويظهر هذا يف حمتوي االمر 

جيب على املوظف يف اطاره تأدية مهام ،احرتام سلطة الدولة وفرض احرتامها وفق : منه على انه 
   1.فالذلك يتلقى الوايل التعليمات وتوجيهات من رئيس اجلمهورية. التنظيم املعمول هباللقوانني و 

 رئيس الدائرة:  المبحث الثاني
 تعين رئيس الدائرة: المطلب األول

كان رئيس احلكومة يتمتع بصالحية التعيني يف الوظائف على   1669نوفمرب23يف ظل دستور     
 1669رئيس اجلمهورية، إال أنه بصدور التعديل اجلديد للدستور مستوى اجلهاز اإلداري إىل جانب 

فإن صالحية التعيني يف شىت الوظائف العليا املدنية والعسكرية من اختصاص  16-03مبوجب قانون 
 .رئيس اجلمهورية 

من الدستور خولت لرئيس اجلمهورية تغيري كل األلقاب األساسية  02-03كما جند أن نص املادة    
كل الوظائف العليا يف الدولة ويف اإلدارة اإلقليمية،  وهذا خالف ملا كان سائدا يف املرسوم   وتعيني

احملدد للقانون األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة احمللية، حيث   280-60التنفيذي 
ئف الدولة بعد موافقة أنه يعني ويف وظا" كان رئيس الدائرة يعني مبرسوم تنفيذي باقرتاح من نصت عليه 

                                                             
 .11.00، على الساعة 2016افريل  http://www.wilaya _msila.d ،22نور جغفر ، 1
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،  أي أهنا أعطت للوزير األول 03-00، و دون املساس بأحكام املادتني "رئيس اجلمهورية على ذلك
 .1صالحية وزير الداخلية

يعيني رئيس الدائرة مبرسوم تنفيذي بناءا على اقرتاح وزير "منه  12وهذا ما نصت عليه املادة     
واليت تعيني يف الوظائف ولكن مبوافقة  2من الدستور املعدل 30/4 ، وبالرجوع إىل نص املادة"الداخلية

رئيس اجلمهورية، ومنه فتعيني رئيس الدائرة يعد من اختصاصات رئيس اجلمهورية طبقا للدستور دون 
 .قيودا وإجراءات حمددة الختيارهم

 :يشترط فيها شروط عامة وخاصة تتمثل في: شروط التعيين
 :من قانون الوظيفة العمومية تتمثل فيما يلي 00عليها املادة نصت : الشروط العامة (1
 .أن يكون متمتعا باجلنسية اجلزائرية: اجلنسية اجلزائرية -
وتعين أن يتمتع املواطن بأخالق وسلوك حسن، والتأكد من عدم ارتكابه : التمتع باحلقوق املدنية -

على أن يكون أهال ملباشرة " ين اجلزائريمن القانون املد 42ألفعال خملة بالشرف وقد نصت املادة 
 " .حقوقه املدنية من كان فاقد للتميز، الصغر يف السن أو علة أو جنون

أال حتمل شهادة سوابقه العدلية مالحظات تتناىف مع الوظيفة املراد : عدم وجود سوابق قضائية  -
 .لدولةممارستها، العتبارات قانونية وسياسية تتعارض مع الوظيفة السامية ل

على املرتشح أن يكون قد قام بتسوية وضعيته : أن يكون يف وضعية قانونية جتاه اخلدمة الوطنية -
 .القانونية جتاه اخلدمة الوطنية عند التوجه لطلب الوظيفة 

على املرتشح بلوغ السن القانونية، وقد : شروط السن،  القدرة البدنية والذهنية، املؤهالت املطلوبة -
، كما جيب أن يكون متمتعا بالقدرة البدنية 08-09من األمر رقم  03شرع يف املادة حددها امل

 3.والصحة اجليدة إضافة المتالكه املؤهالت املطلوبة من شهادات ومستوى يالئم مع الوظيفة

                                                             
مذكرة لنيل شهادة ماسرت ختصص إدارة  المركز القانوني للدائرة في التنظيم اإلداري الجزائري،نبيلة عطاء اهلل، فاطمة الزهراء حاشي، - 1

 .89، ص2019ومالية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، 
 .10، ص 1698املتضمن تعديل الدستور اجلزائري،  10/11/2003املؤرخ يف  16-03:من القانون رقم  06انظر املادة  2
 . 80عطاء اهلل نبيلة، حاشي فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص - 3
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 الشروط الخاصة -2
 .استيفائه للشروط العامة لاللتحاق بالوظيفة -
لتأهيل مساوي لذلك، وذلك بأن يكون حائزا على شهادة إثباته  تكوينا عاليا أو مستوى من ا -

 .جامعية أو خرجيي املدرسة العليا لإلدارة أو قيامه بتكوين عال
سنوات على األقل يف املؤسسات أو اإلدارة العمومية أو يف املؤسسات 0أن يكون ممارس العمل مدة  -

املصاحل املركزية واملناصب العليا األخرى يف  واهليئات العمومية، ويتم تعيني رؤساء الدوائر من بني مسؤويل
 .اإلدارة احمللية

 حقوق والتزامات رئيس الدائرة: المطلب الثاني
 :يتمتع رئيس الدائرة حبقوق وواجبات ميكن إجنازها كما يلي 

 حقوق رئيس الدائرة -1
وسيارة لتسهيل  حيق له أن يتقاضى راتبا عن عمله وتعويضا ماليا، كما حيق له احلصول على سكن    

 :وغريها من احلقوق نذكر منها مايلي  قيامه مبهامه
حيث يتقاضى رئيس الدائرة راتبا شهريا يناسب مستوى وظيفته : احلق يف الراتب والتعويض املايل  -

وذلك حسب ماجاء يف املرسوم التنفيذي احملدد لكيفية منح املرتبات املطبقة على العمال املمارسني 
 1. الدولة، واإلدارة احملليةوظائف عليا يف

وفقا لضرورة احمللية تتطلبها املصلحة العامة فإنه يستفيد من سكن :يف السكن وحرية النقل احلق -
الوظيفي مبقر الدائرة لضمان استقراره ويتفرغ ألداء وظيفته على أكمل وجه، كما متنح له سيارة إدارية 

 .حىت يتمكن من التنقل السريع للعمل يف أي وقت كان
من نفس املرسوم فإنه على السلطة السامية أن تنفذ أي إجراء  0/1 حسب املادة: احلق يف احلماية -

من أجل محاية العمل الذي ميارس وظيفة عليا من التهديدات واالعتداءات مهما كان نوعها، مما قد 

                                                             
 .بتصرف. 80نبيلة عطاء اهلل، فاطمة الزهراء حاشي، املرجع السابق، ص  1
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يتعرض له سبب ممارسته ملهامه أو مبناسبتها،  كما أنه هناك جمموعة من احلقوق كاحلق يف العطل 
 .مذكورة يف القانون األساسي يف الوظيفة العموميةوالراحة، وهي حقوق 

 واجبات رئيس الدائرة -2
 :مبا أن رئيس الدائرة يتمتع باحلقوق واالمتيازات، فإنه باملقابل له وجبات مقررة قانونا نذكر منها      

ية أثناء ومبناسبة مزاولة ألزم املشرع رئيس الدائرة املشرع بارتداء البدلة الرمس: االلتزام بارتداء البدلة الرمسية -
 .، وذلك مبوافقة جلنة وزارية مشرتكة مث إنشاؤها مبوجب مرسوم38-064مهنته وفقا للمرسوم رقم 

على رئيس الدائرة أن يكون رهن : االستعداد لكل ما يتطلبه الواجب املهين واخلضوع للسلطة الرئاسية -
وامر اليت يتلقاها من الوايل يف سبيل التضحية إشارة للواجب املفروض عليه، وأن يكون مستعدا لكل األ

وسريورة املرافق العامة والتدخالت الطارئة حىت يف أوقات العمل، حيث حيرص على بذل اجلهد ألداء 
املهام املستندة إليه واخلضوع ألوامر السلطات العليا واحلكومة واخلضوع للتعليمات الصادرة عن الوايل 

 .فويض منهباعتباره ميارس صالحيته بت
عليه االمتناع عن أي سلوك يتناىف أو يشوه املهمة املسندة إليه ، كما ميتنع عن : االلتزام بالتحفظ -

تلقي اهلديا مقابل وظيفته باستثناء إذا تلقاها عن قيامه مبهمة رمسية كمشاركته يف مناسبة أو احتفالية يتم 
 1.تكرميه من خالهلا، مقابل أن يصرح مبا للسلطة السلمية

فهو ملزم باحلفاظ على السر املهين حىت : احلفاظ على السر املهين فهو ملزم باحلفاظ على السر املهين -
 .801بعد انتهاء مهامه أو مبناسبتها ويعاقب عليها يف قانون العقوبات طبقا لنص املادة 

 .التصريح باملمتلكات وبنشاط زوجه للسلطة السامية -
فعلى رئيس الدائرة أن يصرح بكامل  09-01الوقاية من الفساد ومكافحته رقم تنفيذ األحكام قانون  

ممتلكاته مهما كان نوعها سواء أكانت عقارية أو منقولة ، زيادة على ذلك وجب عليه التصريح بالنشاط 
لة وهذا يتناىف مع الوظيفة املوكلة له فعلى السلطة السلمية اختاذ اإلجراءات الكفي املهين لزوجته، وإذا كان

 .2من املرسوم التنفيذي10ما نصت عليه املادة 

                                                             
 .48عبد اهلادي بلفتحي، مرجع سابق، ص 1
 .86نبيلة عطاء اهلل، مرجع سابق، ص   2
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كما نعلم ان الدائرة ال تتمتع بالشخصية املعنوية لعدم متتعها باالستقالل القانوين واملايل ،وطبقا 
احملدد ألحكام القانون  1660جويلية  20املؤرخ يف  280_60من املرسوم التنفيذي رقم  00للمادة 

 800_61والوظائف العليا يف اإلدارة احمللية املعدل باملرسوم التنفيذي رقم األساسي اخلاص باملناصب 
يساعد رئيس الدائرة الوايل يف وظيفته ممثال للدولة ومبده الصفة ينشط عمل  1661أوت  24املؤرخ يف 

 .بلدية ،او عمل بلدتني أو عدة بلديات

رئيس الدائرة حتت سلطة  ويف سياق االطار املذكور اعاله،اي بصفته مساعد للوايل،يتوىل
 1:الوايل ما يأيت

  السهر على تطبيق القوانني والتنظيمات،وعلى حسن سري املصاحل اإلدارية والتقنية اليت يتكلف
 . هبا
  يسهل تنفيذ قرارات احلكومة واجمللس الشعيب الوالئي يف البلديات دائرة اختصاصه . 
 يعلم الوايل بالوضع العام يف البلديات اليت ينسق أعماهلا . 
  يسهر على حسن سري العمليات االنتخابية . 
  يسم طبقا للتنظيم املعمول به ،السندات والرخص اليت تتعلق بتنقل األشخاص وتدخل

 . يف اختصاصاته
  يسهر حتت رقابة الوايل، على حفظ النظام العام واألمن العمومي . 

زيادة على ما سبق ، ميكن لرئيس الدائرة أن يتلقى تفويضها من الوايل من اجل القيام باعمال اخرى او 
 :  املهام اليت يراها مفيدة، كما يتوىل رئيس الدائرة حتت سلطة الوايل وبتفويض منه مهمة القيام مبا يلي 

 تنشيط وتنسيق عمليات حتضري خمططات البلدية للتنمية وتنفيذها . 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام كلية ، (دراسة حالة البلدية )درر الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان،  1

 . 122ص  2011احلقوق والعلوم السياسية جبامعة أيب بكر بلقايد 

 



 التسيير عن طريق  التعيين األول                                                             الفصل 
 

24 
 

 صادقة على مداوالت اجملالس الشعبية البلدية حسب الشروط اليت حيددها القانون امل
 : ،ونذكر منها

  امليزانيات واحلسابات اخلاصة بالبلديات واهليئات البلدية املشرتكة بني البلديات التابعة للدائرة
 . نفسها

 دفاتر شروط اإلجيار اليت ال تتعدى مدهتا تسع سنوات . 
  املناقصات والصفقات العمومية واحملاضر واالجزاءات . 

حث وتشجيع كل مبادرة فردية، أو مجاعية للبلديات اليت ينشطها تكون موجهة اىل                  
انشاء الوسائل اهلياكل اليت من طبيعتها تلبية احتياجات املواطنني وتنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب البلدي 

وي البلدي ال تقتصر على اهليئة التنفيذية البلدية املنتخبة وامنا تتعداها اىل رئيس الدائرة  ومت القرار التنم
كجهة تنفيذ معينة مبساعدة املصاحل التقنية بالدائرة، وخالل ممارسته ملهامه يتوجب عليه أن يرتدي بذلته 

 0و4_  38رسوم رقم خاصة السيما حالة معاينته لورشات العمل واملناسبات الرمسية ، طبقا لنص امل
 1.الذي حيدث بذلة خاصة للوالة ورؤساء الدوائر  1638أكتوبر  26املؤرخ يف 

 رئيس الدائرة بالواليعالقة :المطلب الرابع
تعترب الدائرة منوذجا لعدم الرتكيز االداري فهي تقسيم اداري تابع للوالية وليست مجاعة حملية 

االستقالل املايل باعتبارها تقسيمها اداريا للوالية بضم جمموعة من الهنا التتمتع بالشخصية املعنوية وال ب
البلديات ولقد تعرضت  الدائرة جملموعة من االنتقادات العديدة كوهنا ال تتمتع بالشخصية املعنوية كما 

حيلة اهنا التتمتع بالوجود القانوين فقانون الوالية والبلدية مل يذكر مصطلح الدائرة ، ولقد استغل املشرع 
الذي يعطي قائمة البلديات  809_61قانونية النشاء الدوائر معتمد على املرسوم التنفيذي رقم 

مبثابة  1664 00_28املؤرخ يف  210_64املنشطة من قبل الدائرة ، مث جاء املرسوم التنفيذي رقم 

                                                             
 . 128شويح بن عثمان، امللرجع السابق ،ص  1



 التسيير عن طريق  التعيين األول                                                             الفصل 
 

25 
 

كون من خالل وظيفته  ي(1)السند القانوين للدائرة كونه يعترب رئيس الدائرة أحد األجهزة التابعة لسلطة 
 :رئيس الدائرة ، جزاء من ادارة الوالية فهي

 تعترب الدائرة جزءا من ادارة الوالية. 
 مساعدة الوايل يف تنفيذ القوانني والتنظيمات املعمول هبا. 
  خيرب الوايل بالوضع العام السائد يف الدائرة ويف مجيع القضايا املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

 .والثقافية
  يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا يف تعيني مسؤويل هياكل الدولة ومصاحل كوهنا اعضاء اجمللس

 .التقين وحيرر حمارتك االجتماعات اليت ترسل نسخة منها الوايل 
  يدرس رئيس الدائرة الطلبات املقدمة اليه ويسلم عند االقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها

 (2)املعمول بهالتشريع 

                                                             
 WWW-WILAYA-aindeela.dz 2016-04-22 13:00،مساء  اإلدارة المحلية دور الدائرة فيكوثر كوثر ،- 1
 .00عطاء اهلل نبيلة،حاشي فاطمة الزهراء املرجع السابق ،ص- 2
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 المجلس الشعبي الوالئي: المبحث األول
 التشكيل المجلس الشعبي الوالئي: المطلب األول

إن البحــث يف موضــوع تكــوين أو تشــكيل اجمللــس الشــعيب الــوالئي، يــؤدي بالضــرورة إىل دراســة النظــام     
 :1جعلت منه أحكام الدستور" لس منتخب جم"االنتخايب الوالئي اعتبارا من أن هذا اجمللس هو 

 اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية. 
  قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسري الشؤون العمومية"كما اختذته. 

حـول املسـائل الرئيسـية يطرح النظام االنتخايب الوالئي البحـث يف مجلـة مـن القواعـد القانونيـة تـدور أساسـا 
 :األتية

 .الناخب:أوال

ميكـــن القــــول إن الناخــــب هــــو الشــــخص املســــجل بالقائمــــة االنتخابيــــة، والــــيت تتضــــمن أمســــاء مجيــــع      
األشخاص الذين حيق هلم ممارسة حق التصويت أو االقرتاع بالبلدية، وذلك نظرا لتوفر شروط معينة متكن 

 2.من احلصول على بطاقة الناخب

املوافــق  1488صــفر  13املــؤرخ يف . 01-12مــن القــانون العضــوي رقــم  8رجوع اىل املــادة وبــال 
 :املتعلق بنظام االنتخابات جندها تنص على ما يأيت 2012جانفي  12ل 

يعـد ناخبــا كــل جزائــري وجزائريــة بلــغ مــن العمــر اانيــة عشــر ســنة كاملــة يــوم االقــرتاع وكــان متمتعــا  
 3.و مل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به حبقوقه املدنية و السياسية،

  

                                                             
 .104حممد الصغري بعلي، مرجع سابق، ص  1
 .31، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عماناإلدارة المحلية، حممد علي اخلاليلة،   2
 .194، ص1633ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر، 2أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية، طأنس قاسم جعفر،    3
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 . المنتخب :ثانيا 

عضــوا حســب عــدد ســكان الواليــة،  00و  80يــرتواح عــدد أعضــاء اجمللــس الشــعيب الــوالئي بــني 
ابـات مـن قـانون االنتخ 03لقد حددت املادة  1.على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على األقل

 : اليت تنص على ما يلي

 :يشرتط يف املرتشح إىل اجمللس الشعيب البلدي أو الوالئي ما  يأيت"

  أن يســتويف الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة مــن هــذا القــانون العضــوي ويكــون مســجال يف الــدائرة
 2.االنتخابية اليت يرتشح فيها

  االقرتاععلى األقل يوم ( 28)أن يكون بالغا ثالثة وعشرين سنة. 
 أن يكون ذا جنسية جزائرية . 
 أن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية او إعفاءه منها . 
  مـن هـذا القـانون العضـوي ومل  0أال يكون حمكوما عليه يف اجلنايات واجلنح املنصوص عليها يف املـادة

 .يرد اعتباره
 3.هأال يكون حمكوما عليه حبكم هنائي بسبب متديد النظام العام أو اإلخالل ب 

ســنوات بطريقــة االقــرتاع النســيب علــى القائمــة ،كمــا ( 0)وينتخــب اجمللــس الشــعيب الــوالئي ملــدة  ــس    
 .منه 90نصت املادة 

 : منه على ما يأيت 99كما تنص املادة 

املطالب شغلها بني القوائم بالتناسب حسب عـدد األصـوات الـيت حتصـلت عليهـا كـل قائمـة مـع  توزع    
 .تطبيق قاعدة الباقي األقوى

                                                             
 .100، مرجع سابق، صاإلدارة المحلية الجزائريةحممد الصغري بعلي،   1
 .103، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : بريوتالقانون اإلداري، هاين علي الطهراوي،   2
 .186، ص2004دار العلوم للنشر والتوزيع، : اجلزائرالوالية في القانون اإلداري الجزائري، حممد الصغري بعلي،   3
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 العملية االنتخابية: ثالثا

يـتم نتحــاب اجمللـس الشــعيب الــوالئي وفـق نفــس اآلليــات واإلجـراءات والقواعــد الــيت يـتم هبــا انتخــاب       
إعـداد القائمـة االنتخابيـة ،أو االقـرتاع أو فـرز األصـوات أو إعـالن :اجمللس الشعيب البلدي سـواء مـن حيـث

 1.النتائج، أو ما قد يثار بشأهنا من منازعات

 لس الشعبي الوالئي تسير المج: المطلب الثاني
 الدورات: أوال

 . يعقد اجمللس الشعيب الوالئي دورات عادية وغري عادية وبقوة القانون 

 .يوما 10يعقد اجمللس أربعة دورات عادية يف السنة مدة الواحدة أقصاها  :الدورات العادية (1
ات غـري عاديـة ميكن للمجلس،عندما تقتضـي احلاجـة إىل ذلـك، أن يعقـد دور  :الدورات غير العادية (2

سواء بطلب من رئيس اجمللس الشعيب الوالئي، أو ثلث  أعضاء اجمللس الـوالئي مل حيـدد قـانون الواليـة 
 .2مدة الدورة غري العادية حيث تنتهي باستنفاد جدول األعمال

جيتمـــع اجمللــس الشـــعيب الــوالئي بقـــوة القــانون يف حالـــة كارثـــة  (:بقددوة القدددانون)الدددورات االسدددتثنائية  (8
  3.من قانون الوالية 10طبيعية أو تكنولوجية ،كما توضح الفقرة األخرية من املادة 

 المداوالت: ثانيا

جيري اجمللس الشعيب الـوالئي خـالل دوراتـه مـداوالت تـنص علـي إحـدى صـالحيته، وختضـع  كمـا  
 :إىل القواعد األساسية التالية هو الشأن بالنسبة للبلدية

 .القاعدة العامة ان تكون مداوالت اجمللس عالنية، ضمانا للرقابة الشعبية  (1

  
                                                             

 .140املرجع السابق، صالوالية في القانون اإلداري الجزائري، حممد الصغري بعلي،   1
 .106 -103املرجع السابق، صاإلدارة المحلية الجزائرية، حممد الصغري بعلي،   2
 .33ص. 2010دار اهلدى، : ، اجلزائر1جمدخل القانون اإلداري، عالء الدين عشي،   3
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تتم املصادقة على املداوالت باألغلبية املطلقة لألعضاء املمارسـني، مـع تـرجيح صـوت الـرئيس عنـد  (2
 1.من قانون الوالية 01التساوي وفقا ملا ورد باملادة 

 اللجان:ثالثا

علــى غــرار مــا هــو ســائد يف التنظــيم البلــدي، حــول قــانون الواليــة للمجلــس الشــعيب الــوالئي، مبوجــب     
منــه، تشــكيل جلــان متخصصــة لدراســة املســائل الــيت هتــم الواليــة ســواء كانــت مؤقتــة أو دائمــة  88املــادة 

حة والنظافـة ومحايـة البيئــة خاصـة يف جمـاالت الرتبيـة والتعلــيم العـايل والتكـوين املهــين، االقتصـاد واملاليـة الصــ
االتصـال وتكنولوجيـات اإلعـالم، هتيئـة اإلقلـيم ولنقـل التعمـري والسـكن، الـري والفالحـة والغابـات والصــيد 
البحـــري والســـياحة، الشـــؤون االجتماعيـــة والثقافيـــة والشـــؤون الدينيـــة والوقـــف والرياضـــة والشـــباب التمنيـــة 

 2احمللية، التجهيز واالستثمار والتشغيل

( 1/8)ميكنـــه انتخـــاب جلنـــة حتقيـــق بطلـــب مـــن رئـــيس اجمللـــس الشـــعيب الـــوالئي ،ومـــن ثلـــث كمـــا 
أعضــائه املمارســني وجيــب أن يرعــى يف تشــكيل اللجنــة التناســب مــع املكونــات السياســية للمجلــس، كمــا 

 3.ميكن للجنة أن تستعني بأي شخص من شأنه تقدمي معلومات مفيدة 

 المجلس الشعبي الوالئي الرقابة اإلدارية على :المطلب الثالث
تقتصر الرقابة اإلدارية على اجمللس الشعيب الوالئي على حله أي القضاء على اجمللس الشعيب الوالئي       

 4.وإهناء مهامه بإزالته قانونيا، مع بقاء الشخصية املعنوية للوالية قائمة بطبيعة احلال

  

                                                             
 .09 -00، ص2014جسور للنشر والتوزيع، : اجلزائر، 1الوالي في طريق التنفيذ، طنسيم خيلف،   1
 .110، املرجع لسابق ص  اإلدارة المحلية الجزائرية، حممد الصغري بعلي2

اطروجة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، الشيخ سعدي،   3
 .284، ص2000احلقوق، كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس، 

 .109املرجع السابق، ص  اإلدارة المحلية الجزائرية ، حممد الصغري بعلي،4
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 ( الحاالت)األسباب : أوال

خيــول للســلطة املركزيــة حــل اجمللــس أو توقيفــه وتعطيلــه  44يف مادتــه  1696كــان قــانون الواليــة لســنة      
 .حبول للسلطة املركزية حل اجمللس او توقيفه وتعطيله ملدة ال تتجاوز شهرا.ملدة ال تتجاوز شهرا

 الــوالئي، حيــث يســمح هلــا بينمــا ال خيــول قــانون الواليــة احلــايل للســلطة املركزيــة توقيــف اجمللــس الشــعيب    
حيلـــه وهـــو مـــاال خيتلـــف يف جـــوهره عـــن حـــل اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي، ســـواء مـــن حيـــث أســـبابه أو اجلهـــة 

 .املتخصصة به أو أثاره

علـى غــرار الوضــع بالبلديــة عمـد قــانون الواليــة إىل حتديــد وحصــر احلـالن الــيت حيــل بســببها اجمللــس  
 :يليمنه إىل ما 44واليت ترتد، وفقا للمادة 

 . اخنفاض عدد األعضاء ألقل من النصف حىت بعد القيام بعملية االستخالف (1
 . االستقالة اجلماعية جلميع أعضاء اجمللس املمارسني (2
 . االختالف اخلطري بني األعضاء الذي من شأنه عرقلة السري العادي للمجلس (8
 1.اإللغاء النهائي النتخاب مجيع أعضاء اجمللس (4

 االختصاص: ثانيا

يتم حل اجمللس الشعيب الوالئي وجتديده مبوجـب :"من قانون الوالية على ما يأيت  40املادة تنص  
 ".مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير املكلف بالداخلية

 اإلجراءات: ثالثا

حفاظــــا علــــى التمثيــــل واالختيــــار الشــــعيب، أحــــاط املشــــروع عمليــــة حــــل اجمللــــس الشــــعيب الــــوالئي  
 : يف بضمانات ومحاية، تتمثل

                                                             
 .196، املرجع السابق، ص إلداريالقانون ا حممد الصغري بعلي،-1
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 .تقدمي تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية -

 1.إصدار مرسوم رئاسي، ينشر يف اجلريدة الرمسية بطبيعة احلال -

 (النتائج)اآلثار : رابعا

 :يرتتب على حل اجمللس الشعيب الوالئي ما يلي   

ن املسـاس تسحب صفة العضوية باجمللس عن مجيع األشخاص الـذين كـان يتشـكل مـنهم وذلـك دو       
 .بوجود الشخصية املعنوية للوالية

حيـدد نفــس املرســوم املتضــمن حلــل اجمللــس تارخيــا لتجديـد اجمللــس، عــن طريــق إجــراء انتخابــات إلقامــة      
 .جملس شعيب والئي منتخب

ينص قانون الوالية خالفا لقانون البلدية على إقامة أي مجلس مؤقت نظرا لطبيعة  ولم      
، التي يمكنها الحفاظ على مبدأ استمرارية (الوالي )الهيئات الموجودة على مستوى الوالية 

 عالقة الوالي بمجلس الوالية:المطلب الرابع     2.المرافق العامة
نفــس املرســوم والــيت تــنص علــى ان جيتمــع جملــس الواليــة يف دورة عاديــه مــرة  22طبقــا لــنص املــادة 

يف االســــبوع برئاســــة الــــوايل لكــــن يف االمــــر الواقــــع ان االجتماعــــات االســــبوعية حمورهــــا االساســــي . واحــــد
ســبوع مشـاكل تقنيــة ،ممــا يــؤدي اىل بعــض االعضــاء اىل تقــدمي إعــالم خــاطك ونــاقص بســبب عــدم كفايــة أ

 .     يوم على االقل 10،فمن االحسن ان تكون اجتماعات جملس الوالية كل 

،ان الوايل بـدوره مكلـف بإرسـال تقـارير (210-64)من نفس املرسوم  20إضافة اىل نص املادة 
 .مشرية عن تطور الوضعية العامة للمقاطعات الوزارية بالوالية

                                                             
، 2012دار بلقيس، : اجلزائر، (التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري) القانون اإلداري نسرين شريفي، مرمي عماراة، سعيد بوعلي،   1
  .118ص

 .210، ص1632دار املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر ،2طاإلدارة المحلية المقارنة، حسني مصطفى حسني،  2
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ام بالتعليمـــات الصـــادرة عـــن احلكومـــة  الـــيت هلـــا عالقـــة كمـــا يقـــع علـــى الـــوايل إعـــالم جملـــس الواليـــة بانتظـــ
 .من نفس املرسوم 29بأنشطتهم طبقا لنص املادة 

وأيضا له ان مينح تفويضا باإلمضاء ألعضاء جملس الوالية على كل املواضيع اليت تدخل يف صالحياته     
بـدوره لـه أن ينصـب املـدير  باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك قصـد تسـهيل مهـامهم ،والـوايل

الوالئي بناء على تفويض من الـوزير املعـين، لكـن سـابقا بعـض الـوزراء يكلفـون مـوظفني سـامني يف ادارهتـم 
 (1).املركزية بعملية التنصيب الرمسي للمدراء الوالئيني رفقة الوايل 

 واحـد، وهـذا وجلى باألمر أن مسألة التفويض باإلمضاء هذه البد أن يتم ضبطها يف نص قانوين
بسبب وجود تفويض باإلمضاء من قبل الوزراء ملمثلـيهم يف الواليـات، وتفـويض إمضـاء الـوايل للمسـؤولني 

 .يف املصاحل اخلارجية يف الوالية

 .لكن رغم ذلك فتفويض الوايل يبقى شكلي على أساس أن مدراء املصاحل اخلارجية يف الوالية

علـــى أســـاس أن مـــدراء املصـــاحل التقنيـــة ميـــنح هلـــم لكـــن رغـــم ذلـــك فتفـــويض الـــوايل يبقـــى شـــكلي 
التفــويض املباشــر مــن قبــل الــوزراء التــابعني هلــم مبقــررات ،مــا عــدا التفــويض الــذي مينحــه الــوايل إىل مــدراء 
اإلدارة احمللية والتنظـيم والشـؤون العامـة علـى أسـاس أهنـم يـدخلون يف تنظـيم املصـاحل الداخليـة للواليـة دون 

 .ارجيةاملصاحل التقنية اخل

كما يربز دور جملس الوالية من خالل العمل الذي ينفرد به كل عضو من أعضـاءه علـى مسـتوى 
 :قطاع نشاطه ،حيث يتعني على هذا العضو القيام مبا يلي

 برجمة عمل املصاحل التابعة إلدارته وتنشيطها وتقوميها ومراقبتها. 

 تنظيمات املعمول هباالسهر على تنفيذ املرافق اليت يسريها وفق القوانني وال. 

 عداد دراسة باالتصال مع املصاحل واهلياكل املعينة. 

                                                             
مذكرة مقدمة لنيل املاسرت،كلية احلقوق والعلوم ،(التنظيم االختصاصات الرقابة عليها)اإلدارات غير الممركزة للدولةائشة بن التومي،ع- 1

 . 28،24،20ص  2010السياسية ختصص الدولة واملؤسسات العمومية،
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 ملشاريع والتقديرات اخلاصة بتنمية القطاع يف الوالية. 

 السهر يف حدود اختصاصه على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق اجنازها. 

احملافظة على هيبـة الدولـة وهـو وهلذا فمجلس الوالية أعاد االعتبار اىل الوايل وعزز من مكانته ومن مث 
 .218-64من املرسوم التنفيذي رقم  20ما دعت اىل املادة 

اضـافة اىل أمهيــة هـذا اجلهــاز ودوره االجيـايب ،فقــد جـاء يف تصــرحيات وزيـر الداخليــة واجلماعـات احملليــة 
 ".وجوب بعث اجمللس التنفيذي من جديد"والبيئة واالصالح االداري إن 

القول إن اجلدل الذي قام حول استقاللية الوالية كوحدة ادارية عن احلكومة ومـدى ويف االخري جيدر 
خضوعها لوصاياهتا، جدل استمر ايضا حول استقاللية اجمللس الوالئي عن الوايل ،خاصة ان الوايل يتمتع 
بالتمثيل املزدوج ،حيث ان كل قصور او مزايـدة يف صـالحيات هيئـة علـى حسـاب هيئـة أخـرى او ضـدها 

ن شــأنه ان يقــوض عمليــة التنميــة احملليــة ، ويــؤثر بالســلب علــى االدارة الشــعبية ،ووحــدة الدولــة ومبــدأ مــ
الشرعية ، لذلك كان من الضروري ضبط عالقة الوايل باجمللس الشعيب الوالئي ، من خالل دعم سلطات 

 .اجمللس وحتريره من هيمنة الوايل ، وكذا اهناء حاالت التدخل بينهما 

هذا القانون حبضور هذه العالقـة  ما محلهفإنه البد من دراسة  00-12ر قانون الوالية اجلديد وبصدو    
، ألجــل معرفــة املركــز القـــانوين للــوايل بالنســبة للمجلـــس الشــعيب الــوالئي ، ومـــدى تــأثريه علــى اســـتقالليته 

 (1.)شعبيةودوره يف حتقيق التنمية احمللية وكذا ابراز االليات اليت تدعم وتفعل السلطة ال

وتربز عالقة الوايل باجمللس يف سري عمل اجمللس يف سـري عمـل اجمللـس الشـعيب الـوالئي مـن ناحيـة الـدعوة   
وتتضـح أكثـر .( حضـور جلسـات اجمللـس)إىل الدورات كذلك دور الوايل يف اعداد جدول أعمـال اجمللـس 

 (2.)يف الرقابة على اجمللس من طرف الوايل 

  
                                                             

جامعة العريب تبسة كلية  12-70الوالية رقم  عالقة الوالي بالمجلس الشعبي الوالئي في الجزائر على ضوء قانونزهرية شتوح، - 1
 .92ص  2012احلقوق قسم القانون، فرع القانون العام 

لنيل شهادة املاجستري يف اطار مدرسة الدكتوراة جامعة بن يوسف بن مذكرة مقدمة ، عالقة الوالي بالهيئات المحلية المتخبةبلهواري مسية،-2
   06.33.00ص  2019.خدة اجلزائر كلية احلقوق بن عكنون
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 المجلس الشعبي البلدي: الثاني المبحث
 طريقة تشكيل المجلس الشعبي البلدي : المطلب األول

ذكر املشرع اجلزائري يف الباب الثاين يف الفصل األول يف األحكام املتعلقة بانتخـاب أعضـاء اجملـالس       
ينتخــب :"01-12مــن القــانون  90الشــعبية و الوالئيــة يف القســم األول يف األحكــام املشــرتكة يف املــادة 

 ".اجمللس الشعيب البلدي واجمللس الوالئي ملدة  س سنوات بطريقة االقرتاع النسيب على القائمة

ولتشــكيل هــذا اجمللــس البــد مــن إجــراء االقــرتاع النســيب علــى القائمــة، الــذي لــه شــروط وضــوابط  
 1.حددها القانون

اجملتمعــات اإلنسـانية، فاخلصوصــية  ال ميكننـا أن جنـزم أن هنــاك قـانون انتخـايب واحــد موحـد لصـاحل 
السياسية لكل بلد مسألة تفرض نفسها بإحلاح شديد، حبيث ال يوجد نظام سياسي وحيـد أو طريقـة 
انتخابيـــة واحـــدة تـــتالءم علـــى تقـــدم املســـاواة كـــل الـــدول وشـــعوهبا، ولكـــن اإلقـــرار  صوصـــية القـــانون 

 .2االنتخايب من جهة مستقلة تتميز باحلياد والنزاهة

 .ملشروع اجلزائري كغريه من املشرعني العامليني  أوجد للجزائر نظاما انتخابيا خاصا هباوا 

الناخـــب : يطـــرح النظـــام االنتخـــايب البلـــدي، البحـــث يف مجلـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة تـــدور حـــول 
 .واملنتخب، والعملية االنتخابية

 

 

 

                                                             
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف احلقوق،  الرقابة الوصائية و أثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، بوطيب بن ناصر،   1

 .60، ص2011كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  ام التعددية السياسية في التشريع الجزائر،المجالس الشعبية المحلية في ظل نظفريدة مزياين،  2

 .  90، ص2000القانون،كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطنية، 
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 الناخب: أوال

ئمـــة االنتخابيـــة والـــيت تتضـــمن أمســـاء مجيـــع ميكـــن القـــول أن الناخـــب هـــو الشـــخص املســـجل بالقا 
األشخاص الذين حيق هلم ممارسة حق التصويت أو االقرتاع، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة متكن من 

 .احلول على بطاقة الناخب

الســابق، جنــدها تــنص  60/00مــن قــانون االنتخابــات الــوارد بــاألمر رقــم  0وبــالرجوع إىل املــادة  
 :1على مايلي

خبا كل جزائـري وجزائريـة بلـغ مـن العمـر اانيـة عشـر سـنة كاملـة يـوم االقـرتاع وكـان متمتعـا يعد نا" 
 ".حبقوقه املدنية والسياسية، ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به

 (المترشح)المنتخب :ثانيا

منتخبـــا حســـب عـــدد  88و  0ح بـــني يتكـــون اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي مـــن عـــدد مـــن األعضـــاء يـــرتاو      
مـــن  69-68-60الســكان للبلديــة، يـــتم انتخــاهبم ملــدة  ـــس ســنوات متـــدد وجوبــا لــدى تطبيـــق املــواد 

من قانون االنتخابات بطريقة األغلبية النسبية، حيث توزع املقاعد حسب  00الدستور، كما تشري املادة 
 .2دة الباقي األقوى واملعامل االنتخايبعدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاع

 العملية االنتخابية:ثالثا

يقصـــد بالعمليـــة االنتخابيـــة،يف مـــدلوهلا الضـــيق، جمموعـــة اإلجـــراءات والتـــدابري والتصـــرفات املتعلقـــة       
ومـا باالنتخاب، بدءا بإعداد القائمة االنتخابية ومـرورا بـاالقرتاع ومـا يليـه مـن فـرز إىل غايـة إعـالن النتـائج 

 .3قد تثريه من منازعات

                                                             
 مدكرة الديمقراطية المبدأ والتطبيق،  07/70المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية جنالء بوشامي،   1
 .31حممد علي اخلاليلة، مرجع سابق، ص  2
 .148، ص 1668دار الثقافة، : عمانتشكيل المجالس المحلية، خالد الزغيب،   3
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قد سن من األحكـام ( 00-60)وإضافة إىل املبادئ والقواعد الدستورية فإن قانون االنتخابات األمر    
مـــا يبســـط محايـــة علـــى العمليـــة االنتخابيـــة، إذ أحاطهـــا مبجموعـــة مـــن الضـــمانات إىل حـــد جتـــرمي املســـاس 

 1وإلخالل مبجرياهتا واملعاقبة عليها جنائيا

 تسير المجلس البلدي : الثاني المطلب
لتســـــري أعمالـــــه يعقـــــد اجمللـــــس الشـــــعيب عـــــدة دورات جيـــــري خالهلـــــا مـــــداوالت، كمـــــا يشـــــكل جلانـــــا   

 .متخصصة

 الدورات: أوال

 .يعقد اجمللس دورات عادية كما ميكنه أن جيتمع يف دورات غري عادية واستثنائية   

 .دورات عادية يف السنة9أي .شهرين 2جيب على اجمللس أن يعقد دورة كل : الدورات العادية (1
ميكــن للمجلــس أن ينعقــد يف دورة غــري عاديــة كلمــا اقتضــت ذلــك شــؤون  :الدددورات غيددر العاديددة (2

 .2رئيسة،أو ثلثي أعضائه أو من الوايل : البلدية، سواء بطلب من

 09العادية إىل  املتعلق بالبلدية زاد يف عدد الدورات 10 -11جتدر اإلشارة إىل أن القانون اجلديد      
 .دورات مرة كل ثالث أشهر 04دورات يف السنة، عكس القانون القدمي الذي حددها ب

ويعقــد اجمللــس دوراتــه مبقــر البلديــة إال يف حالــة قــاهرة معلقــة حتــول دون ذلــك، فيمكنــه ان جيتمــع يف       
 . 3 البلديمكان أخر خارج إقليم البلدية،  يعينه الوايل بعد استشارة رئيس جملس الشعيب

 :ولصحة عقد دورة يشرتط القانون البلدي مايلي    

 

                                                             
 .190، ص2010دار املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائر2ط، (دراسة مقارنة) شرح القانون اإلداريفرحية حسني،   1
 .03رجع السابق، ص، املاإلدارة المحلية الجزائرية حممد الصغري بعلي،2

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، صالحيات البلدية، أمحد سي يوسف،   3
 .202، ص2018تيزي وزو، 



التسيري  عن طريق االنتخاب                                                             الفصل الثاين  
 

38 

 :خيضع للقواعد التالية: االستدعاء - أ
 .يوجه رئيس البلدية  استدعاء إىل كل عضو ويسجله يف سجل املداوالت بالبلدية -
 .يتم إرسال االستدعاء كتابيا إىل مقر سكن العضو -
  1.أيام من عقد الدورة 10يوجه االستدعاء قبل  -

 :جدول األعمال  - ب
 .يتم إعداده من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي -
 .يتم نشره عن طريق التغليف يف مدخل قاعة املداوالت واألماكن املخصصة إلعالم اجلمهور  -
 .2يتم ارفاقه مع االستدعاء املوجه إىل العضو حلضور الدورة  -

 :حضور األغلبية المطلقة - ت
يشــرتط لصــحة انعقــاد الــدورة حضــور األغلبيــة املطلقــة لألعضــاء املمارســني إىل الــدورة و الفــه يوجــه      

  3أيام بينهما 00استدعاء ثاين بفارق 
 المداوالت :ثانيا 
إن أول مســألة يبــدأ هبــا مــداوالت اجمللــس الشــعيب البلــدي هــي مشــروع جــدول أعماهلــا الــذي يكــون      

لتنفيذيـــة، والقاعـــدة أن جتـــرى املـــداوالت وحتـــرر باللغـــة العربيـــة وتكـــون مقبولـــة مبرافقـــة بالتشـــاور مـــع اهليئـــة ا
 .األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين ويف حالة تساوي األصوات يعترب الرئيس مرجحا

وال تصــح اجتماعــات اجمللــس الشــعيب البلــدي إال حبضــور األغلبيــة املطلقــة ألعضــائه املمارســني إذ مل      
اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي بـــود االســـتدعاء األول لعـــدم اكتمـــال النصـــاب القـــانوين، تعتـــرب املـــداوالت جيتمـــع 

 .4أيام على األقل صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين 00املتخذة بعد االستدعاء الثاين بفارق 
  

                                                             
 .08، ص 1669ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائرالقانون اإلداري، ماجد راغب احللو،   1
 .190يدة مزياين، مرجع سابق، ص فر   2
 .06املرجع السابق، ص  المحلية الجزائرية، اإلدارة حممد الصغري بعلي، -3

 .110، ص 1666منشورات دحلب، : اجلزائر، (التنظيم اإلداري) القانون اإلداري ناصر لباد،   4
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 الرقابة على المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثالث
اسـتقالل اجلماعــات احملليــة بصـفة عامــة، ال ميكــن حتقيقـه إال بوجــود نظــام قـانوين يعــرتف مبنحهــا  إن      

الشخصـــية املعنويـــة وســـلطة البـــث يف اختـــاذ القـــرارات الـــيت تتعلـــق بالشـــؤون احملليـــة، وباالنتخـــاب كوســـيلة 
 .لتحقيق استقاللية أعضائها

فصــاهلا عــن الســلطة املركزيـة، بــل تبقــى العالقــة قائمــة إال أن هـذا االســتقالل هبــذا املفهــوم  ال يعـين ان      
عن طريق الرقابة اليت متارسها اجلهات املركزية، على اهليئات احمللية لضمان حسن سري الوظيفة اإلدارية مـن 
جهة، والعتبارات احملافظة على كيان الدولة ووحدهتا من جهة أخرى، كما هتدف أيضـا إىل حتقيـق لتـوازن 

عامــة الوطنيــة وبــني مصــاحل للجماعــات احملليــة، فهــي تعــد مبثابــة األداة القانونيــة الــيت تــربط بــني املصــلحة ال
 1.اجلماعات احمللية باملركزية

يعرف احلل على أنه إجراء تقوم به اجلهة املختصة من أجل العزل اجلمـاعي ألعضـاء اجمللـس الشـعيب       
تم مبوجبهــا إمتــام مهــام اجمللــس الشــعيب البلــدي، بإزالتــه البلــدي، بإزالتــه هنائيــا مــن اآلليــات الوصــائية الــيت يــ

 .  2هنائيا وجتريد أعضائه من صفقة املنتخب البلدي

 (:الحاالت)األسباب : أوال

منــه إىل مــا  84عمــد قــانون البلديــة إىل حتديــد وحصــر احلــاالت الــيت خيــل بســبها اجمللــس، وفقــا للمــادة    
 :يلي

 .حىت يعد القيام بعملية االستحالفاخنفاض عدد األعضاء ألقل من النصف  -
 3.االستقالة اجلماعية جلميع أعضاء اجمللس املمارسني -

 :اليت جسدت مايلي 49كما أن املادة 

                                                             
 .09، ص 2010مطبعة النجاح اجلديدة، :، الدار البيضاء 0ط، (دراسة مقارنة) القانون اإلداري مليكة الصاروخ،  1
 .108، ص 2004دار اهلدى،: البلدية في الجزائر،  الجزائرعادل بوعمران،  2

 .144املرجع السابق، ص القانون اإلداري، حممد الصغري بعلي،  3
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 .يف حالة حرق أحكام الدستور -
 يف حالة إلغاء انتخاب مجيع أعضاء اجمللس  -
 .يف حالة االندماج بلديات أو ضمها أو جتزئتها -
 ........1اجمللس مصدر إختالالت حظرية  ث إثباهتا يف التسري اإلداريعندما يكون اإلبقاء على  -

إن املشــروع يف هـــذه املـــادة وســـع نطـــاق الرقابـــة وذلــك بتوســـيعه ألســـباب احلـــل ،حيـــث أضـــاف أربـــع      
وتتمثــل يف احلــاالت األوىل والثانيــة والرابعــة والثامنــة الــيت ذكرهتــا املــادة  03-60حــاالت مقارنــة بالقــانون 

49.2 

 :االختصاص :ثانيا

 :من قانون البلدية على ما يلي 40تنص املادة    

يــتم حــل اجمللــس الشــعيب البلــدي وجتديــده مبوجــب املرســوم الرئاســي بنــاء علــى تقريــر الــوزير املكلــف "      
  3" .بالداخلية وذلك محاية واحرتاما للتمثيل واالختيار الشعيب

 :من قانون البلدية على مايلي 80وتنص املادة    

ال ميكـن حــل اجمللــس الشــعيب البلــدي إال مبوجــب مرســوم يتخـذ يف جملــس الــوزراء بنــاءا علــى تقريــر مــن "   
 ".وزير الداخلية

ومثــل هــذا الــنص إمنــا يثــري مســألة حتديــد اجلهــة أو الســلطة اإلداريــة املتخصصــة قانونــا حبــل اجمللــس      
حيــث أصــبح للمرســوم .بلــدي ويعــود ذلــك الســبب لــذلك إىل عــدم حتــدد طبيعــة ونــوع املرســومالشــعيب ال

                                                             
 .108، ص 2000جسور للنشر والتوزيع، : اجلزائرالوجيز في القانون اإلداري، عمار بوضياف،   1
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، نظام الوصاية اإلدارية ديناميكية اإلقليم، ام عميور، ابتس  2

 .60، ص2010جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .142، املرجع لسابق، ص  اإلدارة المحلية الجزائرية حممد الصغري بعلي،3
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، مرسوم رئاسي صادر عن رئيس اجلمهوريـة ومرسـوم تنفيـذي صـادر عـن 1636شكلني يف ظل دستور 
 1.رئيس احلكومة

 اإلجراءات:ثالثا

مـــع  82وهـــي املـــادة  60-03عبـــارة قـــرار ســـبب كمثيلتهـــا يف قـــانون البلديـــة  48مل يـــرد يف املـــادة   
ميــارس الــوايل هــذا اإلجــراء بقــرار معقــل  90-24اســتطالع رأي اجمللــس قبــل التوقيــف لكــن يف املــادة 

علــى أي منتخــب حملــي مبــا فــيهم رئــيس اجمللــس الشــعيب البلــدي إذا كــان متابعــا جزائيــا أو أخــل مبهامــه 
 .902االنتخابية يف قانون 

يب، أحاط املشروع عملية حل اجمللس الشعيب البلدي بضـمانات حفاظا على التمثيل واالختيار الشع      
 : ومحاية تتمثل أساسا يف

 .وصاية تقدمي تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة -
 .إصدار مرسوم رئاسيا ينشر يف اجلزيرة الرمسية بطبيعة احلال -

 .3أما من الناحية الفعلية فقد مت حل اجملالس الشعبية البلدية مبرسوم تنفيذي يف الفرتات السابقة     

 األثار :رابعا

 :يرتتب على حل اجمللس الشعيب البلدي مايلي

سحب صفة العضوية باجمللس عن مجيع األشخاص الذين كان يتشكل معهم، وذلك املسـاس بوجـود  -
 .الشخصية املعنوية للبلدية

                                                             
 .109، ص عمار بوضياف، املرجع السابق  1
 .00، ص1600مكتبة سيد عبد اهلل وهيبة، : مصرالتنظيم القانوني للهيئات والمرافق المحلية، حممود اوسعود،   2
 .142، املرجع لسابق ص  اإلدارة المحلية الجزائرية: حممد الصغري بعلي3
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يعـــــــــــني الـــــــــــوايل جملســــــــــــا مؤقتـــــــــــا تقصــــــــــــر مهامـــــــــــه وســــــــــــلطاته علـــــــــــى تيســــــــــــري األعمـــــــــــال اجلاريــــــــــــة  -
AFFairescouranres   وعلـــى اختـــاذ القـــرارات التحفظيـــة املســـتعجلة ضـــمانا الســـتمرارية املرفـــق

 .العام
     1.إجراء انتخابات لتجديد اجمللس الشعيب البلدي خالل الستة أشهر املوالية للحل -

 .      قة المجلس الشعبي البلدي بالواليعال:المطلب الرابع
ان الالمركزية ال تعين االسـتقالل التـام املطلـق للهي ئـة الـيت تتمتـع بالشخصـية املعنويـة  وانفصـاهلا عـن   

السلطة املركزية ،وهي ايضا اخلضوع و التبعية ،بل تعين متتع اجلماعات احمللية بقـدر مـن االسـتقالل يف 
ا تبــدو أمهيــة دور الــوايل يف النظــام ومــن هنــ. ممارســة إزاء اإلدارة املركزيــة ،  خضــوعها لنــوع مــن الرقابــة 

اإلداري ،باعتبـاره يشــكل وســيلة االتصـال الــدائم بــني السـلطة املركزيــة مــن جهـة ،و البلديــة املكونــة هلــا 
 .        من اجلهة أخرى ،مما جيعلها يف معظم شؤوهنا لصقة بالسلطة   املركزية  

:        ملشـددة علـى اجمللـس الشـعيب البلـدي وهيمنتـه وتربز عالقة الوايل باهليئـة املنتخبـة  مـن خـالل وصـاية ا
مــن خــالل الوصــاية املشــددة للــوايل علــى اجمللــس الشــعيب البلــدي ختضــع البلــديات يف التنظــيم االداري 
اجلزائري للرقابة  الوصائية ،اليت يتوىل ممارستها اجلهـات املركزيـة املتمثلـة يف الـواىل ،حيـث أخضـع قـانون 

 .2ص وحىت هيئة اجمللس الشعيب البلدي هلدا النوع من الرقابة البلدية أعمال وأشخا
الوصــاية علـى اهليئـة وتتمثــل يف _.الوصـاية علـى االشـخاص وتتمثــل يف التوقيـف ،االقالـة واإلقصـاء _ 

 .         حاالالت حل اجمللس الشعيب البلدي
املســتوي القــانوين  تنصــح تــومين خــالل أن إجــراء احلــل يف نظرنــا ينطــوي علــى خطــوات كبــرية علــى   

والتنظيمي واملستوى السياسي ناهيك عن املسـتوي التنمـوي ،فعلـى املسـتوى القـانوىن والتنظيمـي ،بعـد 
حـل جملــس شـعيب بلــدي إعــدا مـا للتنظــيم البلــدي يف صـورته الالمركزيــة واالتركيزيــة معـا ،مــن منطــق أن 

لديــة وصــفته كممثــل للدولــة رئــيس البلديــة ميثــل الصــورتني معــا نعــرف ،مــن خــالل صــفته كممثــل للب

                                                             
 .08، ص2002دار وائل للنشر، : عماناإلدارة المحلية، علي خاطر الشنطاوي،  1

 .02،08حممد ،املرجع السابق ،ص جليل  2
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،بالتــايل فــإن حــل اجمللــس يعــين زوال الصــفتني معــا كمــا أن احلــل ميثــل مســاس جبــوهر البلديــة كجماعــة 
بعــد احلــل مــن أخطــر الوســائل الــيت .قاعديــة وكمــا كــان ملشــاركة املــواطنني يف تســري الشــؤون العموميــة 

مـا جعـل املشـرع يتـدخل بصـفته حصـر   متتلكها اجلهات الوصـية ضـد اجملـالس الشـعبية البلديـة ، وهـدا
لتحديد حـاالت احلـل علـى سـبيل احلصـر ويـنص عليهـا صـراحة ،وبدقـة وقـد بيـىن املشـرع احلـل يف كـل 

ودلـــك حرصـــا منـــه للمحافظـــة علـــى اســـتقرار واالســـتمرارية  03\60والقـــانون  24\90مـــن االمـــر 
 .         اجملالس الشعبية البلدية 

اجملــــالس الشــــعيب البلــــدي وإهنــــاء مهامــــه وإزالتــــه قانونيــــا ،مــــع بقــــاء القضــــاء علــــى :ويقصــــد باحلــــل    
 .        الشخصية املعنوية للبلدية قائمة بطبيعة احلال 

للسلطات العمومية ان يعرقل بتصرفات عائقة متبتة او معارضـة وتعلنهـا جمـالس حمليـة أهيئـات تنفيذيـة 
ا تعليــق نشــاطها او حلهــا ويف هــذه احلالــة بلديــة تتخــذ احلكومــة عنــد االقتضــاء التــدبري الــيت مــن شــأهن

تقــوم الســـلطة الوصـــية بتعــني منـــدوبات تنفذيـــة علــى مســـتوي اجلماعـــات االقليميــة اىل أن جتـــدد هـــذه 
 .    1األخرية عن طريق االنتحاب

                                                             
 .04،00جليل حممد ،املرجع السابق ،ص  1
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 الخاتمة
حبثنا على دراسة العالقة بني اإلدارة احمللية  وانتخايبري احمللي بني التعني املركزي يبعد دراسة التس

أهنم هلم منصب ذو طبيعة سياسية وإدارته من  عتبارا وعلى ،وخصوصا بني املراكز املعني واملراكز املنتخبة
 .جهة أخرى

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث هي كما يلي

 املعني عن  هيئة مع ضرورة تنازل نيواملنتخب يننياملعة هيئري بني يإعادة توزيع الصالحيات يف جمال التس
وهذا سيساعد على التخفيف من أزمة الثقة  ،صالحيتها بصفة  ممثال للوالية ملصلحة  هذا األخري

 .ضعف ورداءة مستوى بعض قادهتا إىلاحمللية وهذا يعود  اإلدارةو املوجودة بني املواطن 
  حيث ال يعقل  ،ية ومظاهرها عن الصالحيات الالمركزيةوكذلك نرى ضرورة فصل الصالحيات املركز

ومن األحسن ختفف التبعية اليت  ،ئة املعينة يف احلياة السياسية واملدنية حيضرون جملس املنتخبيأن اهل
 .من قبضة السلطة العامة اإلفالتاملعينة ومتكنها من اهليئة يعاين منها 

 البلدي رغم متتع البلدية بالشخصية املعنوية والذمة  كما جعل املشرع من الرقابة على اجمللس الشعيب
هذه الرقابة مركزة أساسا على األعضاء املنتخبني  ،املالية دور أساسي يف أي عمل يقوم به اجمللس

إال أن املنتخب  .وظيفةال  انتخابيةواألعمال اليت تنجو عنهم ألهنم يف نظر الدولة يؤدون لعهدة 
على جملس ليس له من الكفاءات  االنتخاب يسفروقد  ،نتخاباالجاء إىل اجمللس عن طريق 

 .هلذا جعل من الرقابة جزأ ال يتجزأ من تسري اجمللس  امسهوالتدربات إال 
 ما يثبت غموض تصنيفها ضمن خمتلف هيئات التنظيم  ،غياب النصوص القانونية والتنظيمية للدائرة

 .السلطة املركزية واجلماعات اإلقليميةوكذا عدم وضوح العالقة فيما بينها وبني  ،اإلداري
 وتبعية رئيسها  الغموضتطرح  ،فيما خيص تبعية الدائرة من جهة وتبعية رئيسها للوايل من جهة أخرى

 .حول طبيعته الدائرة يف حد ذاهتا من جهة أخرى تطرح الغموض ،للوايل
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 :اأمههومن خالل هذه الدراسة والنتائج املستخلصة ميكن تقدمي اقرتاحات 

  وجوب الفصل بني االختصاصات املركزية والالمركزية والقضاء على حالة اخللط بني اختصاصات
 .الدولة واجلماعات احمللية، وذلك بتحديد حدود الوصاية بدقة

 وضع قوانني تربز صالحيات الدائرة. 
 ضرورة تقنني مجيع صالحيات الوايل. 
   ضرورة تدعيم مركز رؤساء اجملالس املنتخبة بالنسبة ملركز الوايل. 
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 2004جسور للنشر والتوزيع ، :نسيم خيلف ، الوايل يف طريق التنفيذ ، اجلزائر  .17

دار :،اجلزائر (التنظيم االداري والنشاط االداري )ارة،سعيد بوعلي ، القانون االداري نسرين شريفي، مرمي عم .18
 . 2012بلقيس 
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 .2009دار الثقافة للنشر والنوزيع،: هاين علي الطهراوي،القانون االداري، بريوت  .19

 المذكرات 

الشيخ سعيد ، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر على ضوء التعددية السياسية، اطروحة الدكتورة يف .1
 . 2000احلقوق،  كلية احلقوق ، جامعة سيدي بلعباس ، 

راة يف فريدة مزياين ، اجملالس الشعبية احمللية يف ظل نظام التعددية السياسة يف التشريع اجلزائر ، اطروحة الدكتو .2
 . 2000القانون كلية احلقوق جامعة منتوري ، قسنطينة 

امحد سيدي يوسف، صالحيات البلدية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، كلية احلقوق .8
 . 2018والعلوم السياسية،  جامعة مولود معموري ، تيزي وزو،

القليم، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية ابتسام عمريو،نظام الوصاية االدارية دينا ميكية ا.4
 . 2010احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة 

بوطيب بن ناصر، الرقابة الوصائية واثرها على اجملالس الشعبية البلدية يف اجلزائر رسالة مقدمة لنيل شهادة .0
 . 2011م السياسية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، املاجستري يف احلقوق ، كلية احلقوق والعلو 

سلوى تيشاث ، اثر التوظيف العمومي على كفاءات االدارة العمومية اجلزائرية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة .9
 . 2010املاجستري يف العلوم االقتصادية ، كلية االقتصاد ، جامعة بومرداس ،

رسالة مقدمة لنيل شهادة ( دراسة حالة البلدية ) التنمية احملليةشوبح بن عثمان ، دور اجلماعات احمللية يف.0
 .2011.املاجستري يف القانون العام ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان

 

تري يف عبداهلادي بلفتحي ، املركز القانوين للوايل يف النظام االداري اجلزائر رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجس.3
 . 2011القانون املالية،  كلية احلقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ، 

فدال حياة ، املركز القانوين للوايل يف التشريع اجلزائري،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ، كلية .6
 . 2014احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر، بسكرة 

قانوين للوايل يف القانون اجلزائري،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ختصص ادارة اجلماعات جليل حممد ، املركز ال.10
 .   2014احمللية، كلية احلقوق ، جامعة سعيدة 
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، فاطمة الزهراء حاشي ، املركز القانوين للدائرة يف التنظيم االداري اجلزائري ، مذكرة مقدمة هلل بيلة عطاء ا.11
ة ومالية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  جامعة زيان عاشوري ،احلليفة ، لنيل شهادة املاسرت ختصص ادار 

2019 . 

  المواقع االلكترونية: 

http://www.wilaya _msila.d ، 
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 :                                                                                                                    لملخدددددصا

عرفت الجزائر عدة تغيرات في القوانين التي تنظم عالقات بين مختلف الهيئات المركزية و         
أن التسيير المحلي عن طريق االنتخاب المنتخبة ،من أجل ضبط العالقة فيما بينهم حيث نجد 

 . يخضع للقوانين والتزامات من الهيئة العليا
 

 
 
 
Abstract : 
       Alegria knewalot of changes is laws which organied  

relationchips  between different central     and elected                      

parties ,for orgnize relationship between them therefore  

we   fimd locl discpline with elections have laws and regulations 

of high party . 

 

 

 


