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  المؤسساتي و اإلداري التنظيم

  رحماني ياسين :إعداد

  :لدرس عامة ل مقدمة

لقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات اإلدارية نظرا إلى ما لمسته من أهمية متزايدة لمشاكل 

أضحى ضرورة ملحة  التنظيم واإلدارة وإلى أن استخدام األساليب الفنية في ترتيب األجهزة اإلدارية

لوم اإلدارية بغية وقد تتابعت المؤتمرات الدولية والموائد المستديرة للع.من أجل تحقيق التنمية والتقدم

  .تحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب اإلدارة وفنونها

المتكون البد أن تعلم أن اإلدارة العامة أداة لتنفيذ السياسات والبرامج والقرارات والقوانين  خيأ

افظة بانتظام والمح واألحكام القضائية جبرا في نطاق وظائفها من خالل  تسيير وإدارة المرفق العام

  .على النظام العام بأساليب وإجراءات وقائية

 نوم ، يقتضي التعرض لألسس العامة التي يقوم عليها النظام اإلداري العامة ودراسة تنظيم اإلدارة

 ةوكذا فكر .في فكرة المركزية والالمركزية اإلدارية الشيءنفصل بعض س خالل هذه الدراسة

اإلدارة من القيام بنشاطات معينة وما ينجم  نالقانونية التي تمك الشخصية المعنوية على اعتبارها األداة

. ةالقضائي. التنفيذية(نعرج على مختلف تنظيمات السلطات  نومن ثم يمكننا أ .عن ذلك من آثار

وصوال إلى الرقابة التي تفرضها  من خالل نظام البلدية و الوالية ةاإلقليميثم اإلدارة .) التشريعية

  .على مختلف هيئاتها سواء المركزية أو الالمركزية اإلدارة العامة
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  مبادئ التنظيم اإلداري في الجزائر

  :مقدمة 

البحث في األسلوب الذي تنتهجه الدولة في كيفية  هوإن دراسة التنظيم اإلداري في الجزائر 
تنظيمها اإلداري ودرجة األخذ بمبادئ الديمقراطية ألجل التسيير الفعال لهياكلها اإلدارية تحقيقا 

كزي والالمركزي صورتان من صور التنظيم اإلداري الذي وباعتبار النظامين المر .للمصلحة العامة
تنتهجه الدول الحديثة، تكريسا لمبدأ الديمقراطية، فقد عملت الجزائر على تبنّي هذين النظامين، 

  .باإلضافة إلى نظام عدم التركيز
  : اإلدارية ةــزيـركـمـال – 1

ت، أو اتخاذ القـرارات بين أيدي توحيد كل السلطال يعتبر النظام اإلداري مركزيا عندما يتجه  
سلطة مركزية في الدولة المتواجدة على مستوى العاصمة والمتمثلة في رئيــس الدولــة، الـوزير    

 .األول، الوزراء، والهيئات الوطنية األخرى
  :هافيتعر

الوظيفة اإلدارية وحصرها بيد شخص معنوي عام واحد وهو جمع  « :المركزية اإلدارية 
تولى ويهيمن على النشاط اإلداري وإن تعددت الهيئات واألفراد القائمين به وفق نظام الدولة، حيث ي

  .»)1(السلطة الرئاسية
  :هماويستخلص من هذا التعريف أن المركزية اإلدارية تقوم على ركنين أساسيين   

  :اإلداريةتركيز الوظيفة : الركن األول-  
مجموع الهيئات  التي تتكون : أي د هو الدولةشخص معنوي واحيد حصر النشاط اإلداري وجمعه ب

بصورة يشرف معها الوزراء من العاصمة على جميع مظاهر  -الحكومة- منها خاصة السلطة التنفيذية
وأوجه ذلك النشاط والتي يتوالها أشخاص خاضعين مباشرة للسلطة المركزية وتابعين لها في إطار 

وتتمثل السلطة المركزية المتواجدة على مستوى  .ي عنهاسلم إداري متدرج دون التمتع باستقالل قانون
  .)2(العاصمة في رئيس الدولة، والوزير األول، والوزراء، والهيئات الوطنية األخرى

  :الرئاسيةالخضوع للسلطة  :الركن الثاني–
تعد السلطة الرئاسية الركن المحوري للمركزية اإلدارية، حيث يقوم هذا النظام المركزي   

العالقة القانونية بين األشخاص العاملين والموظفين باإلدارة العامة وفق السلم اإلداري، إذ  بسن رياإلدا
) المرؤوس(بسلطة محددة تجاه الموظف األدنى منه رتبة ) الرئيس(يتمتع الموظف األعلى درجة 

: الرئاسية  بالنسبة لشخصه أو أعماله، مما ينتج عنه تبعية المرؤوس لسلطة رئيسه، وعليه فالسلطة
  .»هي العالقة القانونية بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط اإلداري«

  :الرئيس المتمثلة في توعليه تترتب صالحيا
  : الصالحيات القانونية تجاه الشخص المرؤوس-

التعيين وسلطة الفصل أو العزل، وسلطة الترقية أو التأديب، وتمارس  الرئيس في صالحية         
مثل سلطة التعيين التي يمارسها الرئيس وفقا للشروط (فقا لقواعد وإجراءات محددة غير مطلقة و

  ).الالزمة للتوظيف وبإجراء مسابقة وفق النصوص
  : الصالحيات القانونية تجاه أعمال المرؤوس-

اتجاه تصرفات وأعمال المرؤوسين، ويتم ذلك  للرئيس منح القانون مجموعة من الصالحيات  
  :ريق عن ط
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ول خ ،من أجل ضمان حسن سير الجهاز اإلداري وفعاليته:  )األمر والتوجيه(الرقابة السابقة  –أ 
القانون للرئيس حق توجيه األوامر والتعليمات والمنشورات للمرؤوسين، يرسم ويبين من خاللها طريقة 

  . )3(لعامأنه األكثر اتفاقا ومالئمة لضمان مقتضيات الصالح ا ىوكيفية العمل الذي ير

األعمال التي يقوم بها  على رقابةاليمارس الرئيس :  )سلطة التعقّب(الرقابة الالحقة  –ب 
المرؤوس، سواء من تلقاء نفسه أو بموجب ما يتلقاه من تظلمات وشكاوي الغير، المتضررين من تلك 

المصادقة : ا األعمال، والتصرفات، ويتخذ هذا الوجه من السلطة الرئاسية عدة صور وأشكال أهمه
 .التعديل و اإللغاء و الحلولوالصريحة، الضمنية أو 

 :)النسبيةالمركزية المخفّفة أو (يعدم التركيز اإلدار -2

  

نظرا لتعدد واجبات السلطة المركزية واتساع مجاالت هو صورة من صور التركيز االداري ف  
ور قطاعات الدولة، مما أدى إلى النشاط اإلداري الذي أصبح يمس مختلف القطاعات والميادين بتط

الذي يقوم على ، ظهر عدم التركيز على المستوى المركزي العمل اإلداري سيرالبطء والتأخر في 
  : اساس

لضمان فعالية النشاط ) Délégation(أساس فكرة التفويض  ىعدم التركيز عليقوم  :التفويض- 
 رحياتها واختصاصاتها إلى كبا، وذلك عن طريق تحويل سلطة المركزية لبعض صال4اإلداري

، مثل مديرية الفالحة، مديرية التربية، مديرية )اإلقليمي(الموظفين اإلداريين على المستوى المحلي 
  .الصحة

هذه ال تعني االستقالل القانوني أو انفصالها عن اإلدارة  بثوسلطة ال :ةالقانوني يةاالستقاللعدم - 
المعينون صالحياتهم على المستوى المحلي تحت السلطة  المركزية، بل يمارس هؤالء الموظفون

لرئيس الدولة أو ممثله الوزير األول، وتسمى هذه ) contrôle hiérarchique(الرئاسية أو التسلسلية 
  .))5(صورة التفويض في التوقيع أو اإلمضاء(الصالحيات بالتفويض باالختصاص 

بإبراز مزاياه والكشف  وتقدير النظام المركزييمكن تقييم  :محاسن المركزية اإلداريةمزايا و
  :عن عيوبه على النحو التالي

يقوم عليها قوام ومبررات وجوده وتتمثل  ايتمتع النظام المركزي بجملة من المزاي: اـزايـالم-1
  :أساسا في

يدعم األخذ بالمركزية الوحدة الوطنية للدولة سياسيا ودستوريا : من الناحية السياسية -والأ
السلطة المركزية عبر مختلف أرجاء  ذوجب الرقابة اإلشراف العام على الوظيفة اإلدارية وبسط نفوبم

ال تستند إلى مركزية إدارية فهي بمثابة العمود الفقري للدولة  ةالدولة بحيث ال يمكن تصور دول
   .الحديثة
ية مما يوفر استقرار واألنماط اإلدار تحقق المركزية تجانس النظم: من الناحية اإلدارية-ثانيا

ووضوح االجراءات والمعامالت اإلدارية وعدم تناقضها واختالفها من جهة أخرى، األمر الذي ينتج 
  .ةعنه تفهم المتعاملين مع اإلدارة وارتفاع األداء اإلداري وتقليص سلبيات ظاهرة البيروقراطي
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ق مبدأ العدالة والمساواة بين يكفل النظام المركزي ويضمن تحقي: من الناحية االجتماعية -ثالثا
  .على مختلف المرافق العامة ةجميع المواطنين بموجب إشراف وإدارة السلطة المركزي

يترتب عن تطبيق المركزية اإلدارية اإلقالل من اإلنفاق العام : من الناحية االقتصادية-رابعا
الهيئات والموظفين مما يوفر وتقليصه إلى أقصى حد، وذلك من خالل االكتفاء بعدد محدود من 

  .مصاريف وأموال كثيرة
تكاد  تعتري النظام المركزي خاصة في صورته المطلقة عيوب ومساوئ جمة :اوئــالمس-2

  :تطغى على مزاياه ومحاسنه يمكن الكشف عنها بالصورة التالية
اري وازدياد تدخل البيروقراطية أمام تضخم الجهاز اإلد ظاهرةفالمركزية هي المجال الطبيعي لنمو - 

 ةمما يؤدي مليا إلى عدم كفاية النظام المركزي لوحده في تسيير وإدار الدولة في مختلف المجاالت
  .العامة تدواليب الدولة ومؤسساتها واالستجابة لالحتياجا

دعم وتقوية النظام المركزي أصبح في ظل الدولة الحديثة سمة وعنوانا لألنظمة الديكتاتورية  نكما أ- 
مبدأ الديمقراطية اإلدارية ويقف في وجه المواطنين والجماهير في تسيير شؤونها  لمن أعما دنه يحأل

  .بنفسها
  
 :االدارية ةــزيـركـالالم –3
  

المحلية و المصالح  ةللتمييز بين المصالح المركزي عندما يتجه اال مركزييعتبر النظام اإلداري   
 .منتخبة ومستقلة ألجهزة

  

 :هاتعريف
  

مركزية نظام من النظم اإلدارية للدولة الواحدة، يقوم على أساس توزيع السلطات والوظائف الال
اإلدارية بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية المنتخبة التي تباشر اختصاصها على المستوى 

  .اإلقليمي تحت رقابة السلطة المركزية
 :أساسة اإلدارية تقوم على ومن خالل هذا التعريف، نستخلص أن مقومات الالمركزي

  

 :الوطنيةوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح -
  

كز األساسي له، حيث ترالمعليه نظام الالمركزية ويمثل الذي يقوم المبرر يعتبر هذا العنصر   
تتكفل اإلدارة المركزية بالمصالح الوطنية وتترك الصالحيات لهيئات محلية باعتبارها األقرب، واألقدر 

 122ويتجلى ذلك عن طريق قيام البرلمان بموجب المادة . ى تلبيتها وإشباعها على المستوى المحليعل
  :خاللمن الدستور الجزائري بتنظيم وتحديد صالحيات اإلدارة المحلية من 

  .1990/01/07المؤرخ في  08/90قانون البلدية رقم  - 
  .1990/01/07المؤرخ في  09/90قانون الوالية رقم  - 

 . يمثل ضمانا حقيقيا وتجسيدا لفكرة النظام الالمركزي حماية للهيئات والوحدات الالمركزية ماوهذا 
  

  :ومستقلةإنشاء وقيام أجهزة محلية منتخبة  –
يتطلب النظام الالمركزي اإلداري أن يترك إدارة وتسـيير المصـالح المحليـة كمـا سـبق      

ي أن تضـع السـلطات أخـذ القـرار     ذكره، إلى هيئات وأجهزة مستقلة عـن اإلدارة المركزيـة، أ  
بيد هيئات منتخبة من طرف المواطنين، وال يربطهـا بالجهـات المركزيـة إال الرقابـة الوصـائية      

البلدية التي تعتبر هيئة المركزية لها مجلس شعبي ورئيسـا منتخبـين مـن طـرف السـكان      : مثل 
   .الشؤون المحلية لحدود البلديةالمحليين، وهما يتوليان مهمة إدارة 
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ألن االعتراف بالشخصية القانونية يشكل   االقليمية ةوال يتم ذلك اال عن توفر الشخصية المعنوية العام
 .  6على المستوى القانوني المبدأ األساسي لالمركزية

  

 . من االموال يعجز عنها الفرد لتحقيقها من غير هذه الوسيلة هي مجموعة: لشخصية المعنويةا
  

المعنوية مجموعة من االشخاص او االموال ترصد لتحقيق مصالح و  صيةبقصد بالشخ: تعريفها 
اهداف يعجز عنه الفرد او المال الخاص عن تحقيق ذللك و يصبح هذا الشخص القانوني المعنوي 

  7.يتمتع بأهلية قانونية تسمح له من اكتساب و تحمل االلتزامات

 .معنوية خاصة و عامةلقد قسمها الفقه الى اشخاص : انواع الشخصية المعنوية- 
  

هي التي تخضع ألحكام و قواعد القانون الخاص اال ما كان : االشخاص المعنوية الخاصة- اوال
منها لصيق بالشخص الطبيعي كحق الزواج ، او النتائج المترتبة عن الشخص الطبيعي فتترتب على 

 .الشخص المعنوي كذلك
  

خاضعة للقانون العام كقاعدة عامة و قد نصت هي االشخاص ال: االشخاص المعنوية العامة - ثانيا
 :من القانون مدني جزائري وهي نوعين 49على ذلك المادة 

  

  : االشخاص المعنوية العامة االقليمية-1
هي اهم االشخاص المعنوية العامة االقليمية على االطالق و فكرة الشخصية المعنوية للدولة : الدولة

أي تكوين حياتها و اختصاصاتها على كل اجزاء االقليم و ان كل  خاضعة اساسا لقواعد القانون العام
 .تحت سلطة الدولة األخرىاالشخاص المعنوية 

  

عرفها قانون الوالية انها جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية ة االستقالل : الوالية 
 .ل قانونيا إلنشاء الواليةالمالي و تشكل مقاطعة ادارية وتحدث بموجب قانون و المشرع هو المؤه

  

 15العدد 1990أبريل  07المؤرخ في  08- 90عرفتها المادة االولى من قانون البلدية  اكم: البلدية
 .األساسيةالعمومية  اإلقليمية األشخاصعلى ان البلدية هي جماعة من 

   
العامة او  و قد يطلق عليها كذلك الهيئات):المصلحية(االشخاص المعنوية العامة المرفقية -2

من قانون االجراءات المدنية جزائرية هي التي تمارس  07المؤسسات االدارية العامة المادة 
  .اختصاصها دون االخذ بعين االعتبار العنصر االقليمي
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  السلطة التنفيذيةتنظيم 

  :تعريفها

المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر  السلطة التنفيذية

 الذي هو نفسهالوزير االول جزء منها إلى  دويستن, )70المادة(رئيس الجمهورية .1996حسب دستور 

  .من الدستور) 85المادة(معين من طرف رئيس الجمهورية 

  :س الجمهوريةرئي

تعتبر رئاسة الجمهورية المؤسسة اإلدارية األولى في الدولة الجزائرية، وهو نموذج لإلدارات   

من الدستور  70المركزية األخرى والمعول عليها في تسيير البالد في جميع النواحي، تنص المادة 

ألمة، وهو حامي يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة ا«: على اآلتي  1996الصادر سنة 
تضع هذه المادة . »الدستور ويجسد وحدة الدولة داخل البالد وخارجها له أن يخاطب األمة مباشرة

رئيس الجمهورية على رأس المؤسسات اإلدارية والسياسية والعسكرية الجزائرية، وبهذه الصفة فهو 
  :منهايحظى بالعديد من الصالحيات نذكر 

  :الجمهوريةرئيس  صالحيات

 154إلى  97 – 124 – 125إلى  72 – 77 – 78 – 91تع رئيس الجمهورية حسب المواد يتم

بصالحيات واسعة،  173 – 174 – 176 – 177إلى  156 – 164 – 166 – 170 – 171إلى  132 –
، وهي صالحيات تجعله يهيمن على 8سياسية، إدارية، تشريعية، تنظيمية، قضائية، عسكرية ودبلوماسية

في الدولة، باعتباره يمارس السلطة السامية المثبتة في الدستور، فهو من وجهة نظرنا  جميع السلطات
. يمثل السلطة السامية في المجال التشريعي، وهو كذلك يمثل السلطة السامية في المجال القضائي

، بحيث أصبح وفق )اإلداري(وأخيرا يعتبر رئيس الجمهورية السلطة السامية في المجال التنفيذي 
  .التعديالت األخيرة يهيمن هيمنة كاملة على هذه السلطة

يضطلع رئيس الجمهورية باإلضافة إلى « :يليمن الدستور المعدلة ما  77قد جاء في المادة ف
  :اآلتيةالسلطات التي يخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطة 

  .هو القائد األعلى للقوات المسلحة للجمهورية - 
 .سؤولية الدفاع الوطنييتولى م - 

 .يقرر السياسة الخارجية لألمة ويوجهها - 

 .يرأس مجلس الوزراء - 

 .مهامهيعين رئيس الحكومة وينهي  - 

 .يوقع المراسيم الرئاسية - 

 .له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات واستبدالها - 

 .يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء - 

                                                           
8   - E���$ ع�)& C�b�����ن  أوا�D; دور:� ا��ا��5*� و$ �D#)ا� g�8ر ا����h ���b دة و�� ا������ ��D5 ��7�*M(eر �124"��� ا�(. �; ا�!

.ا�#��$�ت أو ا)D!ا��O و:#��; ا���Wة ور�7� ا��X g�8إT!ار ا�#�P وPY: Ib� b- $ %(�(& :bI��ت ذات .-=� $��1��� ا��7�W�� �FM �آ�  
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 .برم المعاهدات الدولية ويصادق عليهاي - 

 .»يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية - 

  :الوظائف اإلدارية لرئيس الجمهورية .1
تعتبر الصالحيات اإلدارية إحدى أهم الصالحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وذلك على 

  :وتتلخص هذه الصالحيات فيما يلي  اعتبار أنه هو رئيس السلطة التنفيذية األول في البالد،

تعرف السلطة التنظيمية بأنها السلطة التي  ):Pouvoir réglementaire(السلطة التنظيمية أوالـ 
تطبق على جميع األفراد ).إلخ. الحكومة سرئي. الجمهوريةرئيس ( تمارسها بعض السلطات اإلدارية 

ه القرارات بالقرارات اإلدارية التنظيمية والتي أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم وتسمى هذ
  ). المراسيم والقرارات (تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة في شكل قرارات إدارية 

أي . تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع 9والسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية
  .10البرلمان

األساسي  للسلطة التنفيذية التي من  االختصاصهي  إن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية
التنظيمي يبدو  الميدانالتنفيذية واإللزامية بالنسبة لإلدارة والمواطنين  لذا فإن   اإلجراءاتمهامها اتخاذ 

وهذا التدخل عن طريق القرار ,بالتدخل في كل مكان  وفي أي وقت  للرئيسواسعا جدا  ويسمح 
. العاديثال شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرها اإلداري التنظيمي يحدد م

وجهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس  نوم
  11.الوزراء

  : سلطة أو وظيفة التعيين في الوظائف المدنية والعسكريةثانياـ 

يعين رئيس الجمهورية في الوظائف المهام « :يليا من الدستور المعدل على م 78تنص المادة 
  :اآلتية

  .الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور - 
 .الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة - 

 .التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء - 

 .رئيس مجلس الدولة - 

 .األمين العام للحكومة - 

 محافظ بنك الجزائر - 

 .القضاة - 

 .مسؤولو أجهزة األمن - 

 لوالةا - 

                                                           
9   .ا��#!ل.�1996; د)�ر125/1أ�/� ا���دة  - 

 
10 ا���ا.! ا�#���  ا��)#��� $�c#�� . ا�bHال ا�(Y ��ن �(�&% �FM ا���ا.! ا�#��� ا��)#��� $���:"!د ��8ل ا�)�1999; د)�ر122إن ا���دة - 

. ا�Y(�e$�تاE���H �/�م   
11   - �T���د ا����D�� ا�����ن ا�داري �� .�.�D��� �8�(�.101ص . 2009. 3ط.  
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ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، 
  .»مهامهمويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب وأوراق إنهاء 

يتضح من هذه المادة أن لرئيس الجمهورية مجاال واسعا للتعيين في الجمهورية، إذ ال يوجد 
تدخل للتعيين فيه تقريبا، فهو يعين في الوظائف السامية والدبلوماسية، ويعين خصوصا في مجال إال وي

ولهذه الفقرة قصة تبين . المذكورة 78من المادة  2الوظائف المدنية والعسكرية، كما جاء في الفقرة 

تور من دس 7الفقرة  74في هذا المجال، فقد جاء في المادة  1989مدى الفراغ الذي تركه دستور 

  .»يعين رئيس الجمهورية في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة«قبل تعديلها  1989

ألغى بموجبه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  239/99وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

يعيد  99/10/27صادر في  240/99واستبدله بمرسوم جديد هو المرسوم  44/89بوتفليقة المرسوم 

 78سألة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، بحيث تفسر الفقرة الثانية من المادة فيه النظر في م
من الدستور المعدل تفسيرا تعطي لرئيس الجمهورية حصة األسد في التعيين في الوظائف المدنية 

 85 من المادة 5والعسكرية، وال يترك لرئيس الحكومة مجاال يعين فيه مباشرة رغم ما جاء في الفقرة 
من نفس الدستور التي تعطي لرئيس الحكومة صالحية للتعيين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس 

من الدستور المذكورتين أعاله، بل يكون من حقه  78و  77الجمهورية دون المساس بأحكام المادتين 
رة اإلقليمية فقط اقتراح بعض التعيينات على مستوى رئاسة الحكومة أو اإلدارة المركزية أو اإلدا

  12.المذكور آنفا 240/99من المرسوم  5حسبما جاء في المادة 

وهذا األمر يؤكد مدى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية وعدم تركه المجال أمام 
رئيس الحكومة الذي لم يعد يسمى برئيس الحكومة، وإنما هو عبارة عن وزير أول يستمد صالحياته 

  .جمهورية لهمن تفويض رئيس ال

سلطة التعيين في الوظائف المدنية (ويمارس رئيس الجمهورية هذه المهمة أو السلطة 
  .بإصدار مراسيم رئاسية فردية) يةوالعسكر

  : المساعدة لرئيس الجمهوريةاألجهزة .2

عرفت هذه األجهزة والهياكل منذ االستقالل تقلبات عديدة، بحيث لم تستقر على حالة وال على 
  .13ختلفت باختالف الرؤساءنظام فا

  :الدائمة اإلداريةالهيئات 

  هزةجاأل :أوال

  :وعلى رأسها األمين العام يقوم بالمهام اآلتية : لرئاسة الجمهورية  العامةاألمانة ) 1

                                                           
12   -@P� � j&�h. ات �� ا�����ن ا�داري�c�"� .ا�"��ق ��4*�ن ا��8ا. آ�. ;$ �ص. 7 .2009 10. 
13 �7� ر=> -  ��م ا����� ر=>  ةا�8�&!. "!د b-T��ت ر�7� ا��O�8ر&� و:*/���Oا�Uي & ��2001&���  22ا��2رخ �� 197- 01أ�/� ا���ا�

.18ص. 40  
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بتابع على المستوى الوطني األعمال السياسية، االقتصادية واالجتماعية، ويعد تلخيصا بها  - 
 .يقدمه لرئيس الجمهورية

 .تبر الوسيط بين رئيس الجمهورية وباقي هيئات الدولة فيبلغها توجيهاته ويعد تقريرا عنهايع - 

يساعد في تحضير جدول أعمال مجلس الوزراء يشرف على أعمال هياكل الرئاسة وعلى  - 
 .احترام اختصاصات كل منها

 .يقوم بكل الدراسات والتحاليل ويعد كل الملخصات التي لها صلة بعمله - 

 .اجتماعات مجلس الوزراء يشارك في - 

 .هو اآلمر بالصرف بالنسبة لالعتمادات لمخصصة لرئاسة الجمهورية - 

 .يوقع باسم رئيس الجمهورية على كل الوثائق والقرارات الصادرة في إطار ممارسة مهامه - 

يترأس مدير ديوان وتتمثل مهام هذا الديوان في تحضير أعمال رئيس : الجمهورية  رئاسةديوان ) 2
مهورية وتنظيمها باالتصال مع مختلف الجهات التي لها صلة بذلك، ومن أجل ذلك فهو يعد برنامج الج

استقبال رئيس الجمهورية ويوميات تنقله، كما يقوم بتنسيق أعمال التشريفات واألمن الرئاسي 
  .الجمهوريةوالصحافة بمناسبة تنقل رئيس الجمهورية، وأخيرا يتولى هذا الديوان األمانة العامة لرئيس 

خالفا لما قد يتبادر للذهن، فإن األمانة العامة للحكومة التي يترأسها أمين : األمانة العامة للحكومة ) 3
عام هي هيئة وسيطة بين رئيس الجمهورية والحكومة، وبهذه الصفة فهو يقوم بتحضير أعمال مجلسي 

ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية الوزراء والحكومة، ويعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 
 ويشارك في إعداد جداول أعمال كل من مجلس الوزراء والحكومة ويشارك في اجتماعاتهما ثم يعد
ملخصا عن أعمالهما ويتولى حفظها وتوزيع القرارات المتخذة على أعضـاء الحكومـة، وأخيـرا 

. تي تقدمها الحكومة إلى البرلمانيتابع مراحل اإلجراء التشريعي كإرسال مشاريع القوانين ال
مكلفون  مديرون، ،مديرو الدراسات :همولمساعدته على القيام بهذه األعباء عين له مساعدون 

  .بالدراسات والتلخيص نواب مديرون

  هياكل رئاسة الجمهورية :ثانيا

تتكون هذه الهياكل الموجودة تحت سلطة األمين العام لرئاسة الجمهورية في مديريات 
  :ومصالح

مديرية اإلدارة العامة والوسائل، مديرية : وتختلف عددها بحسب الظروف أهمها :  المديريات -
اإلقامة الرسمية، مديرية التشريفات، مديرية األمن الرئاسي، مديرية اإلعالم، مديرية اإلطارات 

  .الخ... والكفاءات الوطنية، مديرية عامة ألمن االتصاالت والمواصالت، مديرية الوقاية،

مصلحة المواصالت السلكية والالسلكية، مصلحة وسائل اإلعـالم اآللـي،  :أهمها :المصالح -
مصلحة العالقة العمومية، مصلحة الترجمة الكتابية والفورية، مصلحة التحليل التلخيص والمسائل 

  .الخ... القانونية،

ئات االستشارية، وهي باختصار كما هذا عن الهيئات الدائمة، أما المؤقتة فتتمثل أساسا في الهي  
  :يلي
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  :نوعينوهي على  :14االستشاريةالهيئات 

  

يحق لرئيس الجمهورية أن يعين ما يشاء من المستشارين في :  المستشارون لدى رئاسة الجمهورية
  :كل المجاالت يساعدونه بتقديم المشورة في مجاالت تخصصهم أهمها 

  .المستشار الدبلوماسي - 
 .اسيالمستشار السي - 

 .المستشار االقتصادي واالجتماعي - 

  .مستشار شؤون األمن - 

هناك إلى جانب المستشارين التابعين لرئيس الجمهورية هيئات استشارية  :االستشاريةالمؤسسات 
دائمة، وهي إن كانت ال تخص بعملها رئيس الجمهورية، إال أنها تقوم هي كذلك بتقديم المشورة لرئيس 

  :نوعينتقارير أو عندما يطلبها منه، وهي على الجمهورية، سواء في شمل 

  .162و  161مؤسسات استشارية دستورية وقد أشار إليها الدستور المعدل في المادتين  - 
المجلس : مؤسسات استشارية أنشأها رئيس الجمهورية مباشرة بمراسيم رئاسية أهمها  - 

 .93/10/05ي مؤرخ ف 93االقتصادي واالجتماعي، وقد أنشئ بالمرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخ في  265/95المجلس األعلى للشباب أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 
95/08/17. 

  :األولالوزير 

من .5الفقرة77بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادةيعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة   
  .16االستقالةمهامه فتنتهي بالوفاة أو باإلقالة أو  إلنهاءأما بالنسبة .ر15رالدستو

إلى رئيس للوزراء  2008/11/15تحول رئيس الحكومة بموجب التعديل األخير المؤرخ في وقد 
وأصبحت صالحياته الدستورية صالحيات شكلية جدا، إلى درجة أننا ال نستطيع القول اليوم أنه للوزير 

معدلة  85األول صالحيات دستورية حقيقية، بحيث لم يبق له صالحيات سوى تلك التي ذكرتها المادة 
يمارس الوزير األول زيادة على السلطات التي يخولها إياه القانون صراحة أحكام «: والتي تنص على 

  :أخرى في الدستور الصالحيات التالية 

  .يوزع الصالحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام أحكام الدستور )1
 .يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )2

 .د موافقة رئيس الجمهورية على ذلكيوقع المراسيم التنفيذية بع )3

                                                           
14 � أ=!ر ا�O�Hة ا�!و�� .�@ :�و&! وb!ا-  D(#: ر��Hا lUه �� �O  Y: <4"$ ك ا�)��: �O�n$ �&(�ر(eة ا�O�Hف ا�ت ا�دارة ا�#��� $���أي :#
��*Pا� ��b�*أو �; ا�  ��ا������ ��b�*اء �; ا��.وا��(�رة �� 2hون ا��Q��P ا�#���   

15   - ;�c Fp!& ���4"ا� g�7; ر��تإن :#�T� (peا �&��l �����م $E1b �O ا���دة  ا�" �q ض�P& ر&�  أن�O�8ا� g�7��;  87ا�)� e &�8ز �
.ا�!)�ر  

16 �ة 77أ�/� ا���د:�;-  �Pر 86و 5ا��(.�; ا�!  
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 78و  77يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بأحكام المادتين  )4
 .السابقتين الذكر

  .»يسهر على حسن سير اإلدارة العمومية )5

وهكذا، إذا استثنينا عمليات توزيع الصالحيات على الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين وحسن 
ير اإلدارة، وهي صالحيات شكلية ال تسمن وال تغني من جوع، فإننا ال نجد لرئيس الوزراء أية س

صالحيات حقيقية أخرى، فهو ال يملك سلطة تنفيذ القوانين حقيقة، كما كان في السابق ألنه يشترط 
اليوم لم يعد وعلى هذا نقول بأن الحكومة . لتوقيعه المراسيم التنفيذية موافقة رئيس الجمهورية كذلك

يترأسها رئيسين كما كان عليه الوضع، حيث كنا نشاهد مجلسا للحكومة وآخر للوزراء، بل أصبح 
هناك رئيس واحد هو رئيس الجمهورية ومجلس واحد هو مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس 

  .مجرد منسق للعمل الحكوميالجمهورية، أما رئيس الوزراء فهو 

  : التنظيم اإلداري للوزارة

،بينما يرأس )17الوزراء(يرأس  رئيس الحكومة  مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة
رئيس الجمهورية الحكومة بما فيها رئيسها في مجلس الوزراء وهي أجهزة ومجالس للمداولة ال تتمتع  

  .18بسلطة إصدار القرارات  اإلدارية

ارة الوزارية، من بينها المرسوم رقم هناك نصوص عديدة تنظم اإلدوفيما يخص هيكل الوزارة  

أما ). 1990السنة  26الجريدة الرسمية عدد (المحدد لهياكل اإلدارة المركزية في الوزارات  188/90
بالنسبة للمصالح الخارجية للوزارات فال يوجد نص واحد خاص بها، وإنما هناك نصوص عديدة 

  .ومتنوعة بحسب تنوع هذه المصالح

  : كزية للوزارةاإلدارة المر) 1 

  :بين نوعين من المصالح اإلدارية المركزية داخل الوزارة وهي  188/90يميز المرسوم 

: من هذا المرسوم من المصالح اإلدارية اآلتية  03وتتكون هذه الهياكل حسب المادة :  الهياكل) أ
قسم بدوره إلى مديريات عامة أو مركزية وكل مديرية عامة أو مركزية تقسم إلى أقسام وكل قسم ي

مديريات وكل مديرية إلى مديريات فرعية وكل مديرية فرعية تقسم إلى مكاتب، فالمكتب هو الخلية 
  .األولى على مستوى اإلدارة المركزية

  .من نفس هذا المرسوم فتحدد صالحيات هذه الهياكل مهامها 09إلى  04أما المواد   

  :منتتكون  :الوزاريةاألجهزة ) ب

                                                           
17 .ا��ز&� ا��*)!ب ، ا��ز&� ا��"�����c��D� ,s إ�@ ا��ز&� ه*�ك وز&� ا�!و��  .!ة :�1��ت&Upn أ.�Wء ا�"���4  -    
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وهو عبارة عن جهاز يمارس المهام التي ال تدخل في صالحيات واختصاصات هياكل : الديوان ) 1
تحضير أعمال الوزير، تقديم االستشارة، إعداد الملخصات والدراسات، (اإلدارة المركزية وأجهزتها 

  .19)تنظيم وربط القلة باإلعالم وبالجمعيات المدنية

  .وملحقون بالديوانللديوان مدير ورئيس ومكلفون بالدراسات والتلخيص   

وظيفتها تفتيش ورقابة وتقييم أعمال القطاع، والسهر على : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم ) 2
  .حسن سير العمل اإلداري في الوزارة والقطاع

يخول للوزير تنصيب أية هيئة استشارية في إطار تطوير التشاور مع : األجهزة االستشارية ) 3
  .رقية نشاطات القطاع وتحسينهامختلف القطاعات قصد ت

هناك من األعمال ما هو مؤقت بطبيعته، ولذلك يجوز للوزير أن يعين لمدة : أجهزة تسيير المهمة ) 4
محدودة وعلى أساس برنامج محدد مسبقا مسؤولين عن دراسات أو مشاريع يخولهم إن اقتضى األمر 

  .ريع هذا عن اإلدارة المركزية للوزارةسلطات اإلدارة والتسيير قصد دراسة ملفات وإنجاز مشا

  : المصالح الخارجية للوزارات) 2

تمتد لتشمل كافة التراب الوطني، وفي ذلك  20إن كانت الوزارة جهاز مركزي، فإن مهامها
صعوبات شتى نظرا لبعدها عن الشؤون المحلية، وتخفيفا لهذا التركيز تنشئ الوزارات عادة مصالح 

التراب الوطني، بحيث تكون هذه المصالح تارة مطابقة للواليات أو الدوائر أو خارجية لها تتوزع عبر 
المهم أن لكل وزارة . البلديات، وتارة أخرى تشمل رقعة جغرافية أكبر، فتضم ناحية أو جهة بكاملها

عدد من المصالح تقع خارج العاصمة في الواليات واألقاليم، كالمديرية الجهوية للفالحة، والمديرية 
لعامة للصحة، وتمثل هذه المصالح في واقع األمر هيئات عدم التركيز أو هي عبارة عن الهيئات ا

21.اإلدارية المحلية التابعة للدولة، وهي تمثل اليد الممتدة للدولة عبر أقاليمها المختلفة
 

  

                                                           
19 -   �* �� lؤ��ي =! :> إ�Uرة إ�@ أن ا�!&�ان ا��hا� E8:1964 !&!� ;� lؤ��b! إ�أ�/. =! أ.�:آu�U �� هUا ا��5ر   
M.boussoumah: essai sur la notion juridique du service public. Rasj n°3. 1993. P 419. 
20 ر .ج(ا��5*��  =���ن ا�H-كا��)�W;  01/12/1990ا��2رخ �� 30- �09; ا�����ن ر=> 10:*9 �� هUا ا��5ر .�@ D�F ا���Mل ا���دة-  

."ا�!.�وى ا��7�W�� ا��)#��� $��H-ك ا��*5�� ��D5 ������ن �:�M�F ا�!و�� �...&)��@ ا��ز&� ا��j�4 $�������:  .�@ �� &��) 1661، ص52ر=>  
21   -@P� � j&�h .    I$� %��.18ص.�  
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  :ةـدمـقـم

تتشكل السلطة القضائية في الجزائر من عدة هياكل قضائية تختلف من حيث الشكل والتنظيم  
. والمساواةالشرعية  لمبادئتطبيق سيادة القانون وفقا  حيث السلطات، وكلها تهدف إلى وتتفاوت من

  .محكمة التنازع ومجلس الدولة  و لقضائية والمحكمة العلياالمجالس ا و هذه الهياكل المحاكم لوتشم

  

إذا كانت السلطة التشريعية هي التي تتكفل بسن القوانين، والسلطة   :تعريف السلطة القضائية

 1996طة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها وقد أورد دستورلتنفيذها فإن الس ىالتي تتولالتنفيذية هي 
منه  139وقد حددت المادة . مادة21لفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لهاالسلطة القضائية في ا

 على ةللجميع المحافظوظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات وتضمن 
  .حقوقهم

  :يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها :الجزائريالمبادئ األساسية للنظام القضائي 

من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في  138جاء في المادة  ثحي: القضاءة استقاللي-1
فوزير العدل مثال باعتباره ,عن السلطتين التشريعية والتنفيذية  ةقلمستوهذه األخيرة . إطار القانون

نا السلطة التنفيذية ال يستطيع أن ينطق بحكم  أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معي
فالقاضي ال يخضع إال للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد 

  .تضر بأداء مهمته

  .وهو في متناول الجميع :القضاء أمام سواسية الكل -2

تعني تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم فنجد على  :القضاء في الالمركزية-3
  .وعلى مستوى الدوائر المجالس القضائية ممحاك مستوى الدوائر

 نفالمحاكم تعتبر الدرجة األولى من التقاضي واألحكام الصادرة عنها تكو :على درجتين التقاضي-4
قابلة لالستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي  وتكون أحكامها 

  .ياأمام المحكمة العل لالستئنافقابلة 

  .عن المهمة التي يقوم بها القاضيفالمتقاضي غير ملزم بدفع التصاريف للقاضي كأجر :المجانية-5
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  :ينقسم النظام القضائي الجزائري إلى  :النظـام القـضائـي

  )الجنايات الجنح المخالفات(المدنية والقضايا الجزائيةيختص بالفصل في القضايا : القضاء العادي -1

  .يختص بالفصل في المنازعات اإلدارية: ياإلدار ءالقضا -2

  .22تختص بالفصل في تنازع االختصاص بين مجلس الدولة والمحكمة العليا: التنازع ةمحكم -3

 تنظيم الجهات القضائية العادية -1
  .تشمل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا

ة لالستئناف في المنازعات المدنية أول درجة للتقاضي تفصل بصفة أصلية بأحكام قابل يه: المحاكم-أ
. والمقصود منها القضايا المدنية االجتماعية التجارية البحرية العقارية شؤون األسرة،اإلستعجالية

بصفة استثنائية  لوتفص. واألحداثكذلك في القضايا الجزائية التي تشمل الجنح والمخالفات  وتفصل
  .ع أو طبيعتهنظرا لقيمة النزاأخرى  لالستئناف في قضايابأحكام نهائية غير قابلة 

  :ـلهاهيـاك 

 في شكل أوامر ورخص وإدارية تتميقوم رئيس المحكمة بأعمال والئية  :رئاسة المحكمة -أوال

   :ومنها

  .تسليم شهادة الجنسية الجزائرية -

 تسليم األوامر على العرائض -
 .تسليم شهادات الكفالة -
 .تسليم رخصة إبرام الزواج -
 .السجل التجاري جلقاصر باستخرالتسليم رخص  -
 .تسليم رخصة بالتصرف في أموال القاصر -
 .تسليم الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركات المساهمة -
 .التأشير على الدفاتر التجارية -
 .التصديق على العقود التوثيقية -
 .األوامر باستبدال الخبراء أو بتمديد المهلة -

  :م وكالء الجمهورية بعدة أعمال أهمهايقو :نيابة الجمهورية -ثانيا

 .ناسب بشأنهاملشكاوى والعرائض واتخاذ اإلجراء التلقي ا -
 .استقبال الموطنين واالستماع غلى انشغاالتهم وتوجيههم -
 .تسليم صحيفة السوابق القضائية -
 .تسليم رخص الدفن -

                                                           

  .13ص.2010.دط.الديوان الوطني لألشغال التربوية. مل مع العدالةدليل المتعا. الطيب بلعيز -1
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بموجب أوامر  لتلبس أوا على المحكمة وفقا إلجراءات المحالينتا تسليم رخص زيارة المحبوسين مؤق -
 .م يتم الفصل في قضاياهم بعدول طرف قاضي التحقيق إحالة من

 . ميناالع النوابتسليم رخص إيداع النشريات اإلعالمية بعد إخطار  -
  :المجالس القضائية -ب

مجلس  31يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث توجد حاليا في الجزائر
صاصه إلى لمستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثر من والية ، ومنها من يمتد اختقضائي على ا

ضي بالنسبة للقضايا اإلدارية أو الجنايات كما التقا درجات  ر درجة أولى منوالية واحدة فقط ، ويعتب
يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف األحكام الصادرة من المحاكم  ويتشكل 

لس القضائي من رئيس ورؤساء غرف ومستشارين ونائب عام ونائب عام مساعد ونواب عامين المج
  .مساعدين

  :يضطلع رئيس المجلس القضائي بمهام عديدة أهمها:  رئاسة المجلس القضائي-1

 توزيع المهام على القضاة ،ومراقبة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له -
والمهن كالقضاة أمناء الضبط المحامين الخبراء  الوظائفض اإلشراف على أداء اليمين لمباشرة بع -

 .الضبطية القضائية دالقضائيين وأفراوالمحضرين 
 .رئاسة لجان اعتماد الخبراء الوسطاء -
استقبال المواطنين والمتقاضين وإرشادهم وتسليم النسخ التنفيذية الثانية بالنسبة للقرارات القضائية وفقا  -

 .للشروط المحددة قانونا
  :يرأسها النائب العام ويضطلع بالمهام التالية: النيابة العامة-2

 متابعة الدعوى العمومية وأعمال الضبطية القضائية -
 ق العدليةوابتوقيع وتسليم صحيفة الس -
والطاعنين  االستئنافتسليم رخص المحبوسين مؤقتا والمحبوسين المستأنفين أو الذين هم في آجال  -

إحالة طلباتهم على محكمة الجنايات وذلك إلى غاية نهاية  االتهامغرفة بالنقض وكذا الذين قررت 
 .طرف هذه الجهة القضائية محاكمتهم من

 .تلقي طلبات العفو وتشكيل ملفاتها -
 .استقبال المواطنين والمتقاضيين وتوجيههم -

 

ح يشرف عليها أمين ضبط رئيسي ويتولى التنسيق بين المصال:  أمانة ضبط المجلس القضائي-3
ومراقبة أعمال أمناء الضبط واألعوان وهو يعمل تحت إشراف رئيس المجلس النائب العام األعمال 

 :األساسية ألمناء الضبط هي

 تلقي عرائض االستئناف           
 .تلقي تقارير الخبرة -
 .تلقي مباغ الكفاالت -
 .تسليم شهادات عدم المعارضة واالستئناف -
 .شهادات بالطعن بالنقض لجزائية والمدنية، وتسليمتسجيل الطعون بالنقض في المادة ا -
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 .تسليم شهادات عدم الطعن بالنقض -
 .وضع الصيغة التنفيذية للقرارات القضائية -
 .حفظ الوثائق والقرارات القضائية -

يوجد على مستوى كل مجلس قضائي قاض تستند إليه مهام تطبيق العقوبات :  قاضي تطبيق العقوبات
الحيات المخولة له قانونا على مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وهو يسهر فضال عن الص

  .والعقوبات البديلة عند االقتضاء

  :يترأس قاضي تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات التي تتولى دراسة

 .طلبات اإلفراج المشروط والوضع في الحرية الصفية -
 .بيةطلبات منح إجازات الخروج مؤقتا من المؤسسة العقا -
 .طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات السالبة للحرية -

  .وتفعيل آلياتها هذه اللجنة متابعة تطبيق برامج إعادة التربية كما تتولى

  :المحكمة العليا -1

والمتضمن  1963جوان  18المؤرخ في  63-218سميت بالمحكمة العليا بموجب القانون   
أربع غرف منها الغرفة اإلدارية، واستدلت التسمية في دستور  إحداث المجلس األعلى، تشكل من

 12المؤرخ في  89-22وتطبيقا له صدر القانون ). 144، 143المواد (، فكانت المحكمة العليا 1989
والمتعلق بصالحيات المحكمة العليا، تنظيمها وتسييرها المعدل والمتمم، واحتفظ دستور  1989ديسمبر 

  :ومن النصوص القانونية المتعلقة بها كذلك ). 153، 152م( بنفس التسمية 1996

  .يتعلق بالتنظيم القضائي 05-11القانون العضوي  - 
  :تنظيمها وعملها 

، وهياكل غير )قضاة الحكم، قضاة النيابة العامة(تنظم المحكمة العليا في شكل هياكل قضائية 
  ).داريةمكتب المحكمة العليا، أمانة الضبط، الهياكل اإل(قضائية 

  :تنظيمها 

  :القضائيةالهياكل 

نظمت النصوص القانونية السابقة الذكر المحكمة العليا في شكل غرف، وكل غرفة مقسمة إلى 
الغرفة : غرف هي ) 08(من نظامها الداخلي بثمانية  06أقسام حدد عدد الغرف بحسب نص المادة 

واريث، الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة األحوال الشخصية والم

  .23االجتماعية، الغرفة الجنائية، غرف المنح والمخالفات وغرف العرائض

  .تتشكل كل غرفة من رئيس غرفة، رؤساء أقسام مستشارين تعمل الغرفة تحت إشراف رئيسها

                                                           
�7� ر=> -  23��م ا�� .55ر ر=>.ج.ا���)ر إ���W(& z; إT!ار ا�*/�م ا�!اp�� ���"��4 ا�#���  279- 05ا��
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محاميا على  17(النيابة العامة يمثلها النائب العام بمساعدة نائب عام مساعد ومحامون عامون 

  .24)األقل

  :القضائيةالهياكل غير 

إن هذه الهياكل ال تفصل في النزاع وإنما تتولى القيام بعمل إداري وتسييري تنفيذي وتنسيقي 
  :وتتمثل في اآلتي  إلخ. مالي،

اكل 3يتولى مهمة تمثيل المحكمة العليا رسميا يرأس مكتبها، يتولى تسيير الهي:  الرئيس األول - أوال
  .من نظامها الداخلي 03قضائية، وكل االختصاصات التي رتّبت في نص المادة ال

للمحكمة العليا أمانة ضبط مركزية، يشرف عليها قاضي يعينه وزير العدل بناء :  أمانة الضبط- ثانيا
على اقتراح الرئيس األول لها، وتوجد إلى جنبها أمانات ضبط الغرف واألقسام، يشرف على أمانة 

  .فة أمين ضبط رئيسي، كما أن لكل قسم من أقسام الغرفة أمين ضبط قسمضبط كل غر

  .من نظامها الداخلي 40، 34 المواد:  مكتب المحكمة العليا -ثالثا

  .من نظامها الداخلي 59، 41المواد :  الجمعية العامة- رابعا

  :وتتمثل في اآلتي :  الهياكل اإلدارية للمحكمة العليا-خامسا

يرأسها أمين عام ويسيرها تحت سلطة الرئيس األول للمحكمة العليا وتتألف من قسم :  األمانة العامة
  .إداري وقسم الوثائق

مصلحة الموظفين : من نظامها الداخلي وتتكون من المصالح اآلتية  68، 63المواد  :اإلداريالقسم ) أ
راسات والتنظيم واإلعالم والتكوين، مصلحة الميزانية المحاسبة، مصلحة الوسائل العامة، مصلحة الد

  .اآللي

مصلحة االجتهاد القضائي والتشريع، مصلحة ومجلس : يتكون من المصالح اآلتية :  قسم الوثائق) ب
  .المحكمة العليا، مصلحة األرشيف والوثائق، مصلحة الترجمة

  :عمل المحكمة العليا 

س مكتبها، كما يمكنه تعمل المحكمة العليا تحت إشراف رئيسها األول الذي يرأسها، ويرأ
رئاسة إحدى غرفها عندما يرى ذلك مالئمة ويمارس السلطة السلمية على الموظفين العاملين بها وكل 

 .ما من شأنه حسن سيرها
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  :عمل الهياكل القضائية 

تفصل المحكمة العليا في المسائل التي ترفع إليها استئنافا أو نقضا بواسطة إحدى غرفها حسب 
لمعروضة عليها، وقد تنظم الغرف في شكل غرف مختلطة في حالة التناقض في طبيعة المسألة ا

من القانون  26إلى  20المواد (االجتهاد القضائي، أو غرف مجتمعة في حالة تغيير االجتهاد القضائي 
22-89.(  

وتعقد المحكمة العليا جلساتها العادية في اليوم والساعة المحددين بموجب أمر يصدره رئيسها 
ول، ويتعين على كل قاضي حضور المداولة والجلسة في اليوم والساعة المحددين، وفي حالة حدوث األ

 19مانع يجب على المعني إخطار رئيس الغرفة حتى يمكن استخالفه وفقا لما نص مبين في المواد 
  .من نظامها الداخلي 22إلى 

وتنطق بها عالنية، وبالنسبة وسيلة عمل الغرف هي المداولة وتتخذ فيها القرارات باألغلبية 
للنيابة العامة، فإن من مهامها المشاركة في اتخاذ القرارات والطعن لصالح القانون في األحكام 

  .والقرارات

عند افتتاح السنة القضائية وعند تنصيب أحد قضاتها،  احتفاءيهكما تعقد المحكمة العليا جلسات 
  ).من نظامها الداخلي 31-33المواد (العاجلة ولها جلسات تعقد في العطل للبث في القضايا 

  :قضائيةغير العمل الهياكل 

  أمانة الضبط :أوال

هناك أمانة ضبط مركزية تعمل تحت إشراف قاض يعينه وزير العدل وأمانات ضبط خاصة 
بالغرف واألقسام تعمل تحت إشراف أمين ضبط رئيسي، يشرف عليها ويعمل تحت إشراف رئيس 

بحسب الحالة، ولكل قسم من أقسام الغرفة أمين ضبط يسهر على تنظيم نشاطات القسم الغرفة أو القسم 
  .وتسييرها

  مكتب المحكمة العليا:  ثانيا

يرأسه الرئيس األول ويكون النائب العام نائبا للرئيس، ينعقد في دورتين عاديتين إثر افتتاح 
ورات استثنائية يطلب من الرئيس األول أو السنة القضائية وقبل نهاية العطلة القضائية، ويمكنه عقد د

من النائب العام أو من رئيس غرفة أو أكثر، يتولى استدعاء الرئيس، يحرر المحضر القاضي المكلف 
برئاسة أمانة الضبط المركزية، يصوت على القرارات باألغلبية، ويرجح صوت الرئيس في حالة 

  .التساوي

  )من نظامها 41 – 95المواد (الجمعية العامة : ثالثًا

ينعقد خالل الشهر الموالي لإلنتاج الرسمي للسنة القضائية بدعوة من الرئيس األول بعد أخذ رأي  
النائب العام حول جدول األعمال وتاريخ انعقادها، ويمكن للرئيس دعوتها لدورة استثنائية كلما دعت 
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ئب العام، وإما بطلب من نصف عدد الحاجة لذلك، وإما تنفيذا لقرارات مكتبها، وإما بطلب من النا
  .القضاة العاملين بها

  .يتولى الرئيس استدعاء القضاة مرفقا بجدول العمل ويوجهها قبل شهر من تاريخ انعقادها

يوما، يرأس الجمعية العامة  15ويمكن تخفيض هذا األجل بالنسبة للدورات االستثنائية على أال يقل عن 
  .في حالة وجود مانع ينوبه نائب الرئيس أو أقدم رئيس غرفةالرئيس األول للمحكمة العليا و

  .أعضائها 3/2ال تصح مداوالتها إال بحضور 

  .تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة التساوي

  الهياكل اإلدارية للمحكمة العليا:  رابعا

ت سلطة الرئيس األول للمحكمة العليا، يكلف يشرف على سيرها األمين العام الذي يعمل تح
القسم اإلداري بتسيير الموارد البشرية،، تسيير الميزانية، تسيير أمالكها وكل ما يتعلق بحسن مشاريع 

  .النصوص الخاص بها تزويد القضاة باالجتهاد القضائي

  : اختصاصات المحكمة العليا

مة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم، وهي محكمة تعتبر المحكمة العليا الهيئة القضائية المقو
إلى نص الحق تحديد الحاالت التي تكون ذفيها  89-22من القانون  2/4قانون أساسا، وإحالة المادة 

  .محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت

من نظامها الداخلي، فإن مكتبها يتولى تحديد صالحيات الغرف وكذا  40وبحسب نصل المادة 
  .ات األقسام وعددها بناء على اقتراح من الرئيس األولصالحي

  :العاديةاالختصاصات القضائية 

تفصل المحكمة العليا بصفتها جهازا مقوما ألعمال المجالس القضائية والمحاكم وفقا لألحكام 
المنصوص عليها في القواعد العامة لإلجراءات، وتمارس المحكمة العليا رقابة على تسبب أحكام 

من القانون  6م(اء ورقابة معيارية تأخذ بعين االعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية القض
22-89.(  

وعليه، فمن اختصاصاتها القضائية العادية النظر في الطعون بالنقض في األحكام النهائية 
تصاص بين الجهات الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها، الحكم في تنازع االخ

القضائية ال تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا، أي بين محكمة ومحكمة، مجلس ومجلس 
  .عادي، مجلس ومحكمة
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  :الدولــةس ـمجل- 2

يعد هرم التنظيم القضائي اإلداري الجزائري، له وظيفة مزدوجة قضائية تتمثل في تقويم   
وتوحيد االجتهاد القضائي اإلداري، والثانية استشارية تتمثل في إبداء أعمال الجهات القضائية اإلدارية 

رأيه في مشاريع القوانين التي تعرض عليه من قبل األمانة العامة للحكومة، وهو تابع للسلطة 

  .25القضائية

وأحكام القانون  119 – 143 – 152 – 153وتتمثل مصادر نظامه القانوني بالخصوص في المواد 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  1998/05/30المؤرخ في  98-01م العضوي رق

  ). 1998سنة  37الجريدة الرسمية، عدد (

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة  1998/05/30المؤرخ في  98-187والمرسوم الرئاسي رقم 
  ). 1998سنة  44ر عدد .ج(

والمحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في  1998/08/29المؤرخ في  98-261والمرسوم التنفيذي رقم 
  .المجال االستشاري أمام مجلس الدولة

والمحدد لكيفيات إحالة القضايا المسجلة  1998/08/29المؤرخ في  98-262والمرسوم التنفيذي رقم 
  .والمعروضة على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة

والمحدد لكيفيات تعيين رؤساء المصالح  1998/08/29المؤرخ في  98-263والمرسوم التنفيذي رقم 
  .واألقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم

  :وسيرهتنظيمه 

  

يتمتع باالستقاللية سواء من الناحية المالية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، أو  :تنظيمه -والأ
  .ة في شكل غرف وأقسام وغرف مجتمعةمن حيث التسيير، يعقد جلساته لممارسة وظيفته القضائي

  :تنظيمه كهيئة قضائية  -1

يعقد مجلس الدولة جلساته بمناسبة فصله في القضايا المعروضة عليه في :  في شكل غرف وأقسام -أ
أعضاء لكل منها للفصل في القضية  03شكل غرف وأقسام، والتي يجب حضور على األقل 

  .المعروضة أمامها

مجلس الدولة ترأس الغرفة، ويتولى رؤساء الغرف واألقسام إعداد جداول القضايا كما يمكن لرئيس 
المحالة عليهم، وكذا تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرف واألقسام، ويترأسون الجلسات 

  .ويسيرون مداوالت الغرف ويمكنهم رئاسة جلسات األقسام
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  .القضاة التابعين لها، ويترأسون الجلسات ويعدون التقاريرويقوم رؤساء األقسام بتوزيع القضايا على 

فإن مجلس الدولة يتألف  26/05/2002داخلي المصادق عليه فيوما يليها من النظام ال 44وطبقا للمادة 

  .26غرف 05من 

  ).المساكن(الغرفة األولى تنظر في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والمحال والشقق  - 
ة تنظر في القضايا الخاصة بالوظيف العمومي ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الغرفة الثاني - 

 .والنزاعات الضريبية
 .الغرفة الثالثة تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية اإلدارية والتعمير - 
 .الغرفة الرابعة تنظر في القضايا العقارية - 
 .الغرفة الخامسة تنظر في القضايا االستعجالية ووقف التنفيذ واألحزاب - 

ويجب أن تظم كل غرفة قسمين على األقل يمكن أن يعقدا جلساتهما منفصلين أو مجتمعين في شكل    

  27.غرفة، وتشكل من رئيس الغرفة، رؤساء األقسام، مستشاري الدولة، كاتب ضبط

الدولة جلساته مشكال من كل الغرف مجتمعة وهذا في حالة  يعقد مجلس:  في شكل غرف مجتمعة - ب
وأكتف بسرد صورة واحدة تتمثل في  98-01من القانون العضوي  31الضرورة التي لم تسنها المادة 

عن اجتهاد قضائي سابق أو في ) تعديل(الحاالت التي سيؤدي القرار المتخذ فصال فيها إلى تراجع 
من  2/808ة إدارية ومجلس الدولة طبقا لما نصت عليه المادة حالة تنازع االختصاص بين محكم

وتأسيسا على أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة يحق لمحافظ الدولة . م.إ.المتضمن ق 08-09القانون 
طلب إحالة قضية ما أمام الغرفة مجتمعة، كما يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يقرر إحالة بعض القضايا 

وفي هذا اإلطار يتشكل مجلس الدولة من رئيسه ورؤساء الغرف وعمداء رؤساء . على الغرف مجتمعة
األقسام إلى جانب محافظ الدولة الذي يقدم مذكراته، ويتولى رئيس مجلس الدولة إعادة جدول القضايا 

  .التي تعرض على المجلس في حالة انعقاده كغرف مجتمعة

، الصندوق، مصلحة األرشيف، مكتب تضم مصلحة تسجيل الدعاوى :رئيسيةكتابة ضبط  -ج
المساعدة القضائية، مكتب اإلحصائيات تسير من طرف كاتب ضبط رئيسي لمجلس الدولة يعين من 

 .قبل وزير العدل من بين القضاة بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة

 ضوروحوكل غرفة أو قسم تتضمن وكتابة ضبط تسير من قبل كاتب ضبط يتولى تسيير أعمالها 
 .لجلسات، يعملون تحت السلطة الرئاسية لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس الدولةا

  : تنظيمه كهيئة استشارية - 2

يتولى مجلس الدولة في إطار هذه الهيئة القيام بوظيفته االستشارية، إذ يبدي  :العامةالجمعية  -أ
عليه من قبل األمانة العامة المجلس رأيه من خالل الجمعية العامة في مشاريع القوانين التي تعرض 

  .للحكومة
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مهمتها دراسة مشاريع القوانين في الحاالت االستثنائية االستعجالية التي يقررها :  ةاللجنة الدائم - ب
  .رئيس الحكومة

  :يسير مجلس الدولة من قبل :  تسييره -ثانيا

زع المهام على رؤساء الذي يتولى تمثيله رسميا ويسهر على تطبيق نظامه الداخلي ويو:  رئيسه - 1
الغرف ورؤساء األقسام ومستشاري الدولة بعد الرأي االستشاري للمكتب، باإلضافة إلى صالحياته 
التي يخولها له النظام الداخلي، منها تسيير الهياكل القضائية واإلدارية لمجلس الدولة، يمارس السلطة 

الة بعض القضايا أمام الغرف مجتمعة، الرئاسية على األمين العام وموظفي مجلس الدولة، يقرر إح
  .ويمكن أن يترأس جلسات غرف مجلس الدولة

يساعد رئيس مجلس الدولة في أداء مهامه، خاصة منها متابعة :  نائب رئيس مجلس الدولة - 2
  .وتنسيق أعمال الغرف واألقسام، كما يمكنه رئاسة جلسات الغرف

لدولة رئيسا ومحافظ الدولة نائب لرئيس المكتب ويتشكل من رئيس مجلس ا : مكتب مجلس الدولة - 3
  .ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الغرف وعميدي رؤساء األقسام والمستشارين

أما اختصاصاته فتتمثل في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة أو المصادقة عليه، وتقديم رأيه في 
ظيمية لحسن سير المجلس وإعداد برنامجه توزيع المهام على قضاة المجلس واتخاذ اإلجراءات التن

السنوي، باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي يحددها النظام الداخلي على حد ما نصت عليه 
  .المتعلق بمجلس الدولة 98-01من القانون العضوي  25المادة 

ده في مهامه يمثل النيابة العامة لدى مجلس الدولة من طرف محافظ دولة يساع:  محافظ الدولة - 4
محافظي دولة مساعدين، يسهر على حسن سير محافظ الدولة، ولهذا الغرض يمارس وصايته 
التدريجية على قضاة وموظفي محافظة الدولة، يترأس أو يفوض أحد محافظي الدولة المساعدين 

  .لرئاسة مكتب المساعدة القضائية، يطّلع على مذكرات محافظي الدولة المساعدين

  .ب إحالة القضية على الغرف مجتمعة ويشارك في الوظيفة االستشارية لمجلس الدولةيمكن له طل

وفي حالة غياب أو حدوث مانع أو شغور منصب محافظ الدولة ينوبه عميد محافظي الدولة 
  .المساعدين

مصالح تتمثل في مصلحة تسجيل الملفات المحالة على محافظ  05كما تضم محافظة الدولة أمانة و 
  .لة، مصلحة الجلسات، مصلحة التبليغات، مصلحة المساعدة القضائية، مصلحة االستشارةالدو

  :الدولةأعضاء مجلس 

ونسب التشكيلة  98-01من القانون العضوي  02نصت عليها المادة :  تشكيله كهيئة قضائية

رئيس : عضوا، وهم على التوالي  44والمقدرة بـ  98-187االسمية ألعضائه المحددة في المرسوم 
مستشار الدولة، محافظ  20رؤساء األقسام،  08رؤساء الغرف،  04مجلس الدولة، نائب الرئيس، 
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محافظي الدولة مساعدين، كلهم خاضعون للقانون األساسي للقضاء كبقية نظرائهم قضاة  09الدولة، 
  .القضاء العادي

إطار جمعية عامة تشكل  يمارس مجلس الدولة وظيفته االستشارية في:  تشكيله كهيئة استشارية

  .من مستشاري الدولة 05من رئيس مجلس الدولة رئيسا، ونائبه، ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، و 

كما يمكن للوزراء المشاركة في أعمال اللجنة بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم، الذين يتم تعيينهم من 
كل وزارة يختارون من بين الموظفين طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير على مستوى 

برتبة مدير مركزي على األقل، يحضرون جلسات الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة إلبداء آرائهم 

  .28االستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط

  .لمن مستشاري الدولة على األق 04أما بالنسبة للجنة الدائمة فتتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة و 

ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات ويشارك في المداوالت وتقدم مذكرات، كما يمكن 
لمجلس الدولة تعزيز تشكيلته بمستشاري دولة من أهل االختصاص في مهمة غير عادية، وشروط 

المحدد لشروط وكيفيات تعيين  2003/04/09المؤرخ في  03-165تعيينهم المرسوم التنفيذي رقم 

  .29مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة

  :الدولةاختصاصات مجلس 

، إذ يفصل 98-01من القانون العضوي  11و  10و  9نصت عليها المواد :  اختصاصاته القضائية
مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة في دعاوى تجاوز السلطة ودعاوى التفسير ودعاوى فحص 

ادرة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات مشروعية القرارات الص
المهنية الوطنية، كما يتولى الفصل في الطعون باالستئناف ضد القرارات االبتدائية الصادرة عن 

  .المحاكم اإلدارية

  .لمحاسبةوكقاضي نقض بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم اإلدارية وقرارات مجلس ا

 98-01من القانون العضوي  40أما بالنسبة لإلجراءات القضائية المتّبعة في ذلك، فأحالت المادة 
المتعلق بمجلس الدولة إلى اإلجراءات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية، إذ أنه ال تغيير 

ة العليا والغرف اإلدارية من حيث اإلجراءات المتبعة سابقا أمام كل من الغرفة اإلدارية للمحكم
  .بالمجالس القضائية

 2008/02/25المؤرخ في  09-08اختصاصات مجلس الدولة في ظل أحكام قانون  ����
منه على أن أحكا منه على  01نصت المادة :  والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

عادي وجهات القضاء اإلداري، أن أحكامه تطبق على الدعاوى المرفوعة، سواء أمام جهات القضاء ال
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منه على سريان مفعول أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشر  1062كما نصت المادة 
  ).2008سنة  21جريدة رسمية رقم ( 2008/04/23الجريدة الرسمية الذي صادف يوم 

 08-09من قانون  903إلى  901أما من حيث اختصاصات مجلس الدولة فنصت عليها المواد 
  :التاليعلى النحو . إ.م.إ.المتضمن ق

) تجاوز السلطة(يختص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة بالفصل في دعاوى اإللغاء  - 
ودعاوى التفسير ودعاوى فحص مشروعية القرارات اإلدارية بجميع أنواعها الصادرة عن 

وي عام وكذلك في السلطات اإلدارية المركزية التي تعمل باسم ولحساب الدولة كشخص معن
  .30القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون باالستئناف المرفوعة ضد األحكام أو األوامر الصادرة  - 
 .عن األحكام اإلدارية، وفي القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

عن الجهات ) نهائية(ر درجة كما تختص بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخ - 
المتعلق بالمحاكم اإلدارية،  98-02القضائية اإلدارية ومنها المحاكم اإلدارية المنشأة بموجب قانون 

ويختص أيضا بالطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، إذ يالحظ أن المشرع في 
دقيقة عن ما ورد من  حدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة بصفة 08-09هذا القانون 

  .المتعلق بمجلس الدولة 98-01اختصاصاته في أحكام القانون العضوي 
تتمثل في إبداء رأيه االستشاري واقتراح :  اختصاصاته االستشارية أو اإلجراءات المتعلقة بها

  .التعديالت الخاصة بمشاريع القوانين دون المراسيم والقرارات التنظيمية

اءات المتبعة للقيام بهذا االختصاص االستشاري فقد نص عليها المرسوم أما فيما يخص اإلجر  
والمحدد ألشكال اإلجراءات وكيفيتها في المجال  1998/08/29المؤرخ في  98-261التنفيذي رقم 

االستشاري أمام مجلس الدولة، وتتمثل في وجوب إخطار األمين العام للحكومة مجلس الدولة بمشاريع 
عليها من قبل مجلس الحكومة، وهذا بإرسال كل مشروع قانون وجميع عناصر  القوانين المصادق

الملف إلى أمانة مجلس الدولة وإلى استالم ذلك يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري 
  .الدولة كمقرر

وفي الحاالت االستثنائية التي يراها رئيس الحكومة مستعجلة، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع 
  .القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين فورا مستشار دولة كمقرر

يحدد رئيس مجلس الدولة جدول أعمال الجلسة ويخطر الوزير أو الوزراء المعنيين بذلك، كما يخطر 
محافظ الدولة، أو أحد مساعديه الجلسات ويشارك في المداوالت ويقدم مذكراته طبقا للنظام الداخلي 

  .للمجلس

تتخذ مداوالت الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، ويرجح صوت 
  .الرئيس في حالة تعادل األصوات، وال يصح الفصل إال بحضور تصف عدد أعضائها على األقل
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م يحرر الرأي االستشاري لمجلس الدولة في شكل قرار نهائي يرسل من قبل رئيسه إلى األمين العا
  .للحكومة

وما يمكن مالحظته حاليا ونظرا لحداثة هذه المؤسسة القضائية الدستورية، فإنه يمكن القول أنه نتيجة 
عضوا واختالف تكوينها ومؤهالتها وعدم نشر نظامها  44لقلة عدد أعضائها الذي ال يزيد عن 

 تتمتع بمقر مستقل كما هو الحال الداخلي لحد اآلن، وقلّة الوسائل المادية والبشرية المتاحة لها، إذ ال
بالنسبة للمحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العادي، باإلضافة إلى صعوبة حصر مصادر مادة القانون 

  .31اإلداري

  ازعـة التنـمحكم- 3

تأسيس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع  1996من بين المستجدات في دستور   
التي أحالت  153، وجاءت بعدها المادة )منه 4/152م(يا ومجلس الدولة االختصاص بين المحكمة العل

مسألة تنظيمها وعملها واختصاصها إلى قانون عضوي باعتبار أن التنظيم القضائي من مجاالته طبقا 
مادة كون المادة األخيرة  34وقد صدر هذا القانون العضوي في . من الدستور 05/123لنص المادة 

  .32مادة 35خ التحرير وهي في المجموع خصصت للنشر وتاري

  :القضائية ةو عملها تجسيدا لالزدواجي تنظيمها –اوال

تعتبر محكمة التنازع مؤسسة قضائية قائمة بذاتها تتوسط قمة الهرمين القضائيين، العادي  تنظيمها-1
ا يسمح لها إن موقعها هذ. واإلداري، فال هي تابعة لهما، وال هي سلطة رئاسية أو وصائية عليهما

، أو بين )من الدستور 4/152م(بالفصل في تنازع االختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة 
ويمكننا متابعة هذا التنظيم . وهو األشمل) ع.من ق 3م(الجهات العادية والجهات القضائية اإلدارية 

  :على النحو التالي 

  :مستقلةمحكمة التنازع هيئة قضائية  –أ

 3قضاة، من بينهم رئيس يعين لمدة ) 07(التنازع كمؤسسة قضائية من سبعة  تتشكل محكمة  
وذلك بموجب مرسوم رئاسي . سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة

يتخذه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد األخذ بالرأي المطابق للمجلس األعلى 
من بين قضاة  03من بين قضاة المحكمة العليا والنصف اآلخر  03أعضائه  للقضاء، ويعين نصف

أما قضاة النيابة العامة فيمثل في محافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد يعينان . مجلس الدولة بنفس األداة
  .سنوات 3بنفس الطريقة من بين القضاة ولمدة 

  :إدارة محكمة التنازع  –ب
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كون من مجموعة من الوسائل المادية، البشرية والقانونية تعتمد إن لمحكمة التنازع إدارة تت  
  .عليها في تسيير مصالحها وشؤونها وذلك تحت إشراف وزير العدل

كما لها كاتب ضبط رئيسي يعين بقرار من وزير العدل دون اإلشارة إلى مصدره وما إذا كان من 
  .القضاة أو من سلك وظيفي آخر يتولى تسيير كتابة ضبطها

  : عمل محكمة التنازع –2

استعملت الحكومة في مشروعها كلمة سير وتسيير وتابع هذا المشروع مساره بنفس العبارة   
من  153أمام البرلمان بغرفتيه، ولما أخطر المجلس الدستوري تمسك بالمصطلحات الواردة في المادة 

  .33الدستور وهي اختصاصات تنظيم وعمل

  : المداولة –أ

أعضاء  05تنازع عملها عن طريق المداولة، ولصحتها يجب أن تتشكل من تباشر محكمة ال  
على األقل، من بينهم عضوين من المحكمة العليا وعضوين من مجلس الدولة، وفي حالة وجود مانع 
لرئيسها يخلفه الثاني األكثر أقدمية، ويعود إلى الرئيس واألعضاء مسألة إعداد النظام الداخلي لمحكمة 

  .افقون عليهالتنازع ويو

إلى النظام الداخلي تحديد كيفيات عملها، ال سميا كيفية استدعاء  ع.ق من  14وقد أحالت المادة 
  .األعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير

  :قراراتها إلزامية  –ب

  .03/98من القانون العضوي  32، 31، 30، 28المواد ) + 6م(إن وسيلة عملها هي القرارات 

  : دعم الزدواجية القضائية اختصاصها –اثاني

تُؤسس محكمة التنازع وتتولى «: من الدستور على أنه  4/152نصت المادة :  اختصاصات حصرية

من  03وجسدت المادة . »الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة
ازع االختصاص بين الجهات، فلم تقصرها نفس الفكرة لكنها وسعت حاالت تن 03/98القانون العضوي 

: على مجلس الدولة والمحكمة العليا، وإنما استعملت عبارات واسعة وغير دقيقة، فنصت على أنه 
تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام «

  . القضائي اإلداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون

ال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة 

  .34»لنفس النظام
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بدأت هذه المادة فقرتها األولى بالقاعدة العامة وهي اختصاصها في تنازع االختصاص بين 
روحة هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء اإلداري، وعليه فال تتدخل في موضوع القضية المط

  .03/98ع .من ق 15أمامها وأكدت على هذه المادة 

إن دورها وقائي بحيث تسعى إلى حسم موضوع التنازع قبل أن يحدث،  :التنازعدور محكمة  - ب
  .بهاوبهذا فإنها تواجه الجهة القضائية التي أحالت إليها القضية إلى قواعد االختصاص الواجب العمل 
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  تنظيم السلطة التشريعية

الدول  الديمقراطية فكلإن المجتمع الدولي المعاصر يقوم على أسس متعارف عليها ومن بينها   
خالل مواثيقها الرسمية بهذا األساس، وتحاول تجسيده من خالل هيئاتها، ومن بين هذه  تنادي من

تظهر من خاللها مدى تطبيق  التي نيناالسلطة التشريعية التي يقع على عاتقها سن القو الهيئات
  .هذه الدول يالديمقراطية ف

  :تعريف السلطة التشريعية

ويسمى هذا , المصادقة عليها ومراقبة أعمال الحكومة و هي الهيئة المختصة بإعداد وسن القوانين 
بالتشريع العادي ويكون في حدود القواعد التي يقرها الدستور ويمارس هذه السلطة في الجزائر 

  ).من الدستور98المادة(لمان المتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة البر

  البرلمان-أوال 

إن البرلمان قد منحه الشعب ثقة، إذ يجب عليه أن يبقى وفيا له، وأن يتحسس ويتابع تطلعات   
وتبتدئ وآمال الشعب، وله قيمة عند رئيس الجمهورية عندما يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، 

الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر  10الفترة التشريعية وجوبا في اليوم 
  .النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم

  العضوية في البرلمان بغرفتيه-ثانيا

  العضوية في مجلس األمة-أ

، 35س الشعبي الوطنيعدد أعضاء مجلس األمة يساوي على األكثر نصف عدد أعضاء المجل  
وتحدد مهمة مجلس األمة بمدة ست سنوات حيث تجدد تشكيلة مجلس األمة بالنصف كل ثالث سنوات 
وتثبت عضوية النواب وأعضاء مجلس األمة باختصاص كل من غرفتين على حدة، وتكون مهمة 

م ووظائف أخرى، النائب وعضو مجلس األمة وطنية قابلة للتجديد، وال يمكن الجمع بينهما وبين مها
وكل عضو من مجلس األمة ال يستوفي شروط قابلية انتخابية يتعرض لسقوط مهمته، حيث يقرر 
مجلس األمة أو المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة هذا السقوط بأغلبية أعضائهما، والعضو في 

ا اقترف فعال يخلُّ مجلس األمة يكون مسؤوال أمام زمالئه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إذ
  .بشرف مهمته

كما تحدد كيفيات انتخاب النواب، وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس األمة أو تعيينهم وشروط قابليتهم 

 )ثلثا (3/2لالنتخاب، ونظام عدم قابليتهم لالنتخاب، وحاالت التنافي بموجب قانون عضوي، وينتخب
من بين ومن طرف أعضاء المجالس  شر والسريأعضاء مجلس األمة عن طريق االقتراع غير المبا

 اآلخر من األعضاء من)الثلث( 1/3الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوالئي، ويعين رئيس الجمهورية 
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بين الشخصيات  والكفاءات الوطنية في المجاالت العلمية والثقافية والمهنية واالقتصادية 
  36.واالجتماعية

ها للنواب وألعضاء مجلس األمة مدة نيابتهم البرلمانية، وال يمكن أن والحصانة البرلمانية معترف ب 
كما ال يمكن أن ترفع عليهم أية دعوة مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم . يتابعوا أو يوافقوا على العموم

أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كالم، أو بسبب تصويتهم خالل ممارسة 
  .37رلمانية، ورئيس مجلس األمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلسمهامهم الب

  :العضوية في المجلس الشعبي الوطني -ب

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق االقتراع العام المباشر والسري، وينتخب   

ويشكل لجانه، أما سنوات، كما ينتخب مجلس الشورى الوطني مكتبه،  5المجلس الشعبي الوطني ولمدة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني فيتم انتخابه بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، وفي حالة تلبس أحد 
النواب أو أعضاء مجلس األمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي 

  38.الوطني أو مكتب مجلس األمة حسب الحالة فورا

  ل البرلماناختصاصات عم -اثالث

إن تنظيم البرلمان يحدده قانون عضوي وكذا العالقات الوظيفية بينه وبين الحكومة، ويحدد   
القانون ميزانية البرلمان بغرفتيه والتعويضات التي تدفع عليه، ويعد البرلمان نظامه الداخلي ويصادق 

 .عليه

  البرلمان جلسات-1

مداوالته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي  للبرلمان جلسات يقيمها بصورة عالنية وتدون  
  . يحددها القانون العضوي

يجوز للبرلمان بغرفتيه أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسي الغرفتين أو من أغلبية أعضائهما، أو  
  .بطلب من رئيس الحكومة، ويشكل البرلمان لجانه الدائمة في إطار نظام الغرفتين الداخلي

أشهر  4 يكون اجتماع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، وكّل دورة مدتها :لمانلبرا اجتماعات-2
على األقل، كما يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكن 

أعضاء ) 2/3(كذلك أن يجتمع باستدعاء رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من 
وتختتم هذه الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول األعمال . شعبي الوطنيالمجلس ال

 .الذي استدعي من أجله
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  :أعمال البرلمان- 3  

يوما من تاريخ إيداعه، أما في حالة عدم المصادقة  75قانون المالية في مدة أقصاها  ىعل: المصادقة 
  .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمرعلى قانون المالية الجديد في األجل المحدد 

  :اآلتيةللبرلمان أن يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وذلك في الحاالت  :التشريع

الفردية،  حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية، السيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات 
القواعد العامة المتعلقة بقانون  .بوضعيات األجانب ، والقواعد العامة المتعلقةوواجبات المواطنين 

شروط  ....والتركات إلخاألحوال الشخصية، حق األسرة السيما الزواج، الطالق، البنوة، األهلية، 
القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء  .استقرار األشخاص والتشريع األساسي المتعلق بالجنسية

انون العقوبات واإلجراءات الجزائية، السيما الجنايات، والمنح المختلفة قواعد ق .الهيئات القضائية
القواعد العامة لإلجراءات المدنية،  .المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون

ادقة وطرق التنفيذ ونظام االلتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية والتقسيم اإلقليمي للبالد، والمص
على المخطط الوطني، وكذا التصويت على ميزانية الدولة وإحداث الضرائب والجبايات والرسوم 

تحديد النظام الجمركي ونظام إصدار النقود، ونظام البنوك،  .والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبتها
مية والسكان، وقانون القرض والتأمينات والقواعد المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، والصحة العمو

العمل والضمان االجتماعي، ممارسة الحق النقابي، والبيئة، وإطار المعيشة، وحماية التراث الثقافي 
والتاريخي والمحافظة عليه، والنظام العام للغابات، واألراضي الرعوية والمياه والمناجم والمحروقات، 

وطني، واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة، والنظام العقاري، وفي المجاالت المتعلقة بالدفاع ال
وقواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى الخاص، وكذا إنشاء فئات المؤسسات، وإنشاء أوسمة الدولة 

 .ونياشينها وألقابها التشريفية

 :ع بقوانين عضويةيشرالت - 

البرلمان بقوانين إضافة إلى المجاالت المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع  - 
تنظيم السلطات العمومية وعملها، نظام االنتخابات، القانون المتعلق  :اآلتيةعضوية في المجاالت 

باألحزاب السياسية، وباإلعالم، القانون األساسي، القضاء والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين 
  .المالية والمتعلق باألمن الوطني

أعضاء مجلس األمة، ) 4/3(نون العضوي باألغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية تتم المصادقة على القا - 
إذ يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 

 .صدوره

 

 شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان 

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان لرئيس الجمهورية أن يشرع   - 
بأوامر، كما يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذتها كل غرفة من البرلمان في أول  دورة له 

  .39للموافقة عليها، وتعد الغية األوامر التي ال يوافق عليها البرلمان
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  جيةمناقشة السياسة الخار - 
يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو 
رئيس إحدى الغرفتين، كما يمكن أن تتوج هذه المناقشة عند االنتفاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه 

  .المجتمعتين معا الئحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية

  :س الشعبي الوطنيبالمجل  عالقة مجلس األمة

، بحيث يرتبط تكمن العالقة بين المجلسين التشريعيين في المجاالت  المخصصة لكل واحد منهما
الشعبي الوطني في مجال المادة  سالمجل اختصاصاألساسي لمجلس األمة  بمجال  االختصاص
ف المجلس األمة إال على النص المصادق عليه من طر سيصوت مجلإذ ال يناقش  وال  التشريعية،

من القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني 42و 41 40الشعبي الوطني طبقا إلحكام المواد 
  40.وجلس األمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة

تعديل وتلقيح النص المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني كما ال فال يستطيع مجلس األمة 
زيادة على ذلك هنالك مجاالت ال يتدخل فيها مجلس األمة إال بصورة شكلية وشرفية، . به ريباد

 مطبق األحكا هبرنامج حكومته أمام رعرض رئيس الحكومة لمحاو دكالتصويت على الئحة بصد

االمة،منها  ال يتمتع بها مجلس مجاالت اختصاص من الدستور، كما للمجلس الشعبي الوطني 84المادة

 الدستور وتحريك من 127التي يحركها رئيس الجمهورية طبقا ألحكام المادة  الثانية بالمداولةما يتعلق 

فليس لمجلس األمة أ، يتدخل في . منه 135,136,137السياسية للحكومة طبقا للمواد  ةالمسؤولي
  ةكومالوطني كما ال يثير المسؤولية للحقصري للمجلس الشعبي  اختصاصالثانية باعتبارها  ةالمداول

الثقة السياسية منها ، بحيث الثقة الوحيدة التي تتحصل عليها هذه األخيرة هي التي يمنحها إياها  أوسحب
  .الحكومي االمجلس الشعبي الوطني بمناسبة التصويت على برنامجه

المزدوج الذي يحتله مجلس  لنا المركز طرح مجاالت التدخل الغرفتين البرلمانيتين ، يتضح انطالقا من
ألمة تجاه الجلس الشعبي الوطني، بحيث من جهة يقع في مركز التابع للمتبوع في االختصاص ،إذ هو ا

بحيث يقص كل النصوص التي  هكما يقع في مركز الهيئة المراقبة ل.41الممون له بالمادة التشريعية
  . موضوعا لتصوره إلرادة األمة من جهة أخرى, مالئمة شكال أ ريرى أنها غي

 مالعضوي المنظيحددها الدستور والقانون  يوفقها والتالتي يسير  تاآللياة من خالل فمجلس األم
قد يشكل جهازا رقابيا حادا على العمل  والحكومة،والعالقات الوظيفية بينهما لغرفتي البرلمان 

 التشريعي المصادق عليه من قبل هذا األخير ال صفالن. الوطنيالتشريعي الذي ينتجه المجلس الشعبي 

  .أعضائه 4/3عليه مجلس األمة ب إذ صادق الإ يكتسب القوة القانونية
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  :تسوية الخالف بين الغرفتين البرلمانيتين

تطرح مشكلة الخالف بين الغرفتين البرلمانيتين من خالل عدم مصادقة إحداهما على النص المعروض 
ومن بينها تقنية  هسويته وتجاوزلتفوضعت عدة آليات قانونية  .سياسية نما تكوعادة  عليها العتبارات
، وتعتبر هذه األخيرة هي دالمنشوبين الغرفتين إلى غاية الحصول على االتفاق  الذهاب و اإلياب

فنجده قد تنبأ لمثل هذه أما النظام الجزائري  .الفرنسيالمعمول بها في مختلف األنظمة منها النظام 
ر التشريعي  في ذهاب دون إياب بين الغرفتين الخالفات  بين الغرفتين ، خاصة وأنه يجمد المسا

لسد أي خالف في هذا  البرلمانيتين ، بحيث تم ترسيخ  اللجنة البرلمانية  المتساوية األعضاء كآلية
  الشأن لكن ما هو مدى هذا الخالف وكيف يتم تسويته؟

  اللجنة البرلمانية المتساوية األعضاء 

 المتساويةباللجنة البرلمانية  أناطنتج بأن المؤسس قد من الدستور نست 120لما نستحضر المادة 
لكن لما نستحضر جميع العناصر . 42األعضاء مهمة تسوية أي خالف بين الغرفتين البرلمانيتين

غلى هذه المرتبطة بالموضوع نالحظ بأن المؤسس أعطى السلطة التقديرية لرئيس الحكومة في اللجوء 
ونميز في هذا الصدد بين . ذلك إلى نوعية الخالف محل الطرح اللجنة أو االمتناع عن ذلك، ويرجع

  .جهة أخرى نالبسيط مالخالف الجوهري من جهة والخالف 

قبل اللجنة التي يجتمع أعضاؤها العشرون الذين يمثلون الغرفتين يعد الخالف البسيط سهل التجاوز من 
نواب آخرين لكل غرفة وخمسة  ،فالبرلمانيتين بخمسة نواب من اللجنة المختصة بالنص محل الخال

المحدد والمنظم للمجلس  من القانون العضوي87طبقا للمادة من رئيس الحكومة  ءعلى استدعابناءا 
األخير الشعبي الوطني ولمجلس األمة وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، فيرتبط هذا 

  .يب أحكامه من حيث الشكل، أو بترتتقنية متعلقة إما بالصياغة اللغوية لبمسائ

يقع بين الغرفتين البرلمانيتين بمناسبة دراسة نص  دشديد وحاأما الخالف الجوهري فهو خالف 
لعمل كل غرفة سي واستراتيجي مرجعيته التباين بين الركائز األساسية اتشريعي معين، غنه خالف سي

 االنتماءذا الخالف في حالة اختالف وعادة ما يقع مثل ه. أيدولوجيةبرلمانية ، فهو خالف ذو أبعاد 
ولقد  .السلطة نسبي علىالسياسي لألغلبية المطلقة في كلتا الغرفتين بحيث نكون في حالة تناوب 

 المتضمنعرفت الجزائر مثل هذا مثل هذا الخالف بمناسبة المجلس الشعبي الوطني على القانون 
إنشاء محاكم متخصصة في األحوال  التنظيم القضائي بحيث رفضه مجلس األمة بسبب نصه على

إليه  بما ذهبحيث عكس  القضية،في وجهة النظر المجلسين حول هذه  فاختال بفبسب. الشخصية
بأن مثل هذا الطرح غير مالئم المجلس األمة  رأي المحاكم،المجلس الشعبي الوطني في اعتماده لهذه 

 يإيديولوجخالف جوهري ذي بعد سياسي  إن مثل هذه القضية تبرهن على .للوضعية الراهنة للجزائر
  .43تسويتهال يمكن للجنة المتساوية األعضاء 
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 اإلدارة اإلقليمية

  مقدمة

كان الهدف  البلدية والوالية :همافي الجزائر على وحدتين إداريتين  -المحلية- تقوم اإلدارة اإلقليمية
وتأكيد حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه وكذا  ، من إنشائها هو تحقيق الديمقراطية في اإلدارة

هيئات اإلقليمية إلى  المرافقتبعة تسيير تخفيف العبء عن اإلدارة المركزية في العاصمة، ونقل 
وبالتالي  إدارية إقليمية تستقل عن السلطة اإلدارية في العاصمة األمر الذي من شأنه تقريب المسافة

 .بين الشعب وبين أجهزة اإلدارةالمزيد من التعاون 

  .وفيما يلي نتناول طريقة سير وتنظيم هذه األجهزة اإلدارية 

   الواليــة دارةاتنظيم  و سير 

من ضمن السمات  و،1990/04/07المؤرخ في  90-09الحالي بموجب القانون صدر قانون الوالية  
األساسية التي يتمتع بها هذا القانون أنه صدر في إطار اإلصالحات السياسية واالقتصادية والقانونية 

  .التي تجري حاليا في البالد

مبادئ التي قام عليها القانون القديم، كما يقوم على نفس إن قانون الوالية الجديد يقوم على نفس ال
األجهزة وهي المتمثلة في المجلس الشعبي الوالئي والوالي، ورغم أنه حذف من نصوصه المجلس 
التنفيذي الوالئي الذي كان موجودا في القانون القديم، إال أن هذا المجلس لم يكن يلعب في الواقع أي 

أن هيئات الوالية هي المجلس الشعبي الوالئي والوالي  08، ونصت المادة دور كمجلس وهيئة جماعية

44ولم يشر إلى المجلس التنفيذي كما فعل في القانون القديم لسنة 
1969.  

إن الجديد الوحيد الذي جاء به هذا القانون في نظرنا يكمن على ما يبدو في تركيزه على الطابع 
والية من خالل تخصيصه بابا كامال لهذه االختصاصات هو الباب اإلداري أو االختصاصات التقليدية لل

، ورغم أن هذا العنوان موجود في القانون القديم، إالّ أنه "إدارة الوالية"الخامس الذي جاء تحت عنوان 
  45.لم يكن بالدقة والتفصيل والشمولية التي جاء بها القانون الجديد

ديد احتوى على موضوعات لم تكن موجودة في القانون نالحظ في األخير أن القانون الوالئي الج

، كما أغفل عن ذكر )155المادة (القديم، كموضوع مراقبة مجلس المحاسبة لحسابات الوالية 
موضوعات أخرى كالنظام االنتخابي الخاص بأعضاء المجلس الشعبي الوالئي، إال أن ذلك لم يكن 

ظام أصبح اليوم يتمتع بقانون خاص من القانون العضوي إغفاال للنظام االنتخابي فبديهي ألن هذا الن

  .1997/03/06المؤرخ في  07/97المتعلق باالنتخابات الصادر باألمر رقم 
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الوالية وحسبما جاء في الدستور وعلى غرار البلدية جماعة إقليمية، ومن ثم فهي  :الواليةتعريف 
وبالرجوع إلى التعريف الذي جاء به . تقالل الماليتتمتع من الناحية القانونية بالشخصية المعنوية واالس

الوالية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع « :األولىالمتضمن قانون الوالية في مادته  90-09القانون 
  46.»بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة

ية تشكل جماعة إقليمية من جهة، ومقاطعة نالحظ من خالل نص المادة أن هذا القانون اعتبر الوال
إدارية من جهة أخرى، فإذا كنا نعلم ما المقصود بالجماعة اإلقليمية كما جاء تعريفها من خالل 

  الدستور وقانون البلدية، فماذا يقصد المشرع عندما اعتبر الوالية مقاطعة إدارية للدولة؟

ية حلقة وصل بين المركزية اإلدارية إن اإلجابة عن هذا السؤال يكمن في اعتبار الوال  
والالمركزية، فالوالية جهاز بسيط في بناء هيكل الدولة، فمن جهة هناك الخلية األولى لبناء الدولة، 

وحتى ال يكون هناك . وهي البلدية، ومن جهة أخرى هناك قمة الهرم في الدولة المتمثلة في الحكومة
لقمة وبين القاعدة، فالمكانة التي تحتلها الوالية بين هرم الدولة فراغ بينهما، أسست الوالية كوسيط بين ا

فالوالية هي في آن واحد جماعة إقليمية تتمتع . وقاعدتها هي التي فرضت عليها هذه الصفة المزدوجة
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تسيرها هيئة جماعية منتخبة، ولكنها في نفس الوقت تشكل 

عات الدولة، أي جزء ال يتجزأ من الدولة المركزية التي تشرف عليها وتوجه لها مقاطعة من مقاط
  47.األوامر والتعليمات

   :الجديدأجهزة الوالية وصالحياتها في القانون 

 08سبق وأن قلنا بأن قانون الوالية الجديد أشار إلى الهيئات المسيرة للوالية من خالل المادة 
  .يلاالمجلس الشعبي الوالئي، الو: ا واعتبرها تتكون من هيئتين هم

  : المجلس الشعبي الوالئي : أوال

يتكون المجلس بطريقة االقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية األغلبية في دور واحد لمدة :  تشكيله

وذلك تماشيا مع االنفتاح والتعددية ) من القانون العضوي الخاص باالنتخابات 75المادة (سنوات  05
سية الجارية في البالد، بحيث لم تعد عملية تقديم المترشحين حكرا على جهة أو جهاز سياسي السيا

معين، كما كان الشأن في عهد احتكار جبهة التحرير للسلطة، أصبح من حق كل الجمعيات واألحزاب 
ة السياسية تقديم قائمة بمرشحين عنها ويكون الفوز حينها حليف القائمة التي تحصلت على أغلبي

األصوات، ثم توزع المقاعد في المجلس على أساس النسبة التي تحصلت عليها كل قائمة كما أشارت 

  .48من قانون االنتخابات 80إلى  76إليه المواد من 

توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات التي «تنص  76فالمادة 
  .ة الباقي األقوىتحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعد
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على ) 7%(ال تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة 
  .»األقل من األصوات المعبر عنها

اجتماعات سنوية فصلية خالل شهر مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر،  4يعقد المجلس الشعبي الوالئي 

 17ة لس أو من الوالي أو من ثلث أعضاء المجلس، وقد أشارت المادوهي تعقد بطلب من رئيس المج
وأنه يمكن للمجلس أن يقرر اجتماعات سرية من القانون الجديد إلى أن اجتماعات هذا المجلس عالنية، 

، ونالحظ بأنه يجب التمييز بين عقد المجلس )األمن(والحفاظ على النظام العام ،في حالتي التأديب 
بين عقده لدورات، فإذا كانت هناك أربع دورات في السنة فإن الدورة الواحدة قد تمل عدة والجتماعاته 
  49.اجتماعات

أنه خصص فصال كامال لرئيس المجلس الشعبي  1990ومن بين المستحدثات التي جاء بها قانون 

س للمجلس لكن من غير تغيير في مركزه القانوني وال دوره كرئي) 135إلى  125المواد من (الوالئي 
مكلف بتحضير اجتماعات هذا المجلس وتسييرها وربط الصلة بينه وبين الوالي، فرئيس المجلس 

الشعبي الوالئي ال يملك أي سلطة، وبل وال يمكن اعتباره هيئة بالمرة ألنه في الواقع مجرد واسطة 
  .بين المجلس وبين الوالي إلى جانب إشرافه على اجتماعات المجلس

  : جلس الشعبي الوالئيمداوالت الم

خالل دوراته مداوالت تنصب على إحدى صالحياته، وتخضع   يباشر المجلس الشعبي الوالئي  
  : إلى القواعد األساسية التالية

  :في حالتين للرقابة الشعبية إال عالنية ضمانا ن مداوالت المجلسة أن تكوالقاعدة العام-أ

  .ينللمنتخبين الوالئي االنضباطيةفحص الحالة - 

  .فحص المسائل المرتبطة باألمن والنظام العام- 

باألغلبية المطلقة لألعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند  المداوالتتتم المصادقة على -ب

أعماله من خالل المداوالت التي  المجلس رويباش .الواليةمن قانون  47في المادة التساوي وفقا لما ورد
ممارسين مع ترجيح صوت الرئيس في حال تساوي ألصوات، وتنفذ هذه يجريها بأغلبية أعضائه ال

من ) يوما 15(المداوالت فـور نشرهـا أو تبليغها من طرف الوالي للمعنيين بعد خمسة عشر يوما 
  . 50.إيداعه لديه

  :أنواعتشكل على ثالثة تأما بالنسبة الختصاصات هذا المجلس فمتنوعة وكثيرة وهي  
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ويتعلق بالمسائل التي خولها القانون للمجلس للتداول فيها، :  )55م(وتداولية اختصاصات عامة  -1
كقضايا إعداد الميزانية والتصويت عليها، وقضايا إنشاء المؤسسات والمقاوالت المحلية، وما إلى ذلك 

  .من االختصاصات

صادية ويتعلق بأعمال التنمية االقت) : 58م( اجتماعية وثقافية ة واختصاصات اقتصادي -2
  .واالجتماعية والثقافية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة وغيرها من االختصاصات المتنوعة

 المساهمةبمن جهة، و) 59م(أما النوع الثالث من االختصاصات فيتعلق أساسا بمساعدة البلديات  -3

  51).65م(الوطنية المنجزة عبر تراب الوالية  في األعمال

  : )التنفيذيةالهيئة ( يالوال :ثانيا

هيأة من الهيئات المسيرة للوالية إلى  8يعتبر الوالي في النظام الوالئي الجديد وحسب المادة   
جانب المجلس الشعبي الوالئي، وقد حل محل المجلس التنفيذي الوالئي الذي حذف في هذا القانون 

  .52لصالح الوالي بعد أن اتضحت عدم فاعليته في التجربة السابقة

موظف من الموظفين اإلداريين الساميين يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي وفقا للمادة  والوالي

من الدستور والمرسوم الرئاسي  1990/07/25المؤرخ في  230/90من المرسوم التنفيذي رقم  78

  .المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة) 99/10/27( 240/99رقم 

  :الواليصالحيات 

  .للوالي صالحيات كممثل للدولة وأخرى كممثل للجماعة اإلقليمية

وفيها يتخذ قرارات الحكومة وينفذ تعليمات الوزراء، كما يقوم بتنشيط :  الوالي كممثل للدولة -1
ومراقبة عمل مصالح الدولة المتواجدة عبر تراب واليته ويسهر على نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات، 

وخول له المشرع الحق  53لنظام العام، ولهذا الغرض وضع تحت تصرفه مصالح األمنويحافظ على ا
  .في استدعاء تشكيالت في الشرطة والدرك للتدخل عندما تقتضي الظروف ذلك

ي لفالواالوالية  قانون من 91إلى  83أشارت إليها المواد من  : الوالي كممثل للجماعات اإلقليمية -2
  :،فإنه يقوم بما يليجلس الشعبي الوالئيهيئة تنفيذية للم بصفته

 في مجلسالئي بمساعدة مديري الوالية األعضاء والخاضعة للمجلس الشعبي ال الوالي القضايايحضر 
  .يحضركذلك الملفات والتقارير اإلعالمية والميزانياتو.الوالية

  .وخاصة الميزانية ينفذ الوالي مداوالت المجلس الشعبي الوالئي- 
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  .أمام القضاء الوالية  ييمثل الوال- 

  .التي وافق عليها المجلس الشعبي الوالئي تالعقود والصفقايوقع - 

و الشروط المنصوص عليها في األشكال  بواإلدارية حسأعمال الحياة المدنية  يمثل الوالية في جميع- 
  .54القوانين والتنظيمات المعمول بها

الوالية وتحت  الوالية باسمكون منها ممتلكات التي تت قاألمالك والحقويؤدي كل أعمال اإلدارة - 
روع التقني لميزانية الوالية، وتوليه مهمة تنفيذها شواجبه في إعداد الم مراقبة المجلس الشعبي الوالئي

  .بعد مصادقة في المجلس عليها باعتباره ممثال للدولة وممثال للوالية في نفس الوقت

  : الهيئات المساعدة للوالي

من األجهزة  1974/07/23المؤرخ في  215/94رة الوالئية حسب المرسوم تتكون اإلدا  
  :والهياكل اآلتية 

جهاز يتكون من مصلحة إلى ثالث مصالح، يتضمن كل منها ثالث مكاتب :  األمانة العامة للوالية -1
  .على األكثر حسب الحاجة، يرأسها كاتب أو أمين عام يسهر على العمل اإلداري ويضمن استمراريته

جهاز يتكون من مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة مفتشين، وتقوم :  المفتشية العامة للوالية -2
المفتشية العامة للوالية ضمن سلطة الوالي بمهام تفتيش وتقويم نشاط األجهزة والهياكل والمؤسسات 

  .الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية غير الممركزة

هو نفسه المجلس التنفيذي للوالية يعد بمثابة جهاز مساعد للوالي، يتكون من :  لواليةمجلس ا -3
مديري مصالح الدولة ومسؤوليها المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في الوالية، كما يشارك رؤساء 
الدوائر في أشغال مجلس الوالية مشاركة استشارية، كما يحق للوالي أن يستدعي الجتماعات هذا 

جلس كل شخص يراه مفيدا، ويكلف هذا المجلس تحت سلطة الوالي بتنفيذ قرارات الحكومة الم
  .والمجلس الشعبي الوالئي، كما يدرس كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس

 1992/09/14المؤرخ في  92/347أنشئ هذا المنصب بموجب المرسوم:  الوالي المنتدب لألمن -4

المحدد لقواعد تنظيم أجهزة وهياكل اإلدارة العامة  90/09/29المؤرخ في  285/90وم المعدل للمرس
ة، ثم عمم بفي الوالية، وكان في بداية األمر يخص واليات كل من وهران، الجزائر، قسنطينة وعنا

 93/12/19المؤرخ في  314/93هذا المنصب ليشمل واليات الوطن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  55.ي المنتدب لألمن موظف سامي للدولة معين بمرسوم رئاسيوالوال
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هيئة مساعدة للوالي تخضع لسلطته المباشرة، يشرف على إدارتها رئيس ديوان يساعده  : الديوان-5

ملحقين بالديوان، وتحدث هذه الهيئة بقرار وزاري مشترك بين وزراء الداخلية،  10إلى  5ما بين 
  56.كلف بمهام التشريفات والعالقات الخارجية والعالقات اإلعالميةالمالية والوظيفة العامة، وت

وبهذه يقوم  230/90هو موظف سامي في اإلدارة اإلقليمية حسب المرسوم  :رئيس الدائرة-6

من هذا المرسوم المعدل بالمرسوم  07بمساعدة الوالي باعتباره ممثال للدولة، وهو ما جاء في المادة 

305/91.  

يذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الوالئي من مهامه تنف
وقرارات مجالس الواليات، ينشط وينسق ويراقب أعمال البلديات الملحقة به ويتولى كل مهمة يفوضه 
بها الوالي، ولرئيس الدائرة إدارة تساعده تتكون من كاتب عام ومجلس تقني يتكون من مسؤولي 

  .صالح الدولة المتواجدين في البلدياتم

تتكون اإلدارة الوالئية من مجموعة من المصالح العمومية التي تنشئها بواسطة :  إدارة الوالية
  : 57المداوالت قصد تلبية االحتياجات الجماعية لمواطني الوالية، خصوصا في مجاالت

 .والشبكات المختلفةالطرق  - 

 .نمساعدة ورعاية المسنين والمعوقي - 

 .النقل العمومي في الوالية - 

 .حفظ الصحة ومراقبة النوعية - 

 .وغيرها من المجاالت - 

، أو عن )122 – 125م(وتسير هذه المصالح بإحدى الطرق المعروفة في التسيير اإلداري المباشر 

، وعن طريق أسلوب التعاقد )126 – 129المواد (طريق إنشاء مؤسسات عمومية محلية مستقلة 

، أما بالنسبة للوسائل المستعملة في تحقيق )130عقود امتياز أو التزام المادة (تياز بواسطة منح ام
  :نشاط الوالية فإنها تتمثل في الوسائل التقليدية لإلدارة، سواء تمثلت في 

 .قرارات والئية) 115، 113المواد (الوسائل القانونية عقود وصفقات  - 

 .أموال البلديةالوسائل المادية تشمل العقارات والمنقوالت و - 

  58الوسائل البشرية التي تتجسد في أعوان الوالية اإلداريين والتقنيين - 
  :ـ تنظيم وسير إدارة البلدية2

  مقدمة
علـى نفـس    1990/04/07المؤرخ فـي   08/90احتوى قانون البلدية الجديد الصادر بالقانون رقم 

ن انتخاب على كافة األصعدة، وتسـيير  م 1967المبادئ التي احتوى عليها قانون البلدية الصادر عام 
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جماعي لشؤون البلدية، وهي إن شهدت بعض التعديالت، إال أنها تعديالت طفيفـة مرتبطـة بطبيعـة    
  .59المرحلة التي صدر فيها هذا القانون

الجماعة اإلقليمية « :هيجاء في المادة األولى من قانون البلدية الجديد أن البلدية  :البلديةتعريف 
  60.»ية وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويحدث بموجب قانوناألساس

تتمتع  ـجماعة إقليمية(يالحظ من هذا التعريف أنه يركّز على عناصر قانونية في تعريف البلدية   

السالف الذكر على عناصر  1967، في حين احتوى قانون )واالستقالل المالي ـبالشخصية المعنوية
ية عندما أشار إلى طبيعة الدور الذي تلعبه البلدية باعتبارها جماعة إقليمية سياسية سياسة إيديولوج

وإلى طبيعة تشكيل مجلسها من فئة العمال ... وإدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية،
  .61والفالحين

   :البلديةلمبادئ التي تحكم ا

  :ويمكن إجمال هذه المبادئ في اآلتي 

أصبح أعضاء المجلس الشعبي البلدي يخضعون في انتخابهم لقانون االنتخابات  :باالنتخامبدأ -1 

والمتضمن القانون العضوي  1997/03/06المؤرخ في  07/97الجديد الذي صدر بموجب األمر رقم 
  .المتعلق بنظام االنتخابات

خب ينت«: من هذا القانون العضوي على ما يلي  75وقد نصت الفقرة األولى من المادة   

سنوات بطريقة االقتراع النسبي على  05المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الوالئي لمدة 
  .»القائمة

توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد « :القانونمن نفس  76وجاء في المادة 
تؤخذ في الحسبان عند  ال. األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى

على األقل من األصوات المعبر ) 07(توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة 
  .»عنها

، فإذا 24/67إن هذا األسلوب من شأنه أن يختلف في نتيجته عن األسلوب الذي كان معتمدا في األمر 
الوطني التركيز على القوى المساندة للثورة من فالحين  كان من شأن القائمة التي تعدها جبهة التحرير

وعمال وطلبة ونساء، فإن من شأن األسلوب الجديد أن يتوصل إلى مضمون مغاير في تشكيلة المجلس 
الشعبي البلدي، فهذا األسلوب يركز على التعددية السياسية التي جسدتها األحزاب السياسية الفاعلة في 

حزب سياسي عددا من المقاعد يتناسب وعدد األصوات التي تحصل عليها في الميدان، بحيث يحتل كل 

، بما معناه أنه لم يعد التركيز على 7%االنتخابات على أالّ تكون النسبة المئوية لهذه األصوات أقل من 
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هو  فئة اجتماعية محددة في المجتمع لتمثيل المواطنين في المجالس الشعبية البلدية، ولكن المعول عليه
  .التمثيل السياسي من خالل تمثيل األحزاب داخل هذه المجالس

مع تغيير طفيف ال  24/67ما يزال هذا المبدأ قائما كما كان في األمر  :التسييرمبدأ الجماعية في -2

تمثل هيئة تنفيذية  67قانون  لهيئة التنفيذية التي كانت في ظليمس جوهره، ولكنه يتعلق بتشكيل ا
أي أنها كانت تتكون من مجموعة من األعضاء يفترض أنهم متساوون  .ماعية الطابعج) مجلس بلدي(

فيما بينهم على األقل من الناحية النظرية، قراراتهم جماعية، رئاستهم للمجلس تكون دورية وبالتداول 

تكن ينظر إلى هذه الهيئة على أنها جماعية، إال أن هذه الجماعية لم  67ورغم أن قانون . فيما بينهم
مطلقة، فرئيس البلدية واحد ال يتبدل، وهو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس، وهو الذي يسير هذه 
االجتماعات بمفرده، بحيث ال تظهر هذه الجماعية حقيقة إال عندما يغيب رئيس المجلس أو يحصل 

  62.نائب من النواب لفترة الغياببمانع له فيستخلف عندها 

هيئتا « :13تبر الهيئة التنفيذية هيئة فردية وليس جماعية، حيث جاء في المادة فقد اع 1990أما قانون 
  63.»المجلس الشعبي البلدي، رئيس المجلس الشعبي البلدي :هماالبلدية 

يغير من مضمون مبدأ لوهكذا، فالهيئة التنفيذية لم تعد جماعية ولكن فردية، إال أن ذلك لم يكن 
هم في هذه الحالة هو الطابع الجماعي للقرارات المتخذة على المستوى الجماعية في التسيير، ألن الم

البلدي، وهو ما يتم فعال في المجلس الشعبي البلدي الذي يتخذ قراراته عن طريق المداوالت وبأغلبية 
أما تنفيذ القرارات اإلدارية فمن طبيعتها أنها ال تحتمل مثل هذه . أصوات الحاضرين في الجلسات

ها وتؤخر تنفيذها، ومن ثم تستخلص بأن مبدأ الجماعية في التسيير ما يزال قائما لقرلتي تعالجماعية ا
  .في القانون الجديد

هيئتا البلدية « :يليمن قانون البلدية على ما  13تنص المادة  :واختصاصاتهالهيئات المسيرة للبلدية ا
  :هما

  .المجلس الشعبي البلدي - 
 .64»رئيس المجلس الشعبي البلدي - 

  .يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي :البلديالمجلس الشعبي -1

أعضاء في البلديات التي يقل عدد  7من عدد يتراوح حسب البلديات بينيتكون هذا المجلس  :تشكيله

. أو يفوقه 200.001عضو في البلديات التي يتعدى عدد سكانها  33نسمة إلى 10.000سكانها عن 

المتضمن القانون  1997مارس 06المؤرخ في 07- 97األمر من 97اء في المادةوهذا حسبما ج
  العضوي التعلق بنظام االنتخابات
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سنوات بطريقة االقتراع النسبي على القائمة، من قبل جميع  05 ةوينتخب المجلس الشعبي البلدي لمد
   65. العام المباشر والسري عسكان البلدية باالقترا

هذا المجلس فصليا في أربع دورات عادية في السنة واستثناء كلما دعت يجتمع  : عمل المجلس  
الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته بطلب من رئيسه أو من األعضاء في المجلس أو بطلب من الوالي، 

وال تصح هذه االجتماعات إال بحضور األغلبية، وهي اجتماعات علنية في الغالب عدا حالتي فحص 
  .لنسبة ألحد أعضاء المجلس وكذا حالة النظر في مسائل األمن العموميقضايا االنضباط با

يستعين المجلس بلجان يكونها من بين أعضائه، بعضها دائم واآلخر مؤقت، تهتم هذه اللجان على 
  .الخصوص بالقضايا االقتصادية والمالية والتهيئة العمرانية والشؤون االجتماعية والثقافية وغيرها

  .يباشر المجلس الشعبي البلدي أعماله بواسطة المداوالت التي يجريها أثناء اجتماعاته :المداوالت

هي فحص ومناقشة لمسألة معينة من طرف الهيئة الجماعية المنتخبة قبل : والمداولة قانونا   
أن يتخذ القرار النهائي بخصوصها، وهي تعبير عن إرادة جماعية هي إرادة أعضاء المجلس الشعبي 

  66.ديالبل

وال تكون هذه المداولة صحيحة إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الشعبي   
الممارسين الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات داخل المجلس يرجح صوت رئيس المجلس الشعبي 

  .البلدي

  :وهيولسالمة المداوالت اشترط المشرع مجموعة من الشروط تعتبر عناصر فيها   

ومعناها أن المداولة ال تكون إال إذا كان فيها حوار ونقاش بين أعضاء المجلس  :المناقشة )1
  .الشعبي البلدي

بالتصويت وبخضوع األغلبية لألقلية، فالمداولة تعبير عن رأي  التعبير عن اإلرادة الجماعية )2
 .البلدية باعتبارها شخص معنوي وليس تعبير عن رأي أفراد في المجلس الشعبي البلدي

وعدم الخروج عما هو مقرر قانونا للمجلس الشعبي البلدي من  زام بمضمون المداولةااللت )3
 .اختصاصات، وال عما هو محدد في جدول أعمال المجلس للدورة الحالية

كما في حالة االلتزام بإجراء المداوالت باللغة  االلتزام ببعض الشكليات اإلجراءات القانونية )4
 .م ومؤشر عليه من رئيس المحكمةقولة في تسجيل مرالعربية ومسألة تسجيل المدا

  

ال تنفذ المداولة إال بعد أن يصادق عليها الوالي فتصبح عندها قرارا مستوفيا لشروطه  :المداوالتتنفيذ 
والتصديق في لغة القانون هو موافقة سلطة عليا على عمل قانوني أبرمته سلطة أدنى منها، بحيث تبقى 

  .المذكور معلّقة على هذا التصديق صحة التصرف القانوني
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يوما من ) 15(تنفذ المداوالت بحكم القانون بعد خمسة عشر « :البلديمن القانون  41وقد نصت المادة 

أدناه، وخالل هذه الفترة يدلي  45و  44و  43و  42إيداعها لدى الوالية مع مراعاة أحكام المواد 
  .»لقرارات المعلنة وصحتهاالوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية ا

وهكذا، ال تنفذ المداوالت وال تكون نهائية إالّ إذا صادق عليها الوالي إما ضمنيا، كما في حالة سكوت 

يوما الموالية إليداعها لديه، وإما صراحة كما في حالة  15الوالي وعدم رده على المداولة خالل 

من القانون البلدي التي جاء  42هو ما تشير إليه المادة اشتراط الرد الصريح من الوالي على المداولة و
  :ال تنفّذ المداوالت التي تتناول المواضيع التالية إال بعد أن يصادق عليها الوالي «: بها 

  .الميزانية والحسابات - 
 .»إحداث مصالح ومؤسسات عمومية -

   :البلديصالحيات المجلس الشعبي 

يعالج المجلس الشعبي البلدي من خالل مداوالته « :علىمن نفس القانون  85تنص المادة   
  .»الشؤون الناجمة عن الصالحيات المسندة للبلدية

للمجلس البلدي وكذلك صالحيات  الصالحيات التقليديةكل  ب يتولى.ش.أن ممن خالل المادة يتضح 
مثال التصويت ال لعلى سبييخص النوع األول فإنه يشمل  اففيم. وثقافيذات طابع اقتصادي واجتماعي 

  .ثم األعمال اإلدارية المتعلقة بأمالك البلدية منقولة أو عقارية 67على الميزانيات

 صوثقافي خص ياقتصادي واجتماعأما فيما يخص النوع الثاني فهو عبارة عن نشاطات ذات طابع 
لتعليم ااألساسية والتجهيز ونشاط  والهياكلنشاط التعمير : لها القانون عدة مواد وهي تتعلق ب 

االجتماعية وقطاع السكن ونشاط الصحة و النظافة ونشاط نشاط األجهزة  األساسي وماقبل المدرسي
  68.» .الستثمارات االقتصاديةا

  )رئيس المجلس الشعبي البلدي(الهيئة التنفيذية  - ثانيا

ماعية تتكون من رئيس كانت الهيئة التنفيذية في القانون القديم هيئة الج :البلديةطبيعة الهيئة التنفيذية 

  .116المجلس ومن عدد من النواب، كما تشير إلى ذلك المادة 

أما القانون الجديد فقد تظم هذه الهيئة بموجب الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون البلدي تحت 
رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه  نتعيي: األولعنوان رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع 

  .قانونيال

شكل الهيئة التنفيذية البلدية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يساعده في ذلك تت« :47المادة 
  . »...نائب أو أكثر
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وهكذا، انحصرت الهيئة التنفيذية في القانون الجديد في رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده كما تؤكده 

  .أعاله 47المادة 

  البلديلمجلس الشعبي المركز القانوني لرئيس ا

فإن ) 116م(إذا كان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يعين رئيسه ونوابه في ظل القانون القديم  

بأن يعين هذا الرئيس من بين أعضاء القائمة التي نالت األغلبية في  48القانون الجديد يقضي في مادته 
  .االنتخابات البلدية

م يعد له دور في اختيار رئيس المجلس الشعبي البلـدي ألنه صار واضح من نص المادة أن المجلس ل
وينصب هذا . مختارا من بين أعضاء القائمة التي نالت أكبر عدد من األصوات في االنتخابات البلدية

  .الرئيس بعد اختياره خالل مدة أقصاها الثمانية أيام الموالية لإلعالن عن نتائج االقتراع

المدة لتعيين الرئيس تالفيا لكل تراخ قد يحدث من طرف أعضاء هذه القائمة في  وقد حدد المشرع هذه
ويعلن عن هذا االختيار في نفس المدة بواسطة  ،تعيينه، وبالتالي تعطيل السير العادي لهذا المجلس

الفترة هذا وتستمر . النشر في مقر البلدية وعبر لواحقها، عبر أقاليم ترابها، كما يعلم الوالي بذلك فورا
  .الرئاسية لهذا الرئيس لنفس الفترة التي ينتخب لها المجلس الشعبي البلدي، وهي فترة خمس سنوات

ويكون من حق هذا الرئيس بصفة طوعية أن يقترح على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار 

على أال (أعضاء ) 06(و ) 02(نائب أو أكثر، يتراوح عددهم بحسب تعداد سكان البلدية بين عضوين 

  .بغرض مساعدته في مهامه العديدة) 4يتعدى عدد النواب الدائمين في كل األحوال

ويحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي أيضا أن يعين من بين هؤالء النواب، أو حتى من بين المنتخبين 
عيين مندوب خاص اآلخرين من ينوبه للقيام بمهام محددة، وخاصة تحت مسؤوليته، كما هي في حالة ت

وإذا تغيب أو حصل مانع له استخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة ) ب.من ق 53المادة (للحالة المدنية 

  .ب. ق 48مهامه، وإذا تعذر ذلك خلفه عضو من قائمته وفقا للكيفية المحددة في المادة 

  :التاليةالطرق وأخيرا نشير إلى أن مهمة رئيس المجلس الشعبي البلدي تنتهي بطريقة من 

  .نهاية المدة النيابية وهي خمس سنواتب - 
 .االستقالة التي يجب أن يعلن عليها للمجلس ويخطر الوالي بها فورا - 

من  55سحب الثقة منه من طرف المجلس الشعبي البلدي الذي له وفق مـا جـاء فـي المـادة  - 
 .ثلثي األعضاءوبأغلبية  أن ينهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة. ب.ق

69.أخيرا الوفاة - 
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   اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي

للبلدية، بازدواج في صفته القانونية وفي األول يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي منذ اإلصالح  
الوظائف والمهام التي يمارسها، فهو إلى جانب كونه الممثل الطبيعي والشرعي للبلدية، ومن هنا جاءت 

ته مزدوجة اختصاصات يمارسها كممثل للبلدية واختصاصات أخرى يمارسها كممثل عن اختصاصا
  .الدولة

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي  :البلديةاختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل 
  .، حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرىاالختصاصفي  باالزدواجية

  :70تمثيل البلدية ـوالأ 

وكل  واإلداريةفيكل أعمال الحياة المدنية يقوم خاللها رئيس المجلس الشعبي بتمثيل البلدية  :التمثيل
يمثلها أمام الجهات القضائية، وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة  اكم. الرسميةالتظاهرات 

  .66ية في التقاضي والتعاقد، كما تشير إليه المادةالبلد لاألعضاء لتمثي دالبلدية يقوم المجلس بتعيين أح

التحضير  :حيثمن  يتولى الرئيس غدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي :المجلسرئاسة 
  .وضبط تسيير الجلسات لالنعقاد والدعوة للدورات،

  :حيث يتكفل الرئيس بما يلي: إدارة أموال البلدية والحفاظ على حقوقها

  .بإنفاقها اإلذن و البلدية اداتإيرتسيير - 

والتصرف فيها  ااكتسابها واستعمالهحيث  القيام بكل األعمال القانونية المتعلقة بأمالك الدولة من- 
  .والمحافظة عليها

  .صفقات البلدية ومراقبة تنفيذهاإبرام - 

  .توظيف مستخدمي البلدية واإلشراف على تسييرهم- 

71.لى المجلس، ثم القيام بمتابعة تنفيذهاإعداد واقتراح ميزانية البلدية ع- 
 

  :تمثيل الدولة ـثانيا

ونه ممثل الدولة في تراب بلديته، كإن الصفة الثانية التي يتحلى بها رئيس المجلس الشعبي البلدي هي  
ذلك ألن الدولة في حاجة إلى من يمثلها في المستوى المحلي، ألن اإلدارة المركزية عاجزة عن تنفيذ 

ها من المصالح في العاصمة، ولذلك فهي تلجأ إلى التخفيف من عبء المهام المركزية كل مقررات
بإسناد بعضها ألجهزة وهيئات محلية، كرئيس المجلس الشعبي البلدي، خصوصا وأن بعضا من 
الشؤون العمومية ذات الصيغة الوطنية ال يمكن ممارستها إال على المستوى المحلي، مثل اختصاص 
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ة، فالحالة المدنية تعني المجتمع كله ألنها تمثل تاريخ هذا المجتمع وتراثه اإلنساني، فهي الحالة المدني
  .األمور المهمة للدولة والتي ال يمكن بالتالي اعتبارها من الشؤون العمومية المحليةمن إذن 

باعتباره ممثال  1990ويمكن حصر اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون   

إلى  67عونا من أعوانها في االختصاصات الضبطية بمفهومها الواسع، وقد تضمنتها المواد للدولة و

  :وهيمن القانون البلدي  78

  :ضبطيةاختصاصات 

وبهذه الصفة فهو يوقع على وثائق الحالة المدنية ويسلّمها لمن يطلبها من :  هو ضابط الحالة المدنية ����
إبرام عقود الزواج، ويسهر على مسك دفاتر وسجالت الحالة المواطنين المعنيين بها، كما يشرف على 

المدنية والحفاظ عليها، ويسجل المواليد والوفيات، إلى غير ذلك من األعمال التي تدخل ضمن 
  72.صالحياته كضابط للحالة المدنية

ت وبهذه الصفة يقوم بكل اإلجراءات والتحريا:  )الضبطية القضائية(هو ضابط الشرطة القضائية  ����
التي من شأنها القبض على المجرمين عبر تراب بلديته وفق ما تحدده القوانين والتنظيمات في هذا 

  .المجال

وفي هذا اإلطار فهو يشرف على تحقيق النظام :  )الضبطية اإلدارية(هو ضابط الشرطة اإلدارية  ����
لمواطنين وممتلكاتهم بشكل العام في تراب البلدية، من حفظ لألمن العام عن طريق الحفاظ على أرواح ا

عام، وإلى حفظ الصحة العامة والوقاية من األمراض بكل مصادرها البشرية أو الحيوانية، واستبعاد 
كل ما قد تسبب في ذلك باتباع سياسة وقائية إزاء األنشطة التي قد تُسبب ظهور أو انتشار األمراض، 

  .ية  وكيفية تخزين المواد االستهالكيةكمراقبة المحالت التجارية والمطاعم والمقاهي العموم

ومنع كل ما من شأنه إتالف راحة  73كما يدخل في مفهوم تحقيق النظام العام حفظ السكينة العامة
  .المواطن وإزعاجه

التي يمارسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ) الخاصة(ويدخل ضمن اختصاصات الضبطية اإلدارية 
والسهر على دفن الموتى في ظروف الئقة وفقا  رالجنائز والمقاب بصفته ممثال للدولة تأمين نظام

  .للشعائر والعادات والتقاليد الخاصة بكل ميت

كما يسهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير العمراني، ويسلم رخصا للبناء ويسهر 
  .الساريين على تطبيق النظام العمراني حسب الطرق المحددة في القانون والتنظيم

كما لرئيس المجلس اختصاصات أيضا تتعلق بالحماية المدنية، ولهذا الغرض فهو يساهم في عملية 
  .إعداد مخطط تنظيم وتقديم اإلسعاف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
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ها وفي األخير نشير إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المكلف بنشر القوانين والتنظيمات وتنفيذ
  .عبر كل تراب البلدية

  : رقابة الهيئة التنفيذية

يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في عمله لنوعين من الرقابة بحسب الصفة التي يمارس 
بها هذا العمل، فهو يخضع للرقابة الوصائية باعتباره عضوا من أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

والتها، وفي هذا اإلطار يخضع لنفس ما يخضع له وممارسا الختصاصاته كممثل للبلدية ومنفذ لمدا

من  33إلى 31أعضاء المجلس الشعبي البلدي اآلخرين من رقابة وصائية تضمنتها أحكام المواد 
  .القانون البلدي

وهو يخضع للرقابة الرئاسية من قبل والي الوالية عندما يمارس مهامه كممثل وعون للدولة حسبما 

، وهي رقابة تندرج من مجرد تقديم من القانون البلدي 80 ،79، 77 ،71، 69 تشير إليه المواد
تعليمات من الوالي إلى رئيس المجلس الشعبي لممارسة مهام تدخل في اختصاصاته كعون للدولة، إلى 

  83.75إلى  81في القيام بالمهام الضبطية كما جاء في المواد  74حد الحلول محله وتعويضه

البلدية هيئة إدارية تخضع كغيرها من الهيئات اإلدارية :  ) 145– 112مواد ال( بالنسبة إلدارة البلدية
إلى مبادئ التسيير اإلداري، وهي في ذلك تعتمد على مجموعة من األساليب والوسائل لممارسة النشاط 

  .الموكول إليها

األساليب  من القانون البلدي إلى ثالث أنواع من 133تميز المادة  :البلديأساليب ممارسة النشاط 
  :وهي القانونية لممارسة النشاط اإلداري البلدي

ويقصد به إنشاء مصالح عمومية بلدية لتوفير االحتياجات العمومية لمواطني :  التسيير المباشر) 1
البلدية، تقوم البلدية بنفسها بمباشرة تقديم الخدمات للمواطنين بواسطة مصالح تسيرها بنفسها وتمولها 

خاصة، كما هو الشأن لمصلحة الحالة المدنية المكلفة بتقديم وثائق الحالة المدنية من ميزانيتها ال
  .للمواطنين ومصلحة الشؤون العامة والتنظيم التي تتكفل بكل ما له صلة باالنتخابات

وهذا أسلوب اإلدارة يعتمد على إنشاء مؤسسات بلدية عمومية تتمتع  : المؤسسة العمومية البلدية) 2
لمعنوية واالستقالل المالي، مكلفة بأعمال وأشغال محددة تتنوع طبيعتها بتنوع المهام بالشخصية ا

الموكلة إليها، فهي قد تكون من طبيعة إدارية أو اقتصادية صناعية أو تجارية، تباشر البلدية تقديم 
شغال الخدمة العامة بطريقة غير مباشرة من خالل إنشاء هذه المؤسسات، كإنشاء مقاولة بلدية لأل

العمومية تتكفل مثال بشق الطرق وتعبيدها ووضع العالمات عليها والصهر على صيانتها، أو إنشاء 
  .الخ... لشرب،لمؤسسة محلية لتسيير مصلحة المياه الصالحة 

فرد (وفيه تتعاقد إدارة البلدية مع شخص من أشخاص القانون الخاص :  امتياز المصالح العمومية) 3
يه هذا الشخص الخاص بإدارة المصلحة التي حددتها له البلدية على نفقته الخاصة ، يلتزم ف)أو شركة
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مقابل الحصول على رسوم من المنتفعين من هذه المصلحة أو المرفق واالستفادة من أرباحها مع تحمله 
وهو ومن أمثلة هذا النمط التعاقد الذي تبرمه البلدية مع المكّاس . للمخاطر الناجمة من هذه اإلدارة

في األسواق األسبوعية من الباعة العارضين لسلعهم ) رسوم السوق(شخص يتولى مهمة جمع المكوس 
  .بها

تتكون هذه الوسائل من الوسائل القانونية والوسائل المادية والوسائل  :البلديوسائل ممارسة النشاط 
  .البشرية

ائل تمارس بها البلدية نشاطها كبقية أشار قانون البلدية إلى نوعين من الوس:  الوسائل القانونية) 1
  76.اإلدارات، وهي وسيلة القرارات اإلدارية ووسيلة العقود اإلدارية

، من خالل 80و  79أما وسيلة القرارات اإلدارية فقد أشار إليها القانون البلدي في المادتين   
تنفيذ مداوالت المجلس إعطاء رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحية اتخاذ القرارات اإلدارية، سواء ل

  .الشعبي البلدي أو لمباشرة اختصاصاته كممثل للدولة

أما وسيلة العقد اإلداري فتتمثل في حق البلدية للجوء إلى إبرام العقود اإلدارية والصفقات   
العمومية وفق ما هو محدد في قانون الصفقات العمومية واستنادا إلى دفاتر الشروط الخاصة وفقا لما 

  .من القانون البلدي 120إلى  117المواد جاء في 

وتتمثل في مجموع الموظفين واألعوان البلديين الذين يرتبطون مع البلدية :  الوسيلة البشرية) 2
برابطة عمل ويخضعون للقانون األساسي للوظيفة العامة والقوانين األساسية الخاصة لفئات األعوان 

ت دوقد حد. حقوق وواجبات هذه الفئة من األعوان والموظفينالتابعين للبلدية والتي تحدد في مجملها 

كيفيات توظيف هؤالء األعوان وخضوعهم للسلطة السلّمية لرئيس المجلس  131إلى  126المواد 
  .الشعبي البلدي وبعض حقوقهم

مية وتتمثل في مجموع العقارات والمنقوالت التي تملكها البلدية، إما ملكية عمو:  الوسيلة المادية) 3
مخصصة الستعمال الجمهور، أو ملكية خاصة مرصودة لصالح اإلدارة، وقد حددت شروط امتالك 

، فضال عن القواعد التي تضمنتها النصوص القانونية 116إلى  112هذه األموال وتسييرها المواد 
77.والتنظيمية الخاصة بقانون أمالك الدولة
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  الرقابـة الوصائيـة 

  :مـقدمـة
  

تمارس الرقابة الوصائية ألجل حماية مصلحة الوصي أي الدولة عـن طريـق احتـرام مبـدأ     
تحقيق النظام االجتماعي و المحافظة عليه  إلىالمشروعية من خالل تنفيذ السياسة الوطنية التي تهدف 

  . بما يحقق الصالح العام 
تصرفات و الهيئات لما تسنه السـلطة  من خالل سيادة القانون أي خضوع األعمال و ال إالوال يتم ذلك 

  .التشريعية بمعنى خضوعها للقانون
و الوصاية ال تتضمن معنى واحد بسبب اختالف أنواعها، ووسائلها ،و صورها، و أهدافها ،فضال عن 
اختالف الفقهاء ،و علماء اإلدارة في النظر إلى نوع  الرقابة ،و اختالف المفاهيم السياسية،  و المبادئ 

ئدية، و االجتماعية، و االقتصادية التي تحرك في ظلها عملية الرقابة و عليه يصعب وضع تعريف العقا
  . ممارستها جامع مانع لها ، حيث يمكن االكتفاء بتحديد بيان أنواعها ووسائل

  

I- الرقابة الوصائية المركزية على السلطات الالمركزية اإلقليمية:  

ة المحلية  باعتبارها هيئات ومجالس محلية منتخبة ممثلة تخضع الهيئات اإلقليمية الالمركزي
للشعب على المستوى اإلقليمي للرقابة الوصائية تمارسها عليها السلطات المركزية لمعرفة مدى 
مشروعية القرارات و التصرفات القانونية الصادرة عنها حفاظا للنظام العام و تتمثل هذه الرقابة 

والمجلس الشعبي الوالئي في  78ة ممثلة في المجالس الشعبي البلديالمفروضة على الهيئات المحلي
  .والرقابة على األجهزة  الرقابة على األشخاص،الرقابة على األعمال 

  

 : الرقابة على األعمال  -أوال

تتناول النظامية القانونية لنشاط المجالس و مالءمته و تظهر حسب التقنيات التقليدية المتمثلة في 
  79.و اإللغاء ،والحلول أو االستبدال الحكمي المصادقة، 

  

   :الرقابة الوصائية على اعمال المجلس الشعبي الوالئي- 1
  وتتم عن طريق الصور التالية

بالنسبة للمجلس الشعبي الوالئي تعتبر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي  :المصادقةعن طريق -أ
  . 80يوم من طرف الوالي 15الل المصادق عليها ضمنيا نافذة بعد نشرها و تبليغها خ

أما المصادقة الصريحة فقد حدد قانون الوالية بعض المداوالت يشترط في نفادها الموافقة أو المصادقة 
الصريحة هي المداوالت التي تتعلق بالميزانيات و الحسابات في إحداث أو إنشاء مصالح مراقبة 

  81.عمومية والئية
ينعقد االختصاص بإلغاء مداوالت المجلس الشعبي الوالئي بموجب قرار  :عن طريق اإللغاء- ب

  82.مسبب إما ببطالنها مطلقا أو نسبيا
  

من  51تعتبر باطلة بطالنا مطلقا و بحكم القانون المداوالت التي أوردتها المادة   :المطلق البطالن •
 : القانون الوالئي ، وذلك إلحدى األسباب التالية 
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حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداوالت التي يتخذها المجلس  الشعبي : عدم االختصاص-
ما كانت متجاوزة و خارجة عن صالحياته و اختصاصاته من حيث نطاقها  اإلقليمي أو  إذاالوالئي 

 . الموضوعي 

كانت مخالفة  إذاحيث تعتبر مداوالت المجلس الشعبي الوالئية باطلة بطالنا مطلقا : مخالفة القانون-
 .للتشريع ، الدستور ، القانون

اعد تسيير المجلس الشعبي الوالئي من حيث لقد حدد قانون الوالية قو: مخالفة الشكل اإلجراءات-
دوراته و مداوالته و غيرها عن اإلجراءات و الكيفيات ، وعليه فإن المداوالت التي تتم مخالفة لتلك 

  .األشكال و اإلجراءات تعتبر باطلة بطالنا مطلقا
 

اوالت التي تكون قابلة لإللغاء المد" من قانون الوالية  52نصت عليه المادة : البطالن النسبي •
يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الوالئي المعنيون بقضية موضوع المداولة إما باسمهم 

 ."الشخصي  أو كوكالء 

وإذا كان االختصاص بإلغاء تلك المداوالت يعود أصال لوزير الداخلية  بموجب قرار مسبب فإن المادة 
تعطي حق المطالبة بإلغاء تلك المداوالت مع وقف من قانون الوالية و توسيعا منها لعملية الرقابة  53

التنفيذ لكل من الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة بالوالية و يكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى 
  .وزير الداخلية الذي يجب عليه الفصل في الطلب خالل شهر وإال اعتبرت المداولة نافذة

  

والئي يمكن لوزير الداخلية أن يحل محل فيما يخص المجلس الشعبي ال :عن طريق الحلول-ج
المجلس الشعبي الوالئي عندما يرفض هذا األخير أحد القرارات التي يلزمه بها القانون ، فنصت على 

يمكن للسلطة  ":  على التوالي ما يلي  1990من قانون   146و المادة  141سبيل المثال المادة 
ئيا النفقات اإلجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي المكلفة بضبط ميزانية الوالية أن تسجل تلقا

  ". الوالئي في ميزانية الوالية طبقا للتشريعات السارية المفعول
وإذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي الوالئي أن يتخذ جميع التدابير الالزمة "

  نية اإلضافية الخاصة بالنسبة للسنة المالية الموالية    المتصاص هذا العجز و تحقيق التوازن الدقيق للميزا
وإذا تخلف المجلس الشعبي الوالئي عن اتخاذ التدابير الضرورية الستدراك العجز يتولى وزير الداخلية 
و الوزير المكلف بالمالية أخذ التدابير و تحديدها و إعطاء اإلذن بإزالة العجز في مدى سنتين  ماليتين  

  83.أو أكثر
  :المجلس الشعبي البلدي أعمالالرقابة الوصائية على - 2

المصادقة في المجلس الشعبي الوالئي حيث تشمل على  شأنها شأن :طريق المصادقة عن- أ
 . المصادقة الضمنية و الصريحة 

منه مبدأ عاما تعتبر بمقتضاه مداوالت  41لقد أورد القانون البلدي في المادة : التصديق الضمني
  .لدى لوالية  إيداعهام من تاريخ يو 15المجلس الشعبي البلدي نافذة بعد 

من القانون البلدي على ضرورة  42نظرا ألهمية بعض المداوالت تشترط المادة : الصريح التصديق
  : المصادقة صراحة عليها لتنفيذها و تتعلق هذه المداوالت بموضوعين

  الميزانية و الحسابات - 
  84 .إحداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية- 

  

يلغي الوالي المداوالت الالشرعية للمجلس الشعبي البلدي، في  كقاعدة عامة:  اإللغاء عن طريق-ب
حين تعتبر بعض المداوالت ملغاة حكما عندما تتناول موضوعا خارجا عن صالحيات المجلس أو 
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عندما تتضمن خرقا لقانون أو مرسوم ما، أما البعض اآلخر فتعتبر قابلة لإللغاء ويعود للوالي سلطة 
   85.ناتخاذ القرارات بهذا الشأ

 

إن السلطات الوصائية ال تستطيع االعتراض فقط عن النشاط الغير قانوني :  الحلول عن طريق-ج
للبلدية لكنه تستطيع أيضا أن تتصرف حكما من أجل ستر امتناع السلطات البلدية الغير شرعي عن 

يصوت  القيام بعمل ما ، ويرد هذا في حين ال يصوت على الميزانية بشكل متوازن أي عندما ال
المجلس الشعبي البلدي على الميزانية بشكل متوازن حين ذلك يتدخل الوالي من أجل إعادة التوازن 

   86. " و ما يليها 250المادة "للميزانية ،و في مجال الثروة الزراعية  
 

   : األشخاص على الرقابة- ثانيا
 

اص المشرفين على تملك السلطة المركزية صالحية التحسين النقل و التأديب في حق األشخ
المحلي  كالوالة و المديرين التنفيذيين على مستوى الواليات أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها  المستوى

  .وقفهم أو إقصاؤهم من المجالس المنتخبة وفقا لإلجراءات المحددة قانونا
  

  :  المجلس الشعبي الوالئي أشخاصالرقابة الوصائية على -1 
تمارس اإلدارة الالمركزية رقابتها على أعضاء المجالس الوالئية من حيث إمكانية توقيفهم أو 

  . بموجب مداولة من المجلس الشعبي الوالئي او اقصائهم متهإقال
  

مح له إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية ال تس: "من قانون الوالية 41تنص المادة   :التوقيف-أ
  .بمتابعة ممارسة مهامه قانونا يمكن توقيفه

و يتم اإلعالن عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية   
   ." المختصة

  :وبناء عليه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على األركان التالية
بالمجلس الشعبي الوالئي إلى حالة وحيدة قد  يرجع سبب توقيف العضو المنتخب: من حيث السبب -

يوجد فيها ذلك العضو أال وهي المتابعة الجزائية التي ال تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ؛ مع إحاطته 
  .بالضمانات والحماية الكافية كممثل لإلرادة الشعبية

  .ة وصايةيعود إعالن قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية كجه: من حيث االختصاص -
يتمثل موضوع المحل و قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب : من حيث المحل - 

                                                                                                                             .  87) شهرين مثال(بالمجلس الشعبي الوالئي وتعليقها لفترة معينة ومحددة
ل عضو في مجلس شعبي والئي يعد ك"من قانون الوالية على ما يلي  40تنص المادة   :اإلقالة -ب

يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف منصوصا عليها قانونيا، مستقيال فورا 
 . بموجب مداولة من المجاس الشعبي الوالئي 

  .و يقوم رئيس المجلس الشعبي الوالئي عل الفور بأعالم الوالي بذلك
لي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق االستقالة و في حالة تقصيره، و بعد إعذاره من الوا 

  . "بقرار
  :إلى األركان التالية - لصحته–وبناء عليه، فإن قرار اإلقالة يجب أن يستند 

يتمثل سبب اإلقالة للعضو في أن يصبح بعد انتخابه في إحدى الحالتين : من حيث السبب - 
 : القانونيتين والمتمثلتين في
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 .حالة من حاالت عدم القابلية لالنتخاب، الواردة بقانون االنتخابات �

  .حالة من حاالت التنافي أو التعارض الواردة بالقانون األساسي الذي يخضع له المنتخب �
يمكن في الواقع أن يتم  التصريح باالستقالة الحكمية للعضو من طرف : من حيث االختصاص - 

  .المجلس الشعبي الوالئي 
  .لة تقصيره، يتم اإلعالن عن تلك االستقالة بقرار من وزير الداخليةوفي حا

يترتب على اإلقالة للمنتخب الوالئي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس أي يتم : من حيث المحل - 
  88.إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس الشعبي الوالئي

  

قانون الوالية فإن إقصاء العضو من  من 42والمادة  38باالستناد إلى أحكام المادة :اإلقصاء - ج
  :المجلس الشعبي  الوالئي يقتضي ما يلي

يشترط لصحة إقصاء المنتخب الوالئي وجوده في حالة قانونية تتمثل في : من حيث السبب - 
  .تعرضه إلدانة جزائية

لم يحدد قانون الوالية خالفا للقانون البلدي الجهة التي تثبت إقصاء : من حيث االختصاص -
تعرضت فقط إلى االختصاص بإثبات قرار االستحالف حينما أسندته للمجلس  38العضو ذلك أن المادة 

  .الشعبي الوالئي
يترتب عن اإلقصاء فقدان وزوال المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس : من حيث المحل - 

الوارد في نفس القائمة  شحبالمترالشعبي الوالئي، كما يترتب على اإلقصاء استخالف العضو المقصى 
  89.مباشرة بعد المنتخب األخير منها

  

  :المجلس الشعبي البلدي أشخاصالرقابة الوصائية على - 2
يخضع أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الجهة 

  .التوقيف، اإلقالة، اإلقصاء: ، وتأخذ الصور التالية)الوالية(الوصية
عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية :"من القانون البلدي على ما يلي  32تنص المادة :التوقيف- أ

  .ل دون مواصلة مهامه يمكن توقيفهتحو
يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطالع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك غلى غاية  

  .صدور قرار نهائي من الجهة القضائية
 : وبناء عليه يشترط لصحة قرار التوقيف األركان التالية

لدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون أن يكون السبب القانوني الوحيد لتوقف المنتخب الب -
  .مواصلة العضو لمهامه االنتخابية

  .الوالي كجهة وصية إلىأن يعود إعالن قرار التوقيف  -
يتمثل موضوع و محل قرار التوقيف في عدم تمكن العضو عن ممارسة مهامه االنتخابية مؤقتا و  - 

غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية  إلىلفترة محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف  
 .مختصة

يجب في قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل معلال أي مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف  - 
حفاظا على حقوق العضو، كما يجب يتخذ من حيث اإلجراءات بعد استطالع رأي المجلس الشعبي 

رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي، ألنه  وألنالبلدي، 
 .البطالن على عدم احترامه
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يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو "من القانون البلدي على أن  31نصت عليها المادة  :اإلقالة-ب
في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه أنه عضو غير قابل لالنتخاب قانونا أو تعتريه حالة من 

  " حاالت التنافي
 : األركان التالية إلىوبناء عليه يشترط لصحة قرار اإلقالة أن يستند 

  :وجود المنتخب البلدي إما إلىيرجع سبب اإلقالة :  من حيث السبب -
  من قانون االنتخابات  98في حالة من حاالت عدم القابلية لالنتخاب الواردة في المادة  �
     في حالة من حاالت التنافي أو التعارض طبقا للقانون األساسي الذي يخضع له المنتخب في عمله أو  �

 .وظيفته

 .يعود االختصاص بالتصريح باإلقالة إلى الوالي: من حيث االختصاص - 

كان التوقيف من شأنه عدم تمكن المنتخب البلدي من حضوره مداوالت  إذا:  من حيث المحل - 
كام بمهامه االنتخابية مؤقتا، فان اإلقالة تضع حدا نهائيا  دائما للعضوية بالمجلس الشعبي المجلس و الح

  .البلدي 
  
 

  : الرقابة الوصائية على األجهزة-ثالثا
  

تخضع األجهزة  اإلقليمية المنتخبة للوصاية حيث يمكن حلها أي توقيفها عن العمل و تجريد  
  .90كل هذا حسب إجراءات محددة قانونا و كيفيات خاصةاألعضاء المنتخبين من صفتهم كمنتخبين، 

ففيما يتعلق بالمجلس الشعبي البلدي يمكن أن يتوقف المجلس ككل عن العمل لمدة ال تتجاوز الشهر  
بقرار من وزير الداخلية بناء على تقرير من الوالي، كما يمكن أن يحل بمرسوم و في هذه الحالة يجب 

 . عضو ليقوم بتسيير أعمال البلدية 11 إلى 5تعيين مجلس مؤقت من 

أما فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الوالئي فيمكن  أيضا أن يحل بمرسوم و في هذه الحالة يتم إجراء 
انتخابات جديدة خالل مدة ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ الحل ، ويمكن للمجلس أن يعلق في حاالت 

  .تتجاوز الشهر الواحد الطوارئ بقرار من وزير الداخلية و لمدة ال
  

  

II- الرقابة الوصائية المركزية على السلطة الالمركزية المرفقية:  
 

يمنح القانون لإلدارة المركزية باعتبارها هيئة عليا امتيازات أو سلطات من أ جل رعاية 
) ةالمصلحي(المصلحة العامة وحسن تسيير المرفق العام تباشرها على السلطات الالمركزية  المرفقية

  .التابعة لها من مظاهر هذه السلطات الرقابة على األشخاص والرقابة على األعمال
   

  :الرقابة على األشخاص- 1
وتتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس وترقيته ونقله وتأديبه وهذه  السلطة ليست امتيازا  

  .هي نوع من االختصاص يمارسه في حدود القانون وإنماللرئيس 
  

  :األعمال على الرقابة- 2
  .وتتمثل في التوجيه و الرقابة والتعقيب 
يقصد بها مالحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق األوامر :  التوجيه -أ

  .الشفهية و الكتابية اإلرشاداتوالتعليمات و 
  .و الحلول واإللغاءصادقة والتعديل تتمثل في الم:  سلطة الرقابة والتعقيب -ب
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