
                                                      اإلدارية المؤسسات في محاضرات
 الزكاة وصناديق األوقاف إدارة تخصص الثالثة للسنة موجهة

 رابح  فغرور األستاذ:

 

 :اإلداري الطابع ذات العمومية ساتالمؤس تعريف ـــ أوال
  .الالمركزيّباألسلوبّتدارّللدولةّشللوكةّعموميةّاتمؤسسّأهناّعلىّؼتعرّ - 
ّتتمتعّعموميةّمؤسسةّطريقّعنّيدارّعاـّ"مرفقّأهناّعلىّتعريفهاّديكنّكما- 

ّطبقاّمعينةّأعماؿّيفّوختتصّالوصائية،ّاإلداريةّللرقابةّخضوعهاّمعّادلعنويةّبالشخصية
 ّ.الوظيفيّالتخصصّلقاعدة

ّادلعنوية،ّالقانونيةّصيةبالشخّتتمتعّعمومية،ّإداريةّ"مؤسسةّأهناّعلىّأيضاّتعرؼ- 
ّبعالقةّادلختصةّادلركزيةّاإلداريةّبالسلطاتّوترتبطّواإلداري،ّادلارلّباالستقالؿّلكذوك

ّالالمركزيّاإلداريّباألسلوبّتدارّوىيّالوصائية،ّاإلداريةّللرقابةّواخلضوعّالتبعية
 .ّالقانوينّنظامهاّيفّزلددةّأىداؼّلتحقيق

 :التالية لخصائصا نستنتج التعاريف هذه خالل ومن

 .ملكياهتاّتعودّوإليهاّالدولة،ّتنشئها ػػػػػ
 .الوطنيةّالتنميةّوّالعامةّاألىداؼّلتحقيقّختصص- 
 .واللجافّاجملالسّطريقّعنّالالمركزيّاإلداريّباألسلوبّتسري- 
 .اإلداريةّ)الرقابة(ّللوصايةّختضع- 
 .ادلعنويةّبالشخصيةّتتمتع- 
 .خاصةّميزانيةّطريقّعنّالدولةّمنّالتسيريّإعاناتّعلىّتتحصل- 

 



 :للمؤسسات اإلدارية الشخصية المعنويةثانيا ـــ 

لنظاـّّختضعّو. الدولةّاتديرى ادلؤسساتّالعموميةّواإلدارية ) ادلرفقّالعاـ)سبقّوأفّذكرناّأفّ
قانوينّواحد،ّأخرجتهاّالدولةّيفّنطاؽّاإلدارةّادلركزيةّومنحهاّالقانوفّشخصيةّمعنويةّ

 .وقسطاّمنّاالستقالؿّيفّإدارةّشؤوهناّهبدؼّحتقيقّغرضها

وادلؤسسةّالعامةّتتمتعّبالشخصيةّادلعنويةّواالستقالؿّادلارلّوختضعّيفّأنشطتهاّللقانوفّ
خيوذلاّالقانوفّالعاـّمجلةّصلّيفّادلنازعاتّادلتعلقةّهبا،ّّوالعاـ،ّوخيتصّالقضاءّاإلداريّبالف

 :متيازاتّوىيمنّاال

 .السلطةّالعامة،ّقراراهتاّقراراتّإدارية- 

 .أمواذلاّأمواالّعامة،ّعماذلاّعماؿّعموميني- 

تلعبّالشخصيةّادلعنويةّدوراّىاماّيفّتنظيمّاألعماؿّوالسلطاتّاإلدارية،ّومكنتّمنّ- 
 وتعتربّأعماذلم(أعوافّالدولة) اإلداريةّبواسطةّأشخاصّطبيعينيالقياـّبالوظائفّ

 .أعماؿّإدارية

االستقالؿّاإلداريّالّيعينّأفّنتمتعّبكلّالسلطاتّالضروريةّوتكلفّىذهّاألجهزةّ- 
ّكلّاإلجراءاتّادلتعلقةّبنشاطهاّ بالتصويتّكلياّوجزئياّعلىّإيراداتّأوّنفقاتّاذليئة،ّإقرار

 .أعماذلاوتتحملّمسؤوليةّ

ختصصّللشخصيةّادلعنويةّأمواالّتكتسب،ّتشكلّذمتهاّادلاليةّاخلاصةّ: االستقالؿّادلارل- 
والتصديّ( التقاضي،ّاالدعاء،ّالدفاع،ّادلطالبةّباحلقوؽ )معّكلّماّيًتتبّعليهاّمنّحقوؽ

 .للدعاويّاليتّترفعّضدىا

عنويةّواالستقالؿّاإلداريّادلؤسساتّالعموميةّواإلداريةّواذليئاتّذاتّالشخصيةّادل: مالحظة
ّكلياّعنّالدولة،ّبلّاستقالذلاّزلدودّالنطاؽ،ّمقيدّأقرهّادلشرعّ وادلارلّالّيعينّبأهناّمستقلة

 .حسبّالقانوفّادلنشئّذلا



 :الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية واإلداريةثالثا ـــ 

ّكاآليتّعلىّمنّالقانوفّادلدينّاجلزائري 49 ادلادةّنصت  :تعددّاألشخاصّاالعتبارية

 .البلدية – الوالية – الدولة. أ

 .ادلؤسساتّوالدواوينّالعامة.ب

ادلؤسساتّاالشًتاكيةّوالتعاونيات،ّاجلمعياتّكلّرلموعةّدينحهاّالقانوفّشخصيةّ.ج
 .اعتبارية

حيكمهاّالقانوفّالعاـّاإلداريّوبذلكّتكوفّادلؤسساتّالعموميةّ: ادلؤسساتّاإلدارية. د
ّ.ذاتّطابعّإداريّوشخصيةّمدنيةّواستقالؿّمارل

 :الفرق بين المؤسسة العامة اإلدارية والمؤسسة الخاصةرابعا ــــ 

 :يظهرّالتمييزّبينهماّيفّعدةّنواحيّنذكرّمنها
اإلنشػػػاء:ّادلؤسسةّالعامةّذاتّالطابعّاإلداريّتنشئهاّالدولة،ّوّتتمتعّببعضّّ -1

اإلمتيازاتّ)منهاّالسلطةّالعامة(ّبينماّادلؤسسةّاخلاصةّتنشأّمنّطرؼّاألفراد،ّوّليسّذلاّ
 .مظهرّالسلطةّالعامة

اصةّتنتميّاالنتػػػماء:ّادلؤسسةّالعامةّاإلداريةّليسّذلاّحقّاالنتماءّبينماّادلؤسسةّاخلّ -2
 .إذلّجتمعّمنّمؤسساتّذلاّنشاطّوّىدؼّمشرؾ

االختصػػاص:ّادلؤسسةّالعامةّذاتّالطابعّاإلداري،ّوظيفتهاّإدارية،ّبينماّادلؤسسةّّ -3
 .اخلاصةّنشاطهاّاقتصاديّأوّجتاريّأوّصناعي

اذلػػػػدؼ:ّىدؼّادلؤسسةّاإلداريةّىوّتقدميّخدمةّأوّمصلحةّعامةّ)ىيّمرفقّعاـ(ّّ -4
 .ادلؤسسةّاخلاصةّىدفهاّاألساسيّىوّحتقيقّالربحبينماّ
التنظيمّالقانوين:ّختضعّادلؤسسةّالعامةّذاتّالطابعّاإلداريّيفّتنظيمهاّألحكاـّوّّ -5

 .قواعدّالقانوفّاإلداري،ّبينماّادلؤسسةّاخلاصةّلقواعدّالقانوفّاخلاصّمنّمدينّوّجتاري



قضاياّوّمنازعاتّادلؤسسةّالعامةّاالختصاصّالقضائي:ّختتصّبالنظرّوّالفصلّيفّّ -6
ذاتّالطابعّاإلداريّالقضاءّاإلداريّبينماّينظرّيفّمنازعاتّادلؤسسةّاخلاصةّالقضاءّ

 .العادي

 :نماذج عن المؤسسات العموميةخامسا ـــ 
  : الوالية في القانون االداري

ّوجودّ ّمن ّبالرغم ّذلا ّتابعة ّأهنا ّأي ،ّ ّالدولة ّمن ّيتجزأ ّال ّجزءا ّاحمللية ّاجلماعات تعترب
ّاإلداريةّ ّمنّأساليبّالتنظيمّاإلداريّوّاليتّتعينّتوزيعّالوظيفة ّاليتّتعتربّأسلوبا الالمركزية

بةّىذهّبنيّالسلطاتّادلركزيةّيفّالدولةّوّاذليئاتّاإلداريةّادلنتخبةّاليتّتباشرّمهامهاّحتتّرقا
السلطةّ.ّفتنظيمّالدولةّيستوجبّتقسيموّإذلّأقاليم،ّوالية،ّوبلديةّوّبالرجوعّإذلّالبلديةّ
ّحباجياتّ ّالتكفل ّيف ّىاما ّدورا ّتلعب ّفهي ّاإلقليمية ّلالمركزية ّاألساسية ّاخللية ّتعد اليت
ّالوقتّ ّنفس ّويف ّالدولة ّوحدات ّمن ّإدارية ّوحدة ّتعد ّاليت ّللوالية ّبالنسبة ّإما ادلوطنني.

ّبالتارلّّش ّو ّادلستقلة ّادلالية ّالذمة ّو ّادلعنوية ّبالشخصية ّتتمتع ّالقانوف ّأشخاص ّمن خصا
 .جتماعيةاالّسلتلفّاجلوانبّاالقتصاديةّّوكالمهاّيلعبافّدوراّرئيسياّيف

  لواليةلالتنظيم اإلداري ـــ  أوال
تعريفّالواليةّوالتطورّالقانوينّللواليةّوّذلكّمنّخالؿّمرحلتنيّّسنتناوؿّيفّىذاّالعنصر

 ومهاّادلرحلةّاإلستعماريةّوّمرحلةّاإلستقالؿّ.

ّتعريف الوالية :ّػػػ1

ّاألوذلّمنّالقانوفّ ّإقليم09ّ-90عرفتّادلادة ّمجاعة ((ّ ّبأهنا ّبالشخصيةّالوالية ّتتمتع ية
:ّ))ّالواليةّمجاعة1969ّّادلادةّاألوذلّمنّقانوفّستقالؿّادلارل((ّوّقدّعرفتهاّادلعنويةّوّاال

قتصاديةّاختصاصاتّسياسيةّوّاستقالؿّمارلّ.ّوذلاّاوميةّاقليميةّذاتّشخصيةّمعنويةّّوعم
ّ ّقانوفّاو ّمبوجب ّالقدمي ّأو ّاحلارل ّللقانوف ّطبقا ّالوالية ّوحتدث ))...ّ ّثقافية ّو جتماعية

لدستوريةّأساسّدستوريّفمختلفّالوثائقّاّبالنظرّألمهيتهاّ.وىذاّوّجيدرّالتنبيوّأفّالوالية
ّعتبارىاّمجاعةّإقليميةّتتمتعّبالشخصيةّادلعنويةّ.اوردّفيهاّذكرّللواليةّب

 :مراحل إنشاء الوالية و خصائصهاـــ 2

 :مراحل إنشاء الواليةـــ    



ّككلّبثالثةّمراحلّأساسيةّىي :  دترّعمليةّإنشاءّالواليةّبشكلّجزئيّأوّإنشاءّنظاـّالوالية

وىيّمرحلةّإنعقادّإدارةّونيةّالسلطاتّالعامةّادلختصةّعلىّإحداثّّمرحلة التقرير :ـــ  أوال
ّقرارّ ّإلختاذ ّالالزمة ّادلداوالت ّو ّادلناقشات ّو ّالدراسات ّإجراء ّبعد ّوذلك ّالوالية وإنشاء

ّإنشاءّالوالية.
وّالبشريةّوّادلاديةّّوىيّتنحصرّيفّإعدادّالوسائلّالقانونيةّوّالفنيةّمرحلة التحضير: ـــ ثانيا

ّوّاإلداريةّالالزمةّوّالضروريةّدلرحلةّتنفيذّقرارّ)ّالقانوفّ(ّإنشاءّالوالية.
ّالتطبيقّوحتويلّّمرحلة التنفيذ : ـــ ثالثا ّىوّالدخوؿّفعالّيفّحيز ّادلرحلة ّادلقصودّهبذه و

تمراريةّفهيّمرحلةّالتقريرّإذلّعملّوواقعّمطبقّ،ّونظراّالفّعمليةّالتنفيذّدتتازّبصفةّاإلس
ّأىداؼّ ّحتقيق ّيتم ّحىت ّادلستمرة ّادلتابعة ّو ّبالرقابة ّو ّالتنفيذ ّبوسائل ّاإلىتماـ ّإذل حتتاج

ّالواليةّ.
 :خصائص الواليةـــ   

ّدتتازّ ّاجلزائري ّاإلداري ّالنظاـ ّيف ّالمركزية ّإدارية ّووحدة ّكمجموعة ّالوالية ّنظاـ خصائص
ّكمجموعةّإداريةّالمركزيةّإقليميةّمبجموعةّمنّاخلصائصّوّادلميزاتّالذاتيةّمنهاّ: ّالوالية

ّأوال  أفّالواليةّىيّوحدةّأوّرلموعةّإداريةّالمركزيةّإقليميةّوجغرافيةّوليستّرلموعةّأوّّػػ
ّفقدّوجدتّوّمنحتّاالستقالؿّوّالشخصيةّوح ّأوّمرفقية ّأوّمصلحية ّفنية دةّالمركزية

ادلعنويةّومنحتّقسطاّمنّسلطةّالدولةّعلىّأساسّإقليميّجغرايفّأساساّوليسّعلىّأساسّ
ّفينّأوّموضوعي.

ّومهزةّّػػّثانيا ّحلقة ّاجلزائري ّاإلداري ّالنظاـ ّيف ّالمركزية ّإدارية ّورلموعة ّكوحدة ّالوالية تعد
ّككلّوّبنيّّو صلّبنيّاحلاجياتّوّادلصاحلّوّادلقتضياتّاحملليةّادلتميزةّعنّمصاحلّالدولة

ّاإلداريّ ّجبهازىا ّالوالية ّو .ّ ّالدولة ّيف ّالعامة ّادلصلحة ّاحتياجات ّو ّمقتضيات ّو مصاحل
ّفنيةّمنطقيةّ ّووسيلة ّتعدّوّتعتربّعامالّفعاالّوحيويا ّالعامة ّالقانوينّواختصاصاهتا ونظامها

إقامةّوحتقيقّالتنسيقّوّالتعاوفّوّالتكاملّبنيّوظائفّواختصاصاتّاجملموعاتّناجعةّيفّ
ّاجلهويةّاحملليةّ)البلدياتّ(ّوبنيّأعماؿّالسلطاتّادلركزيةّيفّالدولةّوالواليةّىيّوسيلة



وعاملّاالنسجاـّوّالتوفيقّوّالتوازفّبنيّادلصلحةّاحملليةّاإلقليميةّاجلهويةّوّادلصلحةّالعامةّّ
ّولذلكّكانتّالواليةّصورةّمنّصورّنظاـّالالمركزيةّاإلداريةّادلطلقةّمثلّالبلدية.يفّالدولةّ

ّّثالثا ّإداريةّالّمركزيةّيفّالنظاـّاإلداريّاجلزائريّّػػ ّباعتبارىاّرلموعةّأوّوحدة دتتازّالوالية
بأهناّأوضحّصورةّلنظاـّالالمركزيةّاإلداريةّالنسبيةّوّليستّوحدةّأوّرلموعةّالّمركزيةّإداريةّ

ّكل همّمطلقةّوّذلكّألفّأعضاءّاذليئةّوّجهازّتسيريىاّوّإدارهتاّدلّيتمّاختيارىمّوّانتقائهم
ّاجمللسّالشعيبّ ّوّىمّأعضاء ّ)االقًتاعّ( ّباالنتخابّالعاـ ّبعضهم ّخيتار ّإمنا باالنتخابّو
ّوّ للواليةّبينماّيعنيّباقيّاألعضاءّوّوارلّالواليةّمنّقبلّالسلطاتّاإلداريةّادلركزيةّمبرسـو

بّىمّأعضاءّاجمللسّالتنفيذيّللواليةّوّالوارلّ:ّ"ّيتورلّإدارةّالواليةّ,ّرللسّشعيبّمنتخ
بطريقةّاالقًتاعّالعاـّوّىيئةّتنفيذيةّتعنيّمنّقبلّاحلكومةّوّيديرىاّوارلّ.ّوّيؤكدّصفةّوّ
طبيعةّالالمركزيةّالنسبيةّللواليةّاشًتاؾّالدولةّباعتبارىاّوحدةّإداريةّمركزيةّيفّحتقيقّوّاصلازّ

الواليةّيفّأداءّادلصاحلّاحملليةّللواليةّوّإشباعّاحلاجاتّاحملليةّلسكافّالواليةّوّتشارؾّبذلكّ
ّمجاعةّ ّرلرد ّالوالية ّليست ّو ...ّ ((ّ ّالوالية ّلسكاف ّاجلهوية ّللمصلحة ّالالزمة اخلدمات
المركزيةّتشكلّأعماذلاّامتدادّألعماؿّالبلديةّوّأعماؿّالدولةّفحسبّ,ّبلّىيّأيضاّدائرةّ

ألكملّإداريةّدتكنّاإلداراتّادلركزيةّللدولةّمنّتعكسّعملهاّخلدمةّادلواطننيّعلىّالوجوّا
.))ّ
 التطور التاريخي للواليةــــ  3
 ستعمــار: مرحــلة اال الأو 

حتالؿّالفرنسيّعلىّىدـّبنياتّوّمؤسساتّسلطاتّاالّتثبتّالدراساتّالتارخييةّإصرار
وّبصفةّتعسفيةّإذلّثالثة1845ّّالدولةّوّاجملتمعّاجلزائريّ،ّإذّمتّتقسيمّالبالدّمنذّعاـّ

ةّتعسفيةّأخرىّيفّاألقاليمّالثالثةّإلخضاعّالسكافّألنظمأقاليمّ،ّمثّأحدثتّتقسيماتّ
ّكثافةّاجليشّوّادلعمرينّ.ّوّبغضّالنظرّعنّاإلدارةّادلدنيةّوّالعسكريةّاال ستعماريةّحسب

ستعمارّوّلعمارلّ"ّالوالئيّتبعاّألىداؼّاالالتعديالتّوّالتغرياتّاليتّطرأتّعلىّالتنظيمّ"ا
ّقدميّادلالحظاتّالتاليةّ:سًتاتيجيتوّباجلزائرّ،ّفإنوّديكنّتا

لقدّمتّإخضاعّمناطقّاجلنوبّإذلّالسلطةّالعسكريةّ،بينماّقسمّالشماؿّيفّالبدايةّ -1
ّ ّإخضاعها ّمع ّقسنطينة ،ّ ّوىراف ،ّ ّاجلزائر ّىي: ّ)واليات( ّعماالت ّثالثة ّ-إذل



إذلّالقانوفّادلتعلقّباحملافظاتّأوّالعماالتّيفّفرنسا،ّوّذلكّمنذّالتقسيمّّ-نسبيا
وّادلتعلقّباإلدارةّ"ّاألقاليمّادلدنيةّ"ّإذل1845ّّأفريل15ّّالواردّباألمرّالصادرّيفّ

ّ ادلتضمنّاإلصالحّاإلداري1956ّّجواف28ّّادلؤرخّيف601ّّ-56صدورّادلرسـو
ّكافّباجلزائرّباجلزائرّ.ّمعّهنايةّفًتةّاإلس ّدائرةّ.91ّعمالةّو15ّّتعمار

ّلعدـّّ -2 ّصورة ّرلرد ّاإلستعمارية ّادلرحلة ّخالؿ ّاجلزائر ّيف ّالعماالت ّنظاـ ّشكل لقد
ّكانتّرلردّ الًتكيزّاإلداريّ،فهيّدلّتكنّتعربّعنّإىتماماتّأوّمصاحلّزلليةّألهنا

 إداريةّللتمكنيّلإلستعمارّوإطاراّلتنفيذّسياساتوّوخططوّاذلدامةّ.
ىيمنّعلىّإدارةّوّتسيريّالعمالةّزلافظّأوّ"ّعاملّالعمالةّ"ّ)ّالوارلّأوّاحملافظّ(ّّّ -3

ّسلطاتّ ّو ّبصالحيات ّيتمتع ّكاف ّقد ّو ّالعاـ ّللحاكم ّالرئاسية ّللسلطة خاضع
ّكأجزاءّإقليميةّإداريةّللعمالةّ.  واسعةّديارسهاّمبساعدةّنوابّلوّيفّنطاؽّالدوائر

 أوّاحملافظّ(ّمتّإحداثّىيئتنيّأساسيتنيّمهاّ:ّوّإذلّحانبّعاملّالعمالةّ)الوارلّّ -4
ديارسّمهاموّحتتّرئاسةّ : conseil du préfectureّمجلس العمالة ،ّ-أ(

عاملّالعمالةّوّعضويةّعددّمنّادلوظفنيّتعينهمّالسلطةّادلركزيةّ)ّاحلاكمّالعاـّ(ّ
ّولوّإختصاصاتّمتعددةّوّمتنوعةّ:ّإداريةّوّقضائيةّ.

ّّّالمجلس العام -ب( ،conseil général : ّّعن ّالبداية ّيف ّيتشكل كاف
1908ّطريقّتعينيّأعضائوّمنّأعيافّالبلدّإذلّحنيّإعتمادّنظاـّاالنتخابّسنةّ

ّالتمثيلّلألىارلّبػّ ّنسبة ّلتحدد ّاألىارل( ّىيئتنيّإنتخابيتنيّ)ادلعمرينّو الذيّأنشأ
ّّّ.1919سنة1/4ّّبعدّأفّكانت1944ّّةّمنّرلموعّمقاعدّىذاّاجمللسّسن2/5ّ
 مرحــلة اإلستقالل :اثاني

عمدتّالسلطاتّالعامةّبعدّاإلستقالؿّإذلّإختاذّمجلةّمنّاإلجراءاتّعلىّمستوىّ
التنظيمّالوالئيّ)العماالتّ(ّدتثلتّيفّدعمّمركزّوّسلطاتّعاملّالعمالةّ)الوارلّ(ّ

ّمنّجهةّوّضمافّقدرّمعنيّمنّالتمثيلّالشعيب:
ّوّّ-أ( ّاإلقتصادي ّللتدخل )ّ ّ)جهوية ّعمالية ّجلاف ّإحداث ّمت ،ّ ّأوذل ّفًتة ففي

ّعنّ " C.D.I.E.S "اإلجتماعي ّشلثلني ّو ّاإلدارية ّادلصاحل ّعن ّشلثلني تضم



ّإفّ ّاحلقيقة ّو ّاللجنة. ّرئاسة ّإليو ّاليتّتؤوؿ ّ)الوارل( ّالعمالة ّعامل ّيعينهم السكاف
ّسوىّدّو ّدلّيكنّذلا ّوجودىا ّعلىّماّتلكّاللجافّيفّحالة ّإستشاريّبادلصادقة ر

ّكافّحيوزّ –يقدـّذلاّمنّمشاريعّوّقراراتّمنّطرؼّعاملّالعمالةّ)الوارلّ(ّالذي
ّفعال ّو ّالسائدةّّ-قانونا ّالعامة ّالوضعية ّدلواجهة ّواسعة ّإختصاصات ّو سلطات
ّبالبالدّآنذاؾ.

ةّمتّإستخالؼّاللجن1967ّوّيفّفًتةّثانيةّ،ّوبعدّاإلنتخاباتّالبلديةّلسنةّّ-ب(
وّ A.D.E.S السابقةّمبجلسّجهويّ)ّعمارلّأوّوالئي(ّإقتصاديّوّإجتماعي

ّكافّيتشكلّمنّمجيعّرؤساءّاجملالسّالشعبيةّالبلديةّبالعمالةّمعّإضافةّشلثلّ الذي
ّكلّمنّ:ّاحلزبّ،ّالنقابةّ،ّاجليشّوعلىّالرغمّمنّدورّىذاّاجمللسّيفّاإلقًتاحّ عن

ّكافّرلردّىيئةّاستشاريةّ.ّوّمناقشةّادلشاكلّاإلقتصاديةّوّاإلجتما عيةّبالعمالةّفقد
ّكافّعاملّالعمالةّدلّيعدّيرأسّىذهّاذليئةّالوالئيةّ)ّحيثّينتخبّالرئيسّمنّ وّإذا
بنيّرؤساءّاجملالسّالشعبيةّالبلديةّ(ّفقدّبقيّحائزاّألوسعّالسلطاتّبإعتبارهّشلثالّ

شاغرةّ،ّإعدادّوّتنفيذّللدولةّوّالعمالةّيفّسلتلفّاجملاالتّوّادليادينّ:ّاألمالؾّال
ّحنيّ ّإذل ّقائما ّالوضع ّىذا ّظل ّوقد ّالعاـ....إخل. ّالنظاـ ّعلى ّاحلفاظ ،ّ ادليزانية

وّادلتضمنّلقانوفّالواليةّ،ّوّىو1969ّّماي23ّّادلؤرخّيف69/38ّّصدورّاألمرّ
النصّالذيّيبقىّمشكالّللمصدرّالتارخييّللتنظيمّالوالئيّباجلزائرّ،ّعلىّالرغمّمنّ

ّبالنم ّالتنظيمتأثره ّقاـ ّاألمر ّذلذا ّفطبقا ّاجملاؿّ. الوالئيّعلىّّوذجّالفرنسيّيفّىذا
ّ:ّثالثةّأجهزةّأساسية

ّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ:ّوىوّىيئةّمنتخبةّعلىّغرارّاجمللسّالبلديّ.ّ-
يتشكلّحتتّسلطةّالوارلّ،ّمنّمديريّمصاحلّالدولةّاجمللسّالتنفيذيّللواليةّ:ّّوّ-ّ

ّلنشاطّيفّالوالية.ّادلكلفنيّمبختلفّأقساـّا
الوارلّ:ّوىوّحائزّسلطةّالدولةّيفّالواليةّوّمندوبّاحلكومةّهباّيعنيّمنّطرؼّّ-

ّرئيسّالدولة.ّ
ّنصّيفّادلادةّّّّّ ّاإلداريةّحينما ّالوحدة ّأو36ّّهبذه ّىيئة منوّعلىّإعتبارّالوالية

اإلقتصاديةّخاصةّرلموعةّإقليميةّجبانبّالبلديةّ.ّإالّأفّتغريّادلعطياتّالسياسيةّوّ



ّناحيتنيّ ّمن ّالوالئي ّالقانوف ّأحكاـ ّتعديل ّإذل ّأدى ّللحزب ّالرابع ّادلؤدتر بعد
ّأساسيتنيّ:

األوذلّ:ّتوسيعّصالحياتّوّإختصاصاتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّيفّالعديدّمنّّّّ
ّجتسيداّ ّالوالية ّإقليم ّمستوى ّعلى ّمراقبة ّوظيفة ّللمجلس ّأصبح ّحيث ادليادين

ّاليتّجتعلّمنوّوسيلةّللرقابةّالشعبيةّ.76ّّألحكاـّدستورّ
الثانيةّ:ّتدعيمّوّتأكيدّالطابعّالسياسيّذلذهّاذليئةّسواءّمنّحيثّ:ّتشكليهاّ:ّّّ

إذّأصبحتّالنصوصّاألساسيةّللحزبّ)ّيفّظلّنظاـّاألحاديةّالسياسيةّ(ّتشًتطّ
كّمنّاإلخنراطّيفّاحلزبّبالنسبةّلكلّمًتشحّلعضويةّىذاّاجمللسّ.ّتسيريىاّ:ّوّذل

خالؿّتأسيسّىيئةّمشًتكةّبنيّاجلهازّالسياسيّ)ّزلافظةّاحلزب(ّوّاجلهازّاإلداريّ
ّعلىّمستوىّالواليةّىوّرللسّالتنسيقّالوالئيّ.

 هيئات الــوالية   -4ّ
الثامنةّّللواليةّىيئتافّمهاّ:ّاجمللسّالشعيبّالوالئيّوّالوارلّوىذاّماّنصتّعليوّادلادة

ّّ.1990منّقانوفّ
 : المجلس الشعبي الوالئي أوال

ّاألسلوبّ ّويعترب ّالوالية ّمستوى ّعلى ّمداولة ّجهاز ّىو ّالوالئي ّالشعيب ّاجمللس إف
األمثلّللقيادةّاجلماعيةّوّالصورةّاحلقيقيةّاليتّمبوجبهاّديارسّسكافّاإلقليمّحقهمّ

ّيفّتسيريهّوّالسهرّعلىّشؤونوّورعايةّمصاحلوّ.
يتشكلّاجمللسّمنّرلموعةّادلنتخبنيّمتّإختيارىمّوّتزكيتهمّمنّّّــ  تشكيلة المجلس:   

قبلّسكافّالواليةّمنّبنيّرلموعةّمنّادلًتشحنيّادلقًتحنيّمنّقبلّاألحزابّأوّادلًتشحنيّ
ّطبقاّ ّاجمللسّ: ّأعضاء ّعدد ّادلنتخبنيّ. ّفإفّاجمللسّيتشكلّفقطّمنّفئة ّوعليو األحرارّ،

مارسّادلتضمنّالقانوفّالعضويّادلتعلق06ّّيفّّادلؤرخ07ّ-97منّاألمرّرقم99ّّللمادةّ
ّباإلنتخاباتّفإفّعددّمقاعدّاجمللسّالشعيبّالوالئيّتكوفّبالشكلّالتارلّ:

ّنسمةّ.250000ّعضواّيفّالوالياتّاليتّيقلّعددّسكاهناّعن35ّّّ-
ّنسمة.650000ّو250001ّّعضواّيفّالوالياتّاليتّيًتواحّعددّسكاهنا39ّّّ-



ّنسمة.950000ّو650001ّّياتّاليتّيًتواحّعددّسكاهناّعضواّيفّالوال43ّّ-
ّنسمة.1150000ّو950001ّّعضواّيفّالوالياتّاليتّيًتواحّعددّسكاهنا47ّّّ-
ّنسمة.1250000ّو1150001ّّعضواّيفّالوالياتّاليتّيًتواحّعددّسكاهنا51ّّّ-
ّنسمة.1250000ّعضواّيفّالوالياتّاليتّيفوؽّعددّسكاهنا55ّّّ-
ّللتع•ّ فإفّعددّادلقاعدّعلىّادلستوىّالوطينّموزعةّّّدادّالسكاينّادلعلنّعنوّرمسياّوّطبقا

ّكمايليّ:
ّعضوّ.39ّرللساّوالئياّيتكوف26ّّّ-عضو.35ّّرللساّوالئياّيتكوفّمن12ّّّ-
ّعضو.43ّرلالسّتتكوفّمن8ّّّ-
ّعضو.47ّرللسّواحدّيتكوفّمنّّ-
فإفّأكثرّمنّنصفّعددّالوالياتّّعضوّ.ّوتبعاّدلاقدـ55ّرللسّواحدّيتكوفّمنّّ-

والية(ّ.كماّأفّالعددّادلعتمدّللمقاعدّىوّنفسو26ّّعضوّ)39ّتتكوفّرلالسهاّمنّ
ّ.ّويضمنّىذاّالعددّ:ّ.1969ّّادلعموؿّيفّقانوفّ

دتثيالّأكثرّوّمشاركةّأوسعّللطبقةّالسياسيةّيفّتسيريّشؤوفّاإلقليمّخاصةّبعدّّ-1
ّالدخوؿّيفّنظاـّالتعدديةّاحلزبية.

ّديكنّىذاّالعددّاجمللسّمنّإنشاءّجلانو.ّبالنسبةّدلسألةّتكوينّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ-2
بشأفّاجمللسّالشعيبّالبلديّسواءّماّتعلقّمبوضوعّّ–سابقاّ–ديكنّاإلحالةّعلىّماّوردّ

الناخبّأوّادلنتخبّأوّالعمليةّاالنتخابيةّ،ّوّذلكّباستنادّوّالرجوعّإذلّاألحكاـّالواردّ
بقانوفّاالنتخاباتّوّادلشًتكةّبنيّمجيعّاالستشاراتّاالنتخابيةّأوّتلكّادلتعلقةّباجملالسّ

إذلّأفّعددّأعضاءّّ–ىناّ–وّمابعدىاّ(ّ.ّمعّذلكّديكنّاإلشارة156ّّبيةّ)فقرةّاالنتخا
عضواّعلىّأفّتكوفّكلّدائرةّانتخابيةّشلثلة55ّّو35ّّاجمللسّالشعيبّالوالئيّيًتاوحّبنيّ

ّبعضوّعلىّاألقل.
 التسيير ثانيا ـــ 

ّأوال:ّرئيسّاجمللسّالشعيبّالوالئيّكيفيةّانتخابوّوّصالحياتوّ:



ّا ّاالقًتاعّينتخب ّأسلوب ّبإعتماد ّذلك ّو ّرئيسا ّأعضاءه ّبني ّمن ّالوالئي ّالشعيب جمللس
السريّوّباألغلبيةّادلطلقةّ،ّوّإذاّدلّحيصلّأيّمًتشحّعلىّاألغلبيةّادلطلقةّيفّالدورّاألوؿّ
جتريّانتخاباتّيفّدورةّثانيةّيكتفيّفيهاّباإلغلبيةّالنسبيةّ،ّوّيفّحالةّتساويّاألصواتّ

وّبعدّّّّسّألكربّادلًتشحنيّسناّوّتكوفّالرئاسةّلكاملّالفًتةّاالنتخابيةّتسندّرئاسةّاجملل
ّلوّأوّأكثرّمنّبنيّادلنتخبنيّوّ انتخابوّيتوذلّرئيسّاجمللسّالشعيبّالوالئيّاختيارّمساعدا
ّأحدّ ّالنواب ّتعدد ّحالة ّيف ّالرئيس ّويعني ،ّ ّعليهم ّللموافقة ّالشعيب ّللمجلس يقدمهم

غيابوّ،ّوّيفّحالةّحصوؿّمانعّللمساعدّأوّللمساعدينّيعنيّادلساعدينّإلنابتوّيفّحالةّ
أماّعنّصالحياتّرئيسّاجمللسّالشعيبّّّاجمللسّمنّبنيّأعضاءهّمنّيتوذلّمهاـّالرئاسةّ

ّالوالئيّفهيّكثريةّنذكرّمنهاّ:
يتوذلّرئيسّاجمللسّإرساؿّاإلستدعاءاتّلألعضاءّمرفقةّجبدوؿّاألعماؿّوشعرّالوارلّ -1

ّبذلك.
ّادلناقشاتّ.ّيتوذلّإدارة -2
ّيقًتحّمكتبّاجمللسّوّيقدموّللمجلسّلإلنتخابوّ. -3
.ّوهبدؼّالقياـّمبهاموّعلىّأفضلّّيطلعّأعضاءّاجمللسّبالوضعيةّادلاليةّالعامةّللواليةّ-4

منّقانوفّالواليةّأفّيتفرغّرئيسّاجمللسّوالّيباشرّأي32ّّوجوّفرضّادلشرعّمبوجبّادلادةّ
ّماّنصتّعليوّادلادةّمهمةّأخرىّ،ّودتكنوّبادلقابلّمنّأ فّيتلقىّتعويضاّعنّذلكّوىذا

ّكلّالوسائلّادلادية33ّّّ كماّفرضّالقانوفّعلىّالوارلّأفّيضعّحتتّتصرؼّرئيسّاجمللس
وّالوثائقّألداءّمهاموّ.ّوجيوزّلرئيسّاجمللسّقانوناّأفّيقدـّاستقالةّوّيفصحّعنّرغبتوّيفّ

اجمللسّالشعيبّالوالئيّ(ّويفّىذهّاحلالةّّالتخليّعنّرئاسةّاجمللسّوىذاّأماـّىيئةّادلدوالةّ)
خيتارّاجمللسّرئيساّجديدّلوّحسبّالطريقةّادلذكورة.ّالوضعيةّالقانونيةّللمنتخبّ:ّطبقاّ

منّقانوفّالواليةّفإفّادلهمةّاالنتخابيةّداخلّاجمللسّرلانيةّأيّتتمّدوفّمقابل36ّّللمادةّ
،ّوحىتّديكنّادلشرعّأعضاءّألهناّمنّحيثّاألصلّتدخلّضمنّالنشاطّالسياسيّللفردّ

اجمللسّمنّاحلضورّأعتربّاستدعاءّاجمللسّمبثابةّمربرّللغيابّوحظرّعلىّاإلدارةّادلستخدمةّ
ّوفاةّ ّويفّحالة ّأشغاؿّاجمللس. ّادلنتخبّوحضور ّالعملّبسببّغيابّالعضو فسخّعقد

ّالوا ّشح ّبادلًت ّيستخلف ّإقصاءه ّأو ّاستقالتو ّأو ّبالعضو ّمباشرة ّالقائمة ّنفس ّيف ّعدّرد



ّأفّ ّاإلشارة ّبنا ّوحري ّاجمللس. ّمن ّمداولة ّمبوجب ّاالستخالؼ ّويثبت ّاألخري. ادلنتخب
ّتك ّأف ّينبغي ّادلادة ّأوّىذه ّعضو ّاختيار ّىي ّأخرى ّحالة ّإليها ّلتضاؼ ّتعديل ّزلل وف

ّداخلّ ّللعضو ّوديكن .ّ ّاألمة ّرللس ّيف ّادلنتخبة ّالفئة ّضمن ّاجمللس ّأعضاء ّمن عضوين
اجمللسّأفّيقدـّاستقالتوّ.ّوىناّفرضّالقانوفّطريقةّواحدّلالستقالةّدتثلتّيفّتقدميّرسالةّ

بحّهنائيةّونافذةّمنّتاريخّإستالمهاّمضمونةّمعّإشعارّبالوصوؿّتوجوّلرئيسّاجمللسّوتص
ّ،ّوإالّبعدّشهرّمنّتاريخّاإلرساؿ.ّ

:ّإفّاحلديثّعنّالنظاـّاالنتخايبّيقتضيّتسليطّالصوءّعلىّثالثةّّّالنظاـّاإلنتخايبّّ-
ّالناخبّوّادلنتخبّوّالعمليةّاإلنتخابية.ّزلاورّىي:

منّالدستورّعلىّ"ّأفّكلّمواطنّتتوفرّفيوّالشروط50ّّالناخبّ:ّنصتّادلدةّّ-أ(
القانونيةّأفّينتخبّأوّأفّينتخب"ّورجوعاّلقانوفّاإلنتخاباتّصلدهّقدّحددّيفّنصّ

اجلنسيةّ:ّيعدّناخبّكلّجزائريّوجزائريةّّ-1مادتوّاخلامسةّشروطّاإلنتخابّوىيّ:ّ
ّاالقًتاعّوىيّسنّأقلّمنّسنّالرشداحملددّسنة18ّّالسنّّ-2دوفّتفرؽّيفّاجلنس.ّ يـو

منّالقانوفّادلدينّولعلّاحلكمةّاليتّأرادّادلشرعّحتقيقهاّمنّخالؿّىذا40ّّيفّادلادةّ
التمتعّباحلقوؽّادلدنيةّوّالسياسيةّّ-3التخفيضّىوّضمنّمشاركةّأوسعّذليئةّالناخبنيّ.ّ

التسجيلّّ-5تّالتنايف.ّعدـّوجودّالناخبنيّيفّحالةّمنّحاالّ-4وىذاّشرطّبديهي.؟ّ
ّيفّالقائمةّاإلنتخابية.

ادلنتخبّ:ّجيبّمنّحيثّاألصلّأفّتتوفرّيفّادلرشحّلعصويةّاجمللسّالشعيبّّ-ب(
ّ الوالئيّمجيعّالشروطّالناخبّأوالّوتضاؼّإليهاّالشروطّاخلاصةّبالعضويةّوعلىّالعمـو

شرطّعاـّينطبقّعلىّّاجلنسيةّوىيّ-1فإفّالًتشحّلنيلّعضويةّاجمللسّديكنّإمجاذلاّيفّ:ّ
ّ-3التمتعّباحلقوؽّادلدنيةّوّالسياسيةّوىوّشرطّعاـّأيضاّ.ّّ-2الناخبّوّادلنتخب.ّ

أفّالّيكوفّادلرشحّيفّحالةّّ-4سنة23ّّسنةّوكانتّيفّضوءّالقانوفّالقدمي25ّّالسنّ
ّمنّحاالتّالتنايفّأيّأفّالّيكوفّمنتمياّإلحدىّالطوائفّادلبعدةّمنّحقّالًتشح.

ةّاإلنتخابيةّ:ّتتضمنّالعمليةّاإلنتخابيةّرلموعّمنّاإلجراءاتّوّاألعماؿّاليتّالعمليّ-ج(
فرصهاّادلشرعّمنّخالؿّقانوفّاإلنتخاباتّبدءاّبإعدادّالقوائمّاإلنتخابيةّومراجعتهاّإذلّ

ّغايةّالفرزّوإعالفّالنتائجّوماّتثريهّىذهّالعمليةّمنّمنازعات.



ّسنويا ّوتتمّمراجعتها ّاإلنتخابية: ّودائمةّخالؿّالثالثيّاألخريّمنّّّالقائمة ّمنتظمة بصفة
ّويشرؼّعلىّ ّالشأف ّهبذا ّإشعار ّوينشر ّرئيسّاجمللسّالشعيبّالبلدي ّمن ّبأمر ّسنة كل

ّادلراجعةّجلنةّتتكوفّمنّ:
ّ-ّّ ّرئيسا. ّادلختص ّالقضائي ّاجمللس ّرئيس ّيعينو ّالشعيبّّ-قاصي ّاجمللس ّرئيس رئيس

ّشلثلّعنّالوارلّ.ّّ-البلديّعضوا.ّ
ّ*استدعا ّللمادة ّطبقا :ّ ّالناخبني ّىيئة ّاذليئة29ّّء ّتستدعي ّاالنتخابات ّقانوف من

ّرئاسيّيفّغضوفّاألشهرّالثالثةّاليتّتسبقّتاريخّإجراءّاالنتخابات.ّ ّاالنتخابيةّمبرسـو
ّرئاسيّغريّأنوّديكنّلوزيرّالداخليةّ ّاالقًتاعّيوماّواحدّحيددّمبرسـو *ّمدةّاالقًتاعّ:ّيدـو

ساعةّعلىّاألكثرّيفّالبلديات72ّّخصّذلمّبتقدميّافتتاحّاالقًتاعّبػبطلبّمنّالوالةّأفّيّر
ّواحد.ّ ّاليتّيتعذرّفيوّإجراءّاالقًتاعّيفّيـو

ّ ّمواصفاتّ: ّاالقًتاعّمبجموعة ّيتميز ّالّديسّّ-*شليزاتّاالقًتاعّ: ّعاـ ّفهو :ّ العمومية
بّعلناّبلّالسريةّ:ّالّيتمّالتعبريّمنّقبلّالناخّ-جنساّدوفّآخرّأوّفئةّدوفّأخرىّ.ّ

بصفةّسريةّولقدّعملّالقانوفّعلىّجتسيدّىذاّادلبدأّبتوفريّوسائلّالسريةّوىيّ:ّادلظروؼّ
الشخصيةّ:ّإفّالتعبريّعنّاإلرادةّيفّرلاؿّاالنتخاباتّيتمّمنّحيثّاالصلّّ-وّادلعزؿّ.ّ

بصفةّشخصيةّغريّأفّادلشرعّأجازّاستعماؿّنظاـّالوكالةّيفّمواصعّمعينةّنصتّعليهاّ
ّ 62ّّادلادة ّوىي: ّاالنتخاب ّقانوف ّّ-من ّادلستشفيات. ّيف ّادلوجودوف العجزةّ-ادلرضى

ادلوجودوفّمؤقتاّيفّاخلارجّوّمنّ-العماؿّالذينّيعملوفّخارجّواليتهمّ.ّ-وذويّالعطبّ
الطبيعيّأفّيكوفّالوكيلّناخباّوأفّالّيكوفّحائزاّألكثرّمنّوكالةّىذاّمعّمالحظةّأنوّ

ّلقرارّاجمللسّالدستورّال جيوزّألحدّالزوجنيّأـّيوكلّاآلخرّوتتمّالوكالةّبعقدّأماـّوطبقا
ّاللجنةّاإلداريةّادلذكورةّسابقا.ّ

*ّالفػػرزّ:ّويتمثلّيفّعمليةّحسابّاألصواتّوىيّمرحلةّيفّغايةّمنّاخلطورةّلذاّجيبّ
ضبطهاّبشكلّدقيقّلضمافّنزاىةّالعمليةّاإلنتخابيةّفمنّحيثّالزمافّجيبّأفّيتمّالفرزّّ

ّنصتّادل ّاالقًتاعّوتتواصل53ّّادةّكما ّاختتاـ ّأيّفورّهناية منّقانوفّاالنتخاباتّفورا
دوفّانقطاعّحىتّهنايةّالفرزّومنّحيثّادلكافّيتمّالفرزّيفّمكاتبّالتصويتّومنّحيثّ



الشكلّيتمّعلناّأيّحبصورّالناخبنيّويتوذلّالفرزّالناخبوفّأنفسهمّبعدّاختيارىمّمنّقبلّ
ّأعصاءّمكتبّالتصويتّ.ّ

فّالنتائػجّ:ّتشرؼّإعالفّالنتائجّالنهائيةّجلنةّوالئيةّتتكوفّمنّثالثةّقضاةّيعينهمّ*ّإعال
ّ Sessions .ّوزيرّالعدؿّوجتتمعّمبقرّرللسّالقضاةّأوّاحملكمة

  -ثانيا: الدورات يعقد المجلس الشعبي الوالئي )م.ش.و( دورات عادية ودورات إستثنائية أ(
يوما15ّّ(ّدوراتّعاديةّيفّالسنةّمدةّالواحدة04ّيعقدّاجمللسّأربعةّ)ّ:ّالدورات العادية

أياـّأخرىّ.ّوقدّنصّقانوفّالواليةّعلىّضرورةّإجرائهاّيفّتواريخ07ّّ،ّديكنّدتديدىاّإذلّ
ّكماّ ّوديسمربّ. ّسبتمربّ، ّجوافّ، ّمارسّ، :ّ ّوىيّأشهر ،ّ ّوإالّعدتّباطلة ،ّ زلددة

ّاإلستد ّالرئيس ّيوجو ّأف ّالقانوف ّيشًتط ّقبل ّاجمللس ّإلعضاء ّتاريخ10ّّعاءات ّمن أياـ
ّإنعقادّالدورةّمرفقةّجبدوؿّاألعماؿّ.ّ

:ّديكنّللمجلسّ،ّعندماّتقتضيّاحلاجةّإذلّذلكّأفّيعقدّدوراتّّالدورات اإلستثنائية  
ّثلثّ) ّبطلبّمنّرئيسّاجمللسّالشعيبّالوالئيّأو ّ(ّسواء ّغريّعادية (ّ (1/3ّاستثنائية

ّكافّقانوفّالواليةّقدّنصّيفّادلادةّأعضاءّاجمللسّ،أوّالوارل منوّعلىّأفّيوجو14ّّّ.ّوإذا
ّأياـّ،ّإالّأنوّدلّحيددّمدهتاّ.5ّّالرئيسّاإلستدعاءاتّلعقدّالدورةّاإلستثنائيةّقبلّ

ّّثالثا: المداوالت ّ
ّصالحياتوّ ّإحدى ّعلى ّتنصب ّمداوالت ،ّ ّدوراتو ّخالؿ ّالوالئي ّالشعيب ّاجمللس جيري

ّكماىوّالشأفّبال (ّإذلّالقواعدّاألساسيةّالتاليةّ:183ّنسبةّللبلديةّ)ّسابقا،ّفقرةّوختضع
العالنيةّ:ّالقاعدةّالعامةّأفّتكوفّمداوالتّاجمللسّعالنيةّضماناّللرقابةّالشعبيةّ،ّإالّّ-أ(

ّ ّللمنتخبنيّالوالئيني،ّّ-يفّحالتنيّ: ّاالنضباطية فحصّادلسائلّادلرتبطةّّ-فحصّاحلالة
ّ.باألمنّوّالنظاـّالعاـ

ّادلمارسنيّمعّ-(بّ ّلألعضاء ّادلطلقة ّباألغلبية ّعلىّادلداوالت ّادلصادقة ّتتم :ّ التصويت
ّ .منّقانوفّالوالية47ّترجيحّصوتّالرئيسّعندّالتساويّوفقاّدلاوردّبادلادةّ

ّّرابعا : اللجان  



(ّخوؿّقانوفّالوالية169ّّسائدّيفّالتنظيمّالبلديّ)سابقاّ،ّفقرةّّعلىّغرارّماىوّّّّّّ
ّسواءّّ ّالوالية ّهتم ّاليت ّادلسائل ّلدراسة ّمتخصصة ّجلاف ّتشكيل ّالوالئي ّالشعيب للمجلس
ّوّ ّالعمرانية ّالتهيئة ،ّ ّادلالية ّو ّاإلقتصاد :ّ ّاجملاالت ّيف ّخاصة ،ّ ّدائمة ّأو ّمؤقتة كانت

فيةّ.ّوجيبّأفّتراعىّيفّتشكيلّاللجنةّالتناسبّمعّالتجهيزّوّالشؤوفّاإلجتماعيةّوّالثقا
ّتقدميّ ّشأنو ّأفّتستعنيّبأيّشخصّمن ّديكنّللجنة ّكما ّللمجلس ادلكوناتّالسياسية

ّمعلوماتّمفيدة.
ّرقمّّّ:اإلختصاصات - باألسسّوّادلبادئّالواردةّيف09ّّ-90لقدّتأثرّقانوفّالوالية

وىوّماّيتجلىّمنّخالؿّحتديدّصالحياتّواختصاصاتّاجمللسّالشعيب1989ّّدستورّ
ّ ّالتخلي ّبعد ّوذلك ،ّ ّّ–الوالئي ّيكرسوّّ–مذىبيا ّكاف ّالذي ّاإلشًتاكي ّاإلختيار عن

ّكلّ،ّفإفّاختصاصاتّاجمللسّالشعيبّا1976ّدستورّ لوالئيّتشملّمجيعّأعماؿّ.ّوعلى
التنميةّاإلقتصاديةّوّاإلجتماعيةّوّالثقافيةّوهتيئةّإقليمّالواليةّومحايةّالبيئةّ.ّفللمجلسّأفّ

ّيتداوؿّيفّاجملاالتّالتاليةّ:
الفالحةّوّالريّ:ّتوسيعّوّترقيةّالفالحةّ،ّالوقايةّمنّاآلفاتّاإلجتماعيةّ،ّالتشجريّّ-أ(ّ

ّّحةّاحليوانيةّ،ّادلياهّالصاحلةّللشربّوتطهريّادلياهّ.ّومحايةّالبيئةّوّالغابات،ّالص
ّهتيئةّّ-ب(ّ :ّ ّالتالية ّواألنشطة ّباألعماؿ ّبالقياـ ّوذلك :ّ ّاالقتصادية ّاألساسية اذلياكل

ّوفكّ ّالريفية ّاإلنارة ،ّ ّاألنشطة ّاالستقباؿ ّىياكل ّوتصنيفها،ترقية ّوصيانتها ّالوالية طرؽ
ّالعزلةّ.ّ

كوينيةّ:ّحيثّتتوذلّالواليةّإصلازّوصيانةّمؤسساتّالتعليمّ:ّالتجهيزاتّالًتبويةّوّالتّ-ج(
ّالثانويّوّالتقينّوّالتكوينّادلهينّ.ّ

ّاجملاؿّ،ّوّّ-د( ّأعماؿّيفّىذا ّاجمللسّبعدة النشاطّاالجتماعيّوّالثقايفّ:ّحيثّيقـو
ّالصحةّ ّىياكل ّإصلاز ،ّ ّللشباب( ّبالنسبة ّ)وخاصة ّالتشغيل :ّ ّفيمايلي ّأساسا ادلتمثلة

،ّالقياـّبأعماؿّالوقايةّالصحيةّ،ّمساعدةّالفئاتّاإلجتماعيةّاحملتاجةّإذلّرعايةّّالعمومية
)ّادلعوقنيّوّادلسننيّ(ّ،ّإنشاءّادلؤسساتّالثقافيةّوالرياضيةّوبعثّوتنميةّالًتاثّالثقايفّ

ّوالسياحيّبالوالية.



اريةّ.ّالسكنّ:ّإذّيساىمّاجمللسّويشجعّإنشاءّمؤسساتّالبناءّوّالتعاونياتّالعقّ-ىػ(ّ
ّبإبداءّ ّتسمح ّالوالئي، ّالشعيب ّاجمللس ّوصالحيات ّالختصاصات ّفاحصة ّنظرة إف

1ّادلالحظاتّاألساسيةّالتاليةّ:ّ
ديكنّللمجلسّأفّيتداوؿّيفّأيةّقضيةّهتمّالواليةّ،ّتتصلّبإحدىّاجملاالتّالسابقةّ،ّّ-

ّكماّتشري1/3ّباقًتاحّمنّ:ّثلثّ) 55ّادلادةّ(ّمنّأعضاءّاجمللسّأوّالرئيسّأوّالوارلّ،
ّمنّقانوفّالواليةّ.

يشكلّاجمللسّالشعيبّالوالئيّىيئةّاتصاؿّبنيّاإلدارةّادلركزيةّوّاإلدارةّاحملليةّذلكّأفّّ-2ّ
منّقانوفّالواليةّتنصّعلىّمايليّ:ّ))ّيقدـّاجمللسّالشعيبّالوالئيّاآلراءّاليت56ّّادلادةّ

ّذلك ّعلى ّزيادة ّديكنو ّكما ،ّ ّالتنظيمات ّو ّالقوانني ّأوّّتقتضيها ّاالقًتاحات ّيقدـ أف
ّالوارلّللوزيرّادلختصّمرفقةّبرأيوّيفّآجلّ ادلالحظاتّاخلاصةّبشؤوفّالواليةّواليتّيرسلها

ّيوماّ((ّ.30ّّأقصاهّ
يتميزّتدخلّالواليةّبالطابعّادلكملّلوظيفةّالبلديةّ،ّذلكّأفّالعديدّمنّأحكاـّقانوفّّ-3

ّللوال ّالشعيب ّاجمللس ّباختصاصات ّادلتعلقة ّالشعيبّالوالية ّاجمللس ّتدخل ّأف ّعل ّتنص ية
ّكماّذلا1ّالوالئيّيكوفّيفّحالةّجتاوزّالنشاطّلإلطارّاإلقليميّللبلدياتّأوّلقدراهتاّ) ،ّ)

ّأفّتتدخلّتنسيقاّوتشاوراّمعّالبلدياتّأوّدعماّذلاّّ.ّ
يعتربّالوارلّسلطةّإداريةّوسلطةّسياسيةّيفّنفسّالوقتّويستخلصّمنّّ:الـــوالي ا ـــ ثاني

ّاألساسّ.يتمتعّ ّوعلىّىذا .ّ ّاألساسيةّيفّالوالية ّيشكلّالسلطة ّبأنو النصوصّالقانونية
ّكونوّمنّجهةّشلثلّللدولةّومنّجهةّأخرىّشلثلّللوالية. ّبصالحياتّىامةّجداّتتمثلّيف

ّالرئاسيّرقمّطبقاّللمرسّ:التعيين وإنتهاء المهام - -04-10الصادرّيف44ّّ-89ـو
ّالتنفيذيّرقم1989ّّ ّادلرسـو ّمنّالنصوصّوخاصة ّوغريىا ّسالفا ّإليو 25ّ-90ادلشار

ادلتعلقّبالتعينيّيفّالوظائفّالعلياّيفّاإلدارةّاحملليةّ،ّينعقد1990ّّ-07-25ادلؤرخّيفّ
ّرئاسيّيتخ ذّيفّرللسّالوزراءّاإلختصاصّبتعينيّالوارلّإذلّرئيسّاجلمهوريةّمبوجبّمرسـو

بناءّعلىّإقًتاحّمنّوزيرّالداخليةّ.ّونظراّألمهيةّالدورّادلنوطّبالوارلّوّمركزهّاحلساسّ،ّ
ّبتعينيّالوالةّمبوجبّالنصّعليوّصراحةّيفّصلبّ فقدّتأكدّاختصاصّرئيسّاجلمهورية

نصّقانوينّّ–حالياّّ-منوّ.ّوالّيوجد78ّّ،ّطبقاّللمادة1998ّّالدستورّادلعدؿّسنةّ



ّذلكّأفّالطبيعةّيب ّتعينيّالوالة ّوّادلعايريّاليتّيتمّمبوجبها نيّوّحيددّالشروطّادلوضوعية
ّاألمورّ ّمن ّلو ّأساسي ّقانوف ّوضع ّعملية ّجتعل ّسياسة( ّو ّ)إدارية ّالوارل ّدلهمة ادلزدوجة
ّ ادلعقدةّ.ّأماّبالنسبةّالنتهاءّمهاموّفهيّتتمّطبقاّلقاعدةّتوازيّاألشكاؿّمبوجبّمرسـو

ّراءاتّنفسهاّادلتبعةّلدىّتعينوّ.ّرئاسيّوباإلج
يتمتعّالوارلّباالزدواجيةّيفّاإلختصاصّ،ّحيثّحيوزّعلىّسلطاتّّّ:الصالحيات  -

ّشلثالّ ّديارسّسلطاتّأخرىّبإعتباره ّكما ّللمجلسّالشعيبّالوالئيّ، ّتنفيذية بصفتوّىيئة
ّللدولةّ.

ّّ ّالصفة ّوهبذه ّالوالئي: ّالشعيب ّللمجلس ّتنفيذية ّىيئة ّالوارل ّمبمارسةّأوال: ّالوارل يقـو
ّالصالحياتّاألساسيةّالتاليةّ:

تنفيذّمداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ:ّوذلكّمبوجبّإصدارّقراراتّوالئيةّبإعتبارهّّ-أ(ّ
ّجهازّتنفيذّدلاّيصادؽّعليوّجهازّادلداولةّ)ّـّ.ّش.وّ(ّ.ّ

ّالوارلّبضرورةّإطالعّوإعالـّاجمللسّالشعيبّالوالئيّّ-ب( ّالقانوفّالوالية ّيلـز اإلعػػالـّ:
ّبوضعيةّونشاطاتّالواليةّ،ّوذلكّعنّطريقّ:

ّبإنتظاـّعنّمدىّتنفيذّمداوالتّاجمللس.ّّ-ّ ّ-إطالعّرئيسّاجمللسّ،ّبنيّالدوراتّ،
ّتقدميّتقريرّحوؿّمدىّتنفيذّادلداوالتّعنّكلّدورةّعاديةّ.

تقدميّبيافّسنويّللمجلسّيتضمنّنشاطاتّمصاحلّالدولةّيفّالواليةّمنّجهةّوّمنّّ-ّ
جهةّأخرىّوّالذيّّديكنّأفّينتجّعنّمناقشتوّرفعّالئحةّإذلّالسلطةّالوصيةّ)الوزارةّ(ّ.ّ

دتثيلّالواليةّ:ّخالفاّللوضعّيفّالبلديةّ،ّحيثّديثلّرئيسّاجمللسّالبلديّالبلديةّ،ّّ-ج(
ّدتثيلّ ّالوالئيّ.ّفإفّمهمة ّرئيسّاجمللسّالشعيب ّوليسّإذل ،ّ ّللوارل ّقانونا ّمسندة ّالوالية

ومنّمثّفإفّالوارلّديثلّالواليةّيفّمجيعّأعماؿّاحلياةّادلدنيةّوّاإلداريةّطبقاّللتشريعّالساريّ
ّبإستثناءّ ّأوّمدعىّعليو ّكافّمداعيا ّالقضاءّسواء ّأماـ ّديثلّالوارلّالوالية ّكما ادلفعوؿّ،

ّالواّر ّاحلالة ّبادلادة ّاجمللس54ّّدة ّرئيس ّديكن ((ّ :ّ ّأنو ّمفادىا ّاليت ّو ّالوالية ّقانوف من
ّكلّقرارّصادرّمنّ الشعيبّالوالئيّبإسمّالواليةّأفّيطعنّلدىّاجلهةّالقضائيةّادلختصةّيف
وزيرّالداخليةّيثبتّبطالفّأيّمداولةّ،ّأوّيعلنّإلغاءىاّأوّيرفضّادلصادقةّعليها((ّوىوّ



ّادلا ّضمنا ّإليو ّماذىبت ّد(87ّدة .ّ ّالوالية ّقانوف ّعلىّّ-من :ّ ّالرئاسية ّالسلطة شلارسة
ّكماّتشريّادلادةّ ّمنّقانوفّالواليةّ.106ّموظفيّالواليةّ،

ّّثانياّ ّنظراّػػػ ،ّ ّاإلداري ّالًتكيز ّلعدـ ّحقيقية ّصورة ّالوارل ّجيسد :ّ ّللدولة ّشلثل الوارل
قليمّالواليةّ.ّوتتمثلّأىمّعتبارهّشلثالّللدولةّيفّإالطاتّوّالصالحياتّادلسندةّإليوّبللس

ّاالختصاصاتّادلوكلةّللوارلّهبذهّالصفةّ،ّيفّ:
ّكماّىوّالشأفّبالنسبةّلرئيسّاجمللسّالشعيبّالبلديّ،ّفإفّالوارلّّ-أّ الضبطّ)ّالشرطةّ(ّ:

ّكماّنصّقانوفّاإلجراءاتّ يتمتعّبالعديدّمنّسلطاتّالضبطّاإلداريّ)ّالشرطةّاإلداريّ(
ّّالوالةّيفّرلاؿّالضبطّالقضائيّ.ّّاجلزائيةّأيضاّعلىّسلطات

منّقانوفّالواليةّعلىّأفّ:ّ))ّالوارلّمسؤوؿ96ّّالضبطّاإلداريّ:ّحيثّتنصّادلادةّّ-1
ّبالوسائلّ ّ،ّحيثّيزود ))ّ ّالعاـ ّوّالسكينة ّوّاألمنّوالسالمة ّعلىّالنظاـ علىّاحملافظة

ّ(ّ.284ّالبشريةّوّالقانونيةّالالزمةّ)الحقاّفقرةّ
منّقانوفّاإلجراءاتّاجلزائيةّسلطاتّللوالة28ّّيّ:ّلقدّخولتّادلادةّالضبطّالقضائّ-2

ّيفّرلاؿّالضبطّالقضائيّ،ّمعّإحاطتهاّجبملةّمنّالقيودّ،ّمنّأمههاّ:ّ
شلارسةّالوارلّلسلطةّالضبطّالقضائيّيفّحالةّوقوعّجنايةّأوّجنحةّضدّأمنّالدولةّ.ّّ-
ّتوافرّحالةّاإلستعجاؿّ.ّ-
لقضائيةّقدّأخطرتّبوقوعّجرديةّ.ّوحىتّيفّىذهّاحلالةّ،ّفإفّعدـّعلموّأفّالسلطةّاّ-ّ

سلطةّالوارلّمقيدةّمنّحيثّالزمافّ،ّذلكّأنوّجيبّعلىّالوارلّأفّيبلغّوكيلّاجلمهوريةّ
ّ ّأقصاىا ّمدة ّالقضائية48ّّخالؿ ّللسلطة ّاإلجراءات ّمجيع ّعن ّبذلك ّمتخليا ساعة

ّادلختصة.ّ
ختضعّالواليةّ،ّبإعتبارىاّىيئةّإداريةّ،ّإذلّسلتلفّصورّوّأنواعّّ:الرقابة على الــوالية    -

الرقابةّاليتّعرضناىاّلدىّمعاجلتناّللنظاـّالرقايبّادلبسوطّعلىّالبلديةّمعّبعضّاألحكاـّ
ىناّ–اخلاصةّاليتّتقتضيهاّوضعيةّالواليةّبالنسبةّللجهازّاإلداريّبالدولةّ.ّوعليوّسنعمدّ

ةّاإلداريةّادلبسوطةّخاصةّعلىّاجمللسّالشعيبّالوالئيّسواءّفقطّإذلّالتطرؽّإذلّالرقابّ–
بالنسبةّ:ّألعضائوّ،ّوأعمالوّوّمداوالتوّ،ّأوّبإعتبارهّإحدىّىيئاتّالواليةّ.ّأماّإلدارةّ



ّ ّادلادة ّتنص ّحيث ّالصدد ّهبذا ّالعامة ّلألحكاـ ّختضع ّفهي ،ّ ّقانوف106ّّالوالية من
ّ ّتوضع ّإدارة ّللوالية ((ّ :ّ ّمايلي ّعلى ّبتنفيذّالوالية ّوتكلف ّللوارل ّالسلمية ّاإلدارة حتت

ّ-مداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّوقراراتّاحلكومةّبتورلّالوارلّالتنسيقّالعاـّلإلدارةّ((.ّ
ّالوصايةّ)ّاإلدارةّ ّالرقابةّعلىّأعضاءّاجمللسّالشعيبّالوالئيّدتارسّجهة ادلطلبّاألوؿّ:

ّالّو ّالشعيب ّاجمللس ّأعضاء ّعلى ّرقابتها )ّ ّأوّادلركزية ّتوقيفهم ّإمكانية ّحيث ّمن ،ّ الئي
ّإقالتهمّأوّإقصائهمّمبوجبّمداولةّمنّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ.

:ّ"ّإذاّّمنّقانوفّالواليةّعلىّمايلي41ّتنصّادلادةّ : Suspension أوالّ:ّالتوقيفّ
تعرضّعضوّمنتخبّدلتبعةّجزائيةّالّتسمحّلوّمبتابعةّشلارسةّمهاموّقانوناّ،ّديكنّتوقيفوّ.ّ
ّاجلهةّ ّقرار ّصدور ّحىت ّالداخلية ّوزير ّعن ّصادر ّمعلل ّبقرار ّتوقيف ّعن ّاإلعالف ويتم
ّعلىّاألركافّ القضائيةّادلختصةّ"ّوبناءّعليوّ،ّفإنوّيشًتطّلصحةّقرارّالتوقيفّأفّيقـو

ّ:ّّالتالية
منّحيثّالسببّ:ّيرجعّسببّتوقيفّالعضوّادلنتخبّباجمللسّالشعيبّالوالئيّإذلّّ-أ(

حالةّقانونيةّوحيدةّقدّيوجدّفيهاّذلكّالعضوّاالّوىيّادلتابعةّاجلزائيةّاليتّالّتسمحّلوّ
ّكممثلّلإلرادةّالشعبيةّ.ّ ّمبمارسةّمهاموّقانونياّ،ّضماناّومحايةّلو

ّكجهةّمنّحيثّاإلختصاصّ:ّيعودّإّ-ب( عالفّقرارّتوقيفّالعضوّإذلّوزيرّالداخليةّ،
ّوصايةّ.ّ

منّحيثّاحمللّ:ّيتمثلّموضوعّوزللّقرارّالتوقيفّيفّتعطيلّشلارسةّالعضوّادلنتخبّّ-ج(
ّ :ّ ّوزلدودة ّمعينة ّلفًتة ّوتعليقها ّالوالئي ّالشعيب ّقرارّّ-باجمللس ّصدور ّتاريخ ّمن تبدأ

اريخّالقرارّالنهائيّمنّاجلهةّالقضائيةّاجلنائيةّإذلّتّ-التوقيفّالصادرّمنّوزيرّالداخليةّ،ّ
ّادلختصةّ.

الشكلّوّاإلجراءاتّ:ّدلّتشرّادلادةّالسابقةّصراحةّإذلّأشكاؿّأوّإجراءاتّمعينةّّ-د(ّ
ّ ّيقتضي ّاألمر ّاف ّّ–،إال ّاجلهاتّّ–عمليا ّو ّالوالية ّمصاحل ّطرؼ ّمن ّإجراءات اتباع

ّالتوقيفّجيبّأفّيفرغّيف ّأفّقرار ّكما ،ّ ّّالقضائية ّىػ( اذلدؼّّ–قرارّوزاريّمكتوبّ.
ّ)الغايةّ(ّ:ّيسعىّقرارّالتوقيفّاذلّاحلفاظّعلىّنزاىةّوّمصداقيةّالتمثيلّالشعيبّ.ّ



من40ّّتنصّادلادةّ - : Démission d’office ( ثانياّ:ّاالقالةّ)االستقالةّاحلكمية
ّكلّعضوّيفّرللسّشعيبّوالئيّجيدّنفسوّحت تّطائلةّقانوفّالواليةّعلىّمايليّ:ّ"ّيعد

ّمبوجبّ ّمستقيالّفورا ,ّ ّقانونيا ّمنصوصّعليها ّتناؼّ, ّانتخابّأوّيفّحالة ّقابلية عدـ
ّالوارلّ ّرئيسّاجمللسّالوالئيّعلىّالفورّبإعالـ ّويقـو مداولةّمنّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ.
بذلكّ.ّوّيفّحالةّتقصريهّ,ّوّبعدّاعذارهّمنّالوارلّ,ّيعلنّوزيرّالداخليةّحبكمّالقانوفّ

ّكماّتشريّادلادةّعنّ ّ-منوّاذلّاالستقالةّاالداريةّللعضوّ.39ّّطريقّاالستقالةّبقرارّ".
ّاذلّاالركافّالتاليةّ:ّ–لصحتوّّ–وبناءّعليوّ,ّفإفّقرارّاالقالةّجيبّأفّيستندّ

منّحيثّالسببّ:ّيتمثلّسببّاالقالةّأوّاالستقالةّاحلكميةّللعضوّيفّأفّيصبحّ,ّّ-أ(ّ
ّ,ّيفّإحدىّا ّبعدّانتخابو ّمنّحاالتّعدـّّ-1حلالتنيّالقانونيتنيّادلتمثلتنيّيفّ: حالة

حالةّّ-2(ّ.47ّّالقابليةّلالنتخابّ,ّالواردةّيفّقانوفّاالنتخاباتّكماّرأيناّ)ّسابقاّفقرةّ
ّمنّحاالتّالتنايفّأوّالتعارضّالواردةّبالقانوفّاالساسيّالذيّخيضعّلوّادلنتخبّ.ّ

ّالواقّ-ب( ّيف ّ ّديكن :ّ ّاإلختصاص ّحيث ّمن ّاحلكميةّّع ّباالستقالة ّالتصريح ّيتم أف
ّتلكّ ّاالعالفّعن ّيتم ,ّ ّتقصريه ّوّيفّحالة .ّ ّالوالئي ّطرؼّاجمللسّالشعيب ّمن للعضو

ّاالستقالةّبقرارّمنّوزيرّالداخلية.ّ
منّحيثّاحمللّ:ّخالفاّللتوقيفّ,ّيًتتبّعلىّاالستقالةّاحلكميةّللمنتخبّالوالئيّّ-ج(

ّباجمللسّ, ّكعضوّباجمللسّالشعيبّّوضعّحدّهنائيّللعضوية ّالقانونػي ّمركزه ايّيتمّإلغاء
ّالوالئيّ,ّمباّلوّمنّحقوؽّوماّعليوّمنّالتزماتّ.ّ

ّالعضوّ:ّّ-د( ّإقالة ّىوّ:ّّ-الشكلّوّاإلجراءاتّ:ّيشًتطّقانوفّالوالية اجراءّجوىريا
ّ ,ّ ّاالستقالة ّبتقدمي ّللعضو ّالوارل ّالوالئيّ-إعذار ّالشعيب ّللمجلس ّمداولة ّّاجراء ,-ّ

ّوشكلّجوىرياّىوّ:ّالقرارّالوزاريّادلكتوبّ.ّ
ّبأحدّسبيبّالقرارّاالقالةّادلشارّاليهماّسابقاّ.ّ-ىناّ–اذلدؼّ:ّيرتبطّاذلدؼّّ–ىػ(ّ

منّقانوفّالواليةّعلىّمايلي:ّ"ّتطبق42ّّتنصّادلادةّ ّ : Exclusion ثالثاّ:ّاالقصاء
ّكلّمنتخبّتعرضّإلدانةّجّز38ّأحكاـّادلادةّ ائيةّتسلبوّأىليةّاالنتخابّ."ّأعالهّعلى

ّ ّعضوّمنّأعضاء38ّّوبالرجوعّغلىّادلادة ّوفاة ّ"ّيفّحالة :ّ ّتنصّعلىّأنو منوّصلدىا



ّيستخلفّبادلًتشحّالواردّيفّنفسّالقائمةّ ّإقصائو ّأو ّاستقالتو اجمللسّالشعيبّالوالئيّأو
الؼّمبداولةّ،ّمباشرةّبعدّادلنتخبّاألخريّمنهاّ.ّيثبتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّىذاّاالستخ

ّ ّذلك". ّعلى ّالوارل ّالوالئيّّ-ويطلع ّالشعيب ّاجمللس ّمن ّالعضو ّإقصاء ّفإف ،ّ ّمث ومن
ّيقتضيّتوافرّاالركافّالتاليةّ:ّ

ّقانونيةّّ-أ( ّيفّحالة ّادلنتخبّالوالئيّوجوده ّإقصاء ّيشًتطّلصحة منّحيثّالسببّ:
ّ)سابقا ّبالبلدية ّيف ّللوضع ّوخالفا .ّ ّجزائية ّألدانة ّتعرضو ّيف ّتتمثل ّفقرة ّفإف79ّ، ،ّ )

ادلشرعّقدّعمدّإذلّحتديدّوتقييدّسببّاإلقصاءّحينماّقصرهّفقطّعلىّاإلدانةّاجلزائيةّاليتّ
ّ ّللمادة ّطبقا ّاالنتخاب ّأىلية ّفقداف ّعنها ّحيثّيعتربّفاقدا5ّّتنجم .ّ منّاالنتخابات

ّعليوّبسببّ:ّ ّكانتّ-ألىليةّاالنتخابّاحملكـو ّجنايةّ،ّبصورةّعامةّومطلقةّ،ّأيّمهما
جنحةّحيكمّفيهاّباحلرمافّمنّشلارسةّحقّاالنتخابّ،أوّبعقوبةّاحلبس.ّومنّّ-العقوبةّ.ّ

مثّ،ّفإفّاإلقصاءّخيتلفّعنّاإلقالةّ)االستقالةّاحلكمية(ّألنوّإجراءّتادييبّعقايبّمقًتفّ
ّبعقوبةّجزائية.

ليتّمنّحيثّاإلختصاصّ:ّدلّحيددّقانوفّالواليةّ،ّخالفاّلقانوفّالبلديّ،ّاجلهةّاّ-ب(ّ
ّ ّادلادة ّأف ّذلك ،ّ ّالعضو ّإقصاء ّقرار38ّّتثبت ّبإثبات ّاالختصاص ّإذل ّفقط تعرضت

ّاالستخالؼّحينماّاسندتوّللمجلسّالشعيبّالوالئي.ّ
منّحيثّاحمللّ:ّالّخيتلفّزللّاالقصاءّعنّزللّاإلستقالةّاحلكميةّأوّاالقالةّ،ّّ-ج(

ماثالّوىوّفقدافّوّزواؿّوّإلغاءّنظراّألفّاألثرّالقانوينّادلباشرّوّاحلاؿّادلًتتبّعنهماّمت
ّعنّ ّاإلقصاء ّعن ّيًتتب ّكما .ّ ّالوالئي ّالشعيب ّاجمللس ّعضوية ّعن ّالناتج ّالقانوين ادلركز
استخالؼّالعضوّادلقصيّبادلًتشحّالواردّيفّنفسّالقائمةّمباشرةّبعدّادلنتخبّاألخريّمنهاّ

ءّأوّشكلّإلقصاءّمنّحيثّالشكلّوّاإلجراءاتّ:ّدلّتوردّادلادةّالسابقةّأيّجراّ-.ّد(
ّوّ ّالشكل ّركن ّألمهية ّنظرا ،ّ ّسدىا ّجيب ّثغرة ّوىي ،ّ ّالبلدي ّالشعيب ّباجمللس العضو

ّّّاإلجراءاتّيفّاحلفاظّعلىّحقوؽّأعضاءّاجملالسّادلنتخبةّودعمّمحايتهمّ.ّ
منّحيثّاذلدؼّ:ّإفّالغرضّمنّوراءّقرارّاإلقصاءّىوّاحلفاظّعلىّسػمعةّوّّ–ىػ(ّّ

ّلّالشعيبّ.ّنزاىةّوّمصداقيةّالتمثي
 :الرقابة على األعمال   -



ّالوالئيّ ّالشعيب ّاجمللس ّمداوالت ّو ّتصرفات ّو ّاالعماؿ ّعلى ّصورّّدتارس ّمن العديد
ّكممثلّ الرقابةّمنّقبلّجهةّالوصايةّ،ّادلتمثلةّأساساّيفّوزارةّالداخليةّ.ّأماّقراراتّالوارل
للدولةّ،ّفإهناّختضعّدلراقبةّالسلطةّادلركزيةّ)الوزارة(ّ،ّباعتبارهّمرؤوساّ،ّبكلّمايًتتبّعنّ

ّكلّ،ّفإفّمظاىرّوصورّتلكّالرقابةّإمناّيتمثلّ-ذلكّمنّنتائجّ.ّ يفّإجراءاتّ:ّّوعلى
التصديقّوّاإللغاءّ،ّبكيفيةّتكادّتكوفّمتماثلةّمعّىوّسائدّيفّالتنظيمّالبلديّ)سابقاّ

ّومابعدىا(80ّّ،فقرةّ
ّأوال:ّالتصديقّ:ّ

ّكانتّّ-أ التصديقّالضمينّّ:ّتعتربّمداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّنافذةّفورّنشرىاّ)إذا
ّكانتّخا ّ)ّإذا صةّوّفرديةّ(ّإذلّادلعنينيّمنّطرؼّالوارلّعامةّوّتنظيميةّ(ّأوّتبليغها

ّبذلكّخالؿّأجلّاليتعدىّ ّكقاعدةّعامةّ.15ّ،الذيّجيبّعليوّأفّيقـو ّيوماّ،
ّكانتّالقاعدةّبالنسبةّلنفاذّمداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّّ-بّ التصديقّالصريحّّ:ّإذا

ّعلىّغرار ،ّ ّالوالية ّقانوف ّحدد ّفقد ،ّ ّضمنيا ّعليها ّادلصادقة ّ،ّّتتمثلّيف ّالبلدية قانوف
بعضّادلداوالتّيشًتطّلنفاذىاّادلوافقةّوّالتصديقّالصريحّ)كتابياّمثال(ّمنّطرؼّالسلطةّ

أوّبإنشاءّوّإحداثّّ-بادليزانياتّوّاحلساباتّ.ّّ-ادلختصةّوىيّادلداوالتّاليتّتتعلقّ:ّ
لىّأوّبأيّموضوعّآخرّتنصّأحكاـّالتشريعّادلعموؿّعّ-مصاحلّومرافقّعموميةّوالئيةّ.ّ

ّضرورةّالتصديقّالصريحّ.ّ
ثانياّ:اإللغاءّ:ّينعقدّاإلختصاصّبإلغاءّمداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّإذلّوزيرّالداخليةّ

ّّمبوجبّقرارّمسببّإماّلبطالهناّبطالناّمطلقاّأوّبطالناّنسبيا.ّ
دهتاّالبطالفّادلطلقّ:ّتعتربّباطلةّبطالناّمطلقاّ،ّوحبكمّالقانوفّ،ّادلداوالتّاليتّأوّرّ-ّ

ّمنّقانوفّالواليةّ،ّوذلكّإلحدىّاالسبابّالتالية:51ّادلادةّ
ّيتخذىاّّ-1ّ ّاليت ّادلداوالت ّمجيع ّوباطلة ّقانونية ّغري ّتعترب ّحيث :ّ ّاإلختصاص عدـ

ّمنّ ّواختصاصاتو ّصالحياتو ّعن ّوخارجة ّمتجاوزة ّكانت ّما ّإذا ّالوالئي ّالشعيب اجمللس
ّكأفّيتداوؿ اجمللسّيفّموضوعّخارجّعنّصالحياتوّّحيثّنطاقهاّاإلقليميّاوّادلوضوعيّ،

ّ:ّ)ّشأفّوطينّ،ّأوّشأفّبلدي(.



ّ2-ّّ ّتعترب ،ّ ّالقانوف ّسيادة ّمبدأ ّلتجسيد ّوسعيا ّضمانا :ّ ّالقانوف ّ-أيضا–سلالفة
ّكانتّسلالفةّللتشريعّ:ّالدستورّ مداوالتّاجمللسّالشعيبّالوالئيّباطلةّبطالناّمطلقاّإذاّما

ّ،ّالقانوفّ،وّالتنظيمّ.ّ
ّتسيريّاجمللسّالشعيبّّ-3 ّقواعد ّالوالية ّقانوف ّحدد ّلقد :ّ ّاإلجراءات ّو ّالشكل سلالفة

ّكمارأيناّ ،ّ ّالكيفيات ّو ّاإلجراءات ّمن ّوغريىا ّمداوالهتا ّو ّدوراتو :ّ ّحيث ّمن الوالئي
ّ ّفقرة ،ّ ّاألشكاؿ97ّ)سابقا ّلتلك ّسلالفة ّتتم ّاليت ّادلداوالت ّفإف ّوعليو، ومابعدىا(.

ّبطالناّمطلقاّواليًتتبّعنهاّأيّأثرّقانوين.واإلجراءاتّتعتربّباطلةّ
البطالفّالنسيبّ:ّسعياّلشفافيةّونزاىةّالعملّاإلداريّومصداقيةّالتمثيلّالشعيبّ،ّّ-ب(ّ

منّقانوفّالواليةّعلىّمايلي:ّ"ّتكوفّقابلةّلإللغاءّادلداوالتّاليتّيشارؾ52ّّنصتّادلادةّ
ّبقض ّادلعنيوف ّالوالئي ّالشعيب ّاجمللس ّمن ّأعضاء ّبامسهمّفيها ّإما ،ّ ّادلدولة ّموضوع ية

ّلوزيرّ ّأصال ّيعود ّادلداوالت ّتلك ّبإلغاء ّاالختصاص ّوإذاكاف ."ّ ّكوكالء ّأو الشخصي
ّ ّفإفّادلادة ّمبوجبّإصدارّقرارّمسببّ، ّمنها53ّّالداخلية ّوتوسيعا ،ّ منّقانوفّالوالية

لكلّمنّ:ّّلعمليةّالرقابةّ،ّتعطىّحقّادلطالبةّبإلغاءّتلكّادلداوالتّ،ّمعّوقفّالتنفيذّ،
ّوزيرّ ّإذل ّمسجلة ّرسالة ّمبوجب ّذلك ّويكوف ّالوالية. ّضريبة ّدافع ّأو ّناخب ّوأي الوارل

ّ-الذيّجيبّعليوّالفصلّيفّالطلبّخالؿّشهرّوإالّإعتربتّادلداولةّنافذةّ.ّّّالداخلية
ّكافّسببّاإللغاءّ)البطالفّادلطلقّأوّالبطالفّالنسيبّ(ّ،ّوّتدعيماّللرقابةّالقضائيةّ ومهما

ّعلىّا ّختوؿّادلادة ،ّ ّلرئيسّاجمللسّالشعيبّالوالئيّ،54ّّعماؿّاإلدارة منّقانوفّالوالية
بالرغمّمنّأنوّليسّادلمثلّالقانوينّالواليةّ،ّإمكانيةّاللجوءّإذلّاجلهاتّالقضائيةّادلختصةّ

ّّّ-)رللسّالدولةّ(ّللطعنّباإللغاءّيفّقراراتّوزيرّالدخليةّ،طبقاّلقانوفّاإلجراءاتّادلدنية.ّ
ّكافّقانوفّالواليةّلسنةّّّ: الرقابة على الهيئة )المجلس الشعبي الوالئي ـــ 1969ّلقد

ّ ّشهرا.44ّّيفّمادتو ّالتتجاوز ّدلدة ّوتعطيلو ّتوقيفو ّحلّاجمللسّأو ّادلركزية خيوؿّللسلطة
ّتوقيف ّادلركزية ّاحلارلّللسلطة ّالخيوؿّقانوفّالوالية اجمللسّالشعيبّ suspension بينما

حبلوّ،وىوّماالّخيتلفّ،ّيفّجوىرهّ،ّعنّحلّاجمللسّّ-فقط–،ّحيثّيسمحّلوّّالوالئي
ومابعدىا(ّ،سواءّمنّحيثّ:أسبابوّ)حاالتو(ّ،ّأوّاجلهة84ّّالشعيبّالبلديّ)سابقا،ّفقرةّ

ّادلختصةّبوّ)األداةّالقانونيةّ(ّأوّآثارهّ)نتائجوّ(.ّ



مدّقانوفّالواليةّإذلّحتديدّأوال:ّاألسبابّ)ّاحلاالتّ(ّ:ّعلىّغرارّالوضعّبالبلديةّ،ّع
ّمنوّإذلّمايلي:44ّّوحصرّاحلاالتّاليتّحيلّبسببهاّاجمللسّواليتّتردّوفقاّللمادةّ

ّاإلستخالؼ،ّّ-أ( ّبعملية ّالقياـ ّبعد ّحىت ،ّ ّالنصف ّمن ّألقل ّاالعضاء ّعدد إخنفاض
ّ.ةّجلميعّأعضاءّاجمللسّادلمارسنياإلستقالةّاجلماعيّ-ب(

ّ.شأنوّعرقلةّالسريّالعاديّللمجلسّعضاءّالذيّمناإلختالؼّاخلطريّبنيّاألّ-ج(ّ
ّاإللغاءّالنهائيّالنتخابّمجيعّأعضاءّاجمللسّ.ّّ-د(ّ

ّ ّتنصّادلادة ّاإلختصاصّ: :ّ يتمّاإلعالفّعنّ ": منّقانوفّالواليةّعلىّمايلي45ّثانيا
ّيصدرّيفّرللسّالوزراءّبناءّعلىّ حلّاجمللسّالشعيبّالوالئيّوحتديدّتاريخّجتديدهّمبرسـو
تقريرّمنّوزيرّالداخليةّ."ّومنّمثّ،ّفإفّادلالحظاتّوّادلسائلّاليتّأوردناهّبشأفّاجلهةّأوّ
ّاجمللسّ ّحلل ّبالنسبة ّقائمة ّتبقى ّالبلدي ّالشعيب ّاجمللس ّحبل ّادلختصة ّاإلدارية السلطة

ّ.(86الشعيبّالوالئيّ)ّرئيسّاجلمهوريةّأـّرئيسّاحلكومة؟()سابقا،فقرةّ
ّ(ّ:ّيًتتبّعلىّحلّاجمللسّالشعيبّالوالئيّمايلي:ّثالثاّ:ّاآلثارّ)ّالنتائجّ

ّكافّيتشكلّمنهمّ،ّ -1 تسحبّصفةّالعضويةّباجمللسّعنّمجيعّاالشخاصّالذين
ّبوجودّ ّادلساس ّدوف ّوذلك ،ّ ّكأعضاء ّالقانونية ّمراكزىم ّإلغاء ّيتم ّأنو أي

ّالشخصيةّادلعنويةّللوالية.ّ
ّلتجديدّ-2 ّتارخيا ّاجمللس ّحلل ّادلتضمن ّادلرسـو ّنفس ّإجراءّّحيدد ّطريق ّعن اجمللس

ّلقانوفّ ّ،ّخالفا ّودلّينصّقانوفّالوالية إنتخاباتّإلقامةّرللسّشعيبّوالئيّمنتخب.
البلديةّ،ّعلىّإقامةّأيّرللسّمؤقتّنظراّلطبيعةّاذليئاتّادلوجودةّعلىّمستوىّالواليةّ

 ّّ)الوارلّ(ّاليتّديكنهاّ،ّاحلفاظّعلىّمبدأّإستمراريةّادلرفقّالعاـّ.ّ
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