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ةـــــــــدمـــــــقـــم  

اإلداري بظروفيا اإلقتصادية واإلجتماعية يتأثر األسموب الذي تنتيجو الدولة في تنظيميا   
ن أسموب والسياسية والتاريخية والتكنولوجية ودرجة األخذ بمبادئ الديمقراطية واإلرادة في تحسي

 .تسيير اإلدارة العمومية

ارية ولذلك كانت البداية في الدولة الحديثة ، تركيز جميع الييئات اإلدارية في يد السمطة اإلد  
فمما استقرت الدولة وزال كل خطر ييددىا ، وتعددت الواجبات المركزية عمى مستوى العاصمة. 

الممقاة عمى عاتقيا من جية، وتنوعت الخدمات التي تؤدييا لألفراد في صورة مرافق عمومية 
من جية أخرى ، فقد أصبح من العسير عمى السمطة المركزية أن تنيض وحدىا بتمك األعباء 

افة أرجاء الدولة ، ضف إلى ذلك بروز إرادة شعبية تريد المشاركة )عن طريق اإلنتخاب( في ك
 ارسة السمطة عمى المستوى المحمي  .في مم

فكل ىذه األسباب قامت الدولة بعد ذلك بإشراك المواطنين في أداء ىذه الخدمات عن طريق   
 لألمور التي تيم الدولة كميا. إنشاء ىيئات إدارية محمية، حتى تتفرغ الحكومة في العاصمة

والجزائر إحدى الدول الحديثة التي أخذت بصورتي المركزية والالمركزية في تنظيميا اإلداري،   
وىذه األخيرة تعني توزيع الوظائف اإلدارية بين السمطة المركزية في العاصمة وبين ىيئات 



 
 

 

عينة ومنتخبة من طرف محمية ، والتي تقوم عمى وضع سمطات أخذ القرار بيد ىيئات م
المواطنين ، واعتمدت الدولة في سبيل ذلك عمى ممثمييا وأعوانيا، وأضفت عمييم الطابع 
الالمركزي بإسنادىم ميام التسيير ليذه األقاليم ولو بطريقة غير مباشرة ،  وبذلك يعد الوالي في 

 التنظيم اإلداري الجزائري جياز لعدم التركيز.

عود أىمية الموضوع إلى الموقع الذي يحتمو الوالي في النظام اإلداري وانطالقا مما تقدم ت  
باعتباره يشكل وسيمة اإلتصال الدائم بين السمطة المركزية من جية والوالية والبمديات المكونة 
ليا من جية أخرى ، وىذا الخيار ييدف إلى الحفاظ عمى وحدة السياسة العامة في البمد 

السمطة باإلشراف عمى تسيير ىذه األقاليم عن طريق الوالي دون  وتكريسا لمبدأ عدم تجزئة
المساس بمبدأ اإلستقاللية في التسيير واتخاذ القرار، غير أن ىذا اإلزدواج في ميام الوالي التي 
تكون مركزية منيا والالمركزية قد يخمق التداخل بين ىاتين الصفتين وىو ما قد يمس بحسن 

المركزية  رة مستقمة ، ويخمق نوع من التعارض بين السمطةسير الجماعات المحمية بصو 
والجماعات المحمية خاصة عمى ضوء التعددية السياسية إذ غالبا ما يحدث اختالف بين 
التشكيالت السياسية عمى مستوى السمطة المركزية واألخرى الموجودة عمى المستوى المحمي ، 

ية بالغة من حيث ىو منصب لو أثر كبير في وىذا ما يضفي عمى المركز القانوني لموالي أىم
 تنفيذ السياسة التنموية لمدولة .

: ىل وفق المشرع الجزائري في تحقيق التوافق والتوازن بين وعميو فان إشكالية ىذه الدراسة ىي
اإلستقاللية القانونية لموالي والتي تعد من متطمبات التسيير المحمي باعتباره ممثل اإلدارة المحمية 

باعتباره ممثل الدولة عمى  –الوصية  –جية ، وبين خضوعو وتبعيتو لمسمطة المركزية من 
 مستوى إقميم الوالية من جية أخرى ؟  

 أما عن أسباب اختيارنا لمموضوع فيناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية:

 األسباب الذاتية تتمخص أساسا في:

 لو الوالي ضمن قانون الوالية،  الرغبة في اإلطالع عمى النظام القانوني الذي يخضع
 ومدى تجسيده لنظام الالمركزية اإلدارية.



 
 

 

  صدور قانون الوالية الجديد األمر الذي دفعني إلى معرفة جديده فيما يخص ىذا
 الموضوع .

 أما األسباب الموضوعية فتتمثل في:
  والتنظيمية من المحاولة من خالل ىذا البحث الكشف عما قد تثيره النصوص القانونية

إشكاالت ومحاولة تحميميا حسب اجتيادات فقياء القانون اإلداري الجزائري ، وذلك من أجل 
الوصول إلى إعطاء صورة كافية عن المركز القانوني لموالي ودوره في المجاالت اإلدارية 

 المختمفة .
 مسألة                                            وجود عدم توازن واضح عمميا بين الوالي والمجمس الشعبي الوالئي فيما يخص 

تكريس الالمركزية .        

 

 

ولإللمام بيذه الدراسة اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي ، إضافة إلى اعتمادنا عمى أسموب 
 المقارنة في بعض الجوانب .

 وما اعتمدناه كدراسة سابقة لبحثنا ىذا يتمثل أساسا في:

 شي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، دار اليدى، كتاب عالء الدين ع 
           . 6002الجزائر،        

  بمفتحي عبد اليادي ، المركز القانوني لموالي في النظام اإلداري ، )رسالة لنيل شيادة
-6000الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات السياسية واإلدارية( ، جامعة قسنطينة ، 

6000 . 
 ولإللمام بيذا الموضوع قمنا بتقسيم عممنا ىذا إلى:

فصل أول عالجنا من خاللو النظام القانوني لمنصب الوالي ، وقسم ىذا الفصل إلى ثالثة   
مباحث يتعمق األول بماىية منصب الوالي ، والمبحث الثاني تطرقنا فيو إلى الواجبات والحقوق 

 الثالث فتناولنا فيو األجيزة اإلدارية المساعدة لموالي.الوظيفية لموالي ، أما المبحث 



 
 

 

أما الفصل الثاني فتعرضنا إلى عالقة الوالي بأجيزة الدولة المختمفة والرقابة عميو ، وقد   
تضمن ىذا الفصل كذلك ثالثة مباحث، تناولنا في المبحث األول عالقة الوالي باألجيزة 

ا إلى عالقة الوالي باألجيزة المحمية المنتخبة ، أما المركزية،أما المبحث الثاني فقد تطرقن
 المبحث الثالث فيتعمق بالرقابة عمى الوالي .

أما الفصل الثالث فتناولنا فيو صالحيات الوالي وأثرىا في التنظيم اإلداري الجزائري ، درسنا   
د خصصناه في المبحث األول صالحيات الوالي بصفتو ممثال لمدولة ، أما المبحث الثاني فق

لصالحيات الوالي بصفتو ممثال لموالية ، أما المبحث الثالث تناولنا فيو أثر منصب الوالي في 
 التنظيم اإلداري الجزائري . 
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 ماىية منصب الوالي ،ثم معرفة  إلىة النظام القانوني لمنصب الوالي ،ال بد أوال التطرق سلدار   

 الواجبات و الحقوق الوظيفية ليذا المنصب و تحديد طبيعتو من حيث ىو منصب سياسي أو 

 المساعدة لموالي . اإلداريةثم عرض األجيزة  ، إداري

 مباحث :  3 إلىو لذلك قسمنا دراستنا في ىذا الفصل 

 المبحث األول : ماىية منصب الوالي 

 المبحث الثاني : الواجبات و الحقوق الوظيفية لموالي 

 المساعدة لموالي  اإلدارية األجيزةالمبحث الثالث : 
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  ماىية منصب الوالي األول:المبحث 

التشريع  ثم معرفة ىذا المنصب في الوالي،تعريف منصب  إلىفي ىذا المبحث سنتطرق أوال   
 مياميم. إنياءكيفية تعيين الوالة و  عرفيا، ثمالجزائري من خالل أىم المراحل التي 

 تعريف منصب الوالي  األول:المطمب 

مصطمح الوالي لو العديد من المعاني تختمف باختالف طبيعة التعريف بين التعريفات  إن  
النصوص  واردة فيتعريفات قانونية  ، و اإلسالميةالمغوية و المستمدة أساسا من الشريعة 

 : اآلتي خالل سنبينو من ىذا ما المختمفة، و

 لمصطمح الوالي والمغوي ف الشرعيالتعري األول:الفرع 

 أوال : التعريف الشرعي 

لو معقبات من  ": ىن الكريم كقولو تعالآالوالي اسم من أسماء اهلل الحسنى و قد ورد في القر   
 إذاحتى يغيروا ما بأنفسيم و اهلل ال يغير ما بقوم  إنبين يديو و من خمفو يحفظونو من أمر اهلل 

  1"أراد اهلل بقوم سوءا فال مرد لو وماليم من دونو من وال

اهلل لو ممك  أن" ألم تعمم  ىالكريمة كقولو تعال اآلياتكما ورد مصطمح ولي في العديد من   
 ." 2ومالكم من دون اهلل من ولي وال نصير األرضالسماوات و 

ذي يخمف ويعني بو الحاكم أو الخميفة الوكذلك ورد في سنة رسول اهلل مصطمح الوالي،   
أشيد اهلل عمى " :ذلك من خالل ما جاء في الحديث الشريفو سمم و  رسول اهلل صمى اهلل عميو

و رحم صغيرىم و أجل كبيرىم و أعطى  الوالي من بعدي لما رق عمى جماعة المسممين

                                       
11اآلية  –سورة الرعد   - 1  

  2- 107اآلية  –سورة البقرة  
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قوييم  كلنسميم و ال يغمق بابو دونيم فيأ يم فيذليم و ال يجيدىم فيقطعبيضر  عماليم ال
 . 1ىل بمغت الميم أشيد"ضعيفيم وال يجعل المال دولة بين األغنياء منيم أال 

اإلمام بحيث يكمف ىذا األخير و  لمحكم،لقد فرق النظام اإلسالمي بين كل من الوالي كمنصب و 
بينما يختص األول بالمسائل اإلدارية الخاصة ، من صالة الجماعة و تقديم الفتوى الدين،بأمور 

 . 2غيابو حالةباإلمارة مع إمكانية توليو المسائل الدينية التي تعود لإلمام في 

   ثانيا : التعريف المغوي 

أوليتو  والية فييما والبيعة  لي الرجلو و قد عرف في لسان العرب عمى أنو : "ولي الوالي البمد و 
 .3عميو " تقول فالن ولي وولي و  ،شاذوىو  قال في التعجب ما أواله لممعروفيو  ،معروف

كما عرف بأنو"   األمور و ممك الجميور "،" الوالي الذي تولى بأن:و قد عرفو فقياء الشريعة 
 . المالك لألشياء و المتولي ليا "

 الفرع الثاني : التعريف القانوني لمصطمح الوالي 

عمى الرغم من كثرة و تنوع النصوص القانونية و التنظيمية إال أنيا لم تضع تعريفا محدد   
إليو ، حيث نجد أنيا تطرقت إلى  شارةإللمنصب الوالي ، لكن ىذا ال يعني خموىا تماما من ا

ة بأن : " المتعمق بالوالي 4 09 – 90من القانون  92تمثيل الوالي لمدولة ، فقد جاء في المادة 
 ومندوب الحكومة في مستوى الوالية ".ة الوالي ىو ممثل الدول

                                       
16) د،س ( ص أحمد بن حسين البييقي ، شعب اإليمان ،الجزء السادس ، الطبعة األولى ، دار الكتب العممية ، بيروت  - 1  
19، ص  2006عالء الدين عشي، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، دار اليدى ، الجزائر،  -  2  
411، دار المعارف ، ) د ،س( ، ص   15الجزء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ،  -  3  
 .  1990لسنة  15الرسمية العدد تعمق بالوالية ، الجريدة ، الم 1990أفريل  7المؤرخ في  09 – 90القانون  -4
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ساسي الذي يحدد أحكام القانون األ 1 230 – 90من المرسوم التنفيذي  04كما عرفتو المادة   
و الوظائف العميا في اإلدارة المحمية ، بأن : "الوالي ىو ممثل الدولة  اص بالمناصبالخ

 ." ومندوب الحكومة في الوالية

الدولة  بأن : الوالي ممثل 2 المتعمق بالوالية 07 -12من القانون  110عرفتو المادة  و كما
                                     توى الوالية و ىو مفوض الحكومة "عمى مس

 الفرع الثالث : التعريف الفقيي لمصطمح الوالي 

 3أنو يعتبر من الموظفين السامين لمدولة "التركيز، و يعرف الوالي عمى أنو "جياز لنظام عدم   

و حمقة االتصال بينيا و بين السمطة  لموالية،ويعرف كذلك عمى أنو " بمثابة القائد اإلداري 
 4" و الممثل المباشر لجميع الوزراء  الحكومة،فيو مندوب  المركزية،

د صفات ر بل ىي مج الوالي،ورغم ىذه المحاوالت و لكنيا ال تعد تعريفات حقيقية لمنصب 
 بيا.يتصف 

 مراحل تطور منصب الوالي  الثاني:المطمب 

باقي المناصب ، عمى غرار عرف منصب الوالي في الجزائر العديد من التغيرات قد ل  
،   يومنا ىذا إلىحتالل الفرنسي إلوذلك تماشيا مع التطورات التي عرفتيا البالد منذ ا ،األخرى

  وليذا قسمنا دراسة ىذا المطمب إلى فرعين :

 

                                       
، الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب  1990يوليو  25المؤرخ في  230 -90المرسوم التنفيذي رقم  -1

    1990/ 10/  28، المؤرخة  في 31ئف العميا في اإلدارة المحمية ، الجريدة الرسمية العدد والوظا
  

  2  .2012لسنة  12العدد المتعمق بالوالية ، الجريدة الرسمية 2012فبراير  21مؤرخ في  07 – 12القانون رقم  -
90،ص 2011 ،ناصر لباد ، األساسي في القانون اإلداري ، الطبعة الثانية ، دار المجدد لمنشر و التوزيع ، سطيف -  3  
،ص ص  1982حسين مصطفى حسين ، اإلدارة المحمية المقارنة ،الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،-4

146-147 .  
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 خالل الفترة االستعمارية منصب الوالي  األول:الفرع 

ىدم و تحطيم بنيات و حتالل الفرنسي عمى إلسمطات ا إصرارالتاريخية  تثبت الدراسات  
 . 1مؤسسات الدولة و المجتمع الجزائري

وقسمت ىذه   قسنطينة ووىران ، وىي: الجزائر، مقاطعاتثالثة  إنشاء تقرر 1845في سنة و 
 .ني أو الحكم العسكري أو المختمطعن طريق الحكم المد إمامناطق تسير  إلى عاتاطقالم

استبدلت الحكومة الفرنسية نظام المقاطعات بنظام العماالت  1848سبتمبر  09في و   
 كان و قد (المحافظ ول العمالة )الوالي أو تسيير العمالة عام إدارةوىيمن عمى  ،2الواليات()

 إداريةيتمتع بصالحيات واسعة يمارسيا بمساعدة نواب لو في نطاق الدوائر كأجزاء اقممية 
 .3لمعمالة

فرنسيا ، لم  إقميماالذي يجعل من الجزائر  1848نوفمبر  04فرنسا بتاريخ  إعالنو بعد   
لمجزائر بل بقيت محافظة عمى النظام السابق ، و لقد كان عامل العمالة  اإلدارييتغير التسيير 

 مرد ذلك الفرنسية ، و األقاليمخاضعا لوزير الحربية ، و ليس لوزير الداخمية كما ىو الشأن في 
 إعماالطبيعة الحكم المفروض في الجزائر و الذي يرجع أساسا لمقوة العسكرية ، و ليس  إلى

 مركزي .الالالقائم عمى مبادئ التسيير  اإلداريلمتسيير 

أما بالنسبة لمنظام القانوني الذي كان يحكم عامل العمالة في ىذه الفترة فيو نفسو المعمول بو   
 اليمقاألغير أن صالحياتو في الجزائر كانت أوسع نطاقا عن تمك الموجودة في  فرنسا،في 

 .4الجزائرو حماية مصالحيا في  ستعماريةالاالفرنسية و ذلك خدمة لمدولة 

الذي يتضمن  28القانون رقم ر حيث صد ، متواليةويتمثل ىذا النظام في العديد من القوانين ال 
صدر  1950 -06-24عديالت عمى ىذا القانون، ففي الت لتامنصب المحافظ و قد تو  إنشاء

                                       
 111،ص 2004اإلدارة المحمية الجزائرية ، دار العموم لمنشر و التوزيع ، عنابة ، محمد الصغير بعمي ، قانون   -
1  
10عالء الدين عشي ، مرجع سابق ، ص  -  2  
113 -112ص  محمد الصغير بعمي ، مرجع سابق ، ص -  3  

11مرجع سابق ، ص  عالء الدين عشي ، - 4  
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الذي يحدد سمطات المحافظ الذي يخضع المحافظ لمنظام التأديبي العام  722المرسوم رقم 
 إخاللوو الموم في حالة  اإلنذارالمتعمق بالموظفين، و يجوز لوزير الداخمية توقيع عقوبتي 

 بالعمل .

  ستقاللإلابعد منصب الوالي الفرع الثاني : 

مت في المجمس العام كييئة مداولة، بنية إدارية فرنسية تمث ستقاللإلاورثت الجزائر غداة   
 المحافظ باعتباره جية تنفيذية. و 

غير أن اإلطار القانوني ظل ثابتا  ،بيين و عرفت المحافظات مرحمة صعبة بحكم ىجرة األور و 
الذي مد العمل بالنصوص  1962-12 -31عمى حالو بسبب صدور القانون المشيور 

ستشارية إلو فرضت ىذه الحالة تعزيز سمطة المحافظ و أنشأت بعض المؤسسات ا، الفرنسية 
عمى طمب المكتب السياسي  اجتماعي و ذلك بناءإلقتصادي و اإلكالمجان الجيوية لمتدخل ا

 . 1الوطني التحريرلجبية 
حكم عمى المستوى المحمي تماشيا مع الوالي بال درانفقد تميزت ىذه المرحمة عموما باو     

و  بالد عمى جميع األصعدة السياسية واإلقتصاديةنتقالية التي كانت تمر بيا الإلالظروف ا
   . اإلدارية 

المتضمن  38-69بموجب األمر رقم  ، لمواليةعرفت الجزائر أول قانون  1969وفي سنة    
 و كذلك انتيجت، 3 التعديالت خالل ىذه المرحمةو الذي أدخمت عميو بعض ، 2قانون الوالية 

 شتراكي . إلسياسة الحزب الواحد و النيج ا الجزائر

و لقد اعتمد المشرع الجزائري في ىذا القانون عمى وجود المجمس الشعبي الوالئي المنتخب    
و كذلك ، و ىيئة تنفيذية تتجسد في المجمس التنفيذي  لموالية الذي يرأسو الوالي  ،كييئة مداولة 

 ي .ن خاللو الصالحيات العامة لموالأفرد لموالي فصال كامل أدرج م
                                       

1-Ahmed Mahiou les Collectivitiés locales en Algèrie annuaire de l’Afrique du nord 1961 p11.               
. 1969لسنة  44الرسمية رقم قانون الوالية الجريدة لمتضمن ا 1969ماي  23المؤرخ في  38-69األمر -

2  
1981لسنة  7جريدة رسمية رقم  02-81،والقانون  1976لسنة  86جريدة رسمية رقم  86-76تم التعديل بموجب األمر - 3  
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و بصفة عامة فالوالي في ظل القانون القديم كان مييمنا ىيمنة تامة عمى حياة المجمس  
  . اءهصالحياتو إز  الشعبي الوالئي بالنظر إلى

كما  أعمالو،لما كان الوالي ىو الرئيس األعمى لممجمس التنفيذي فيو يتحكم بكافة  وكذلك  
رىم و ييجوز لو تفويض بعض اختصاصاتو ألعضاء المجمس و التي تخص قطاع تسي

 لمياميم.اختصاصيم تسييال 

أبريل  07بتاريخ  09 - 90القانون الثاني لموالية بموجب القانون  ثم صدر بعد ذلك    
الذي كرس التعددية  1989و صدر في ظل مرحمة جديدة أرسى معالميا دستور  ،19901

الشعبية  و ىو ما يعني أن التركيبة السياسية لممجالس ،منو  40السياسية بموجب المادة 
 لدستوراجاء كما  ،2البالد نوعيا في مرحمة جديدة  الوالئية اختمفت عن المرحمة السابقة ودخمت

منوىا أن الدولة تقوم عمى  مبادئ التنظيم الديمقراطي و العدالة   1989الجديد لسنة 
تو و يراقب دار و أن المجمس المنتخب ىو اإلطار الذي يعبر فيو الشعب عن إ ،جتماعية إلا

 . 3عمل السمطات العمومية

المسيرة عمى مستوى الوالية في المجمس  الييئات 1990الوالية لسنة حصر قانون  و لقد  
فبالنسبة لموالي نجده يتمتع بوضعية  ، وحدد صالحيات كل منيما الشعبي الوالئي والوالي

الوزراء عمى مستوى  بمختمفجانب أنو ممثل لمسمطة المركزية  إلىقانونية مركبة ومتميزة فيو 
وأيضا يعتبر الوالي الرئيس نراه يمثل ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي،  ، الوالية إقميم

والمجمس  المجمس الشعبي الوالئي والواليإلى  38-69بينما أشار األمر ، 4 اإلداري لموالية
 .                     التنفيذي

                                       
  1  1990لسنة  15م المتعمق بالوالية ، الجريدة الرسمية رق 1990أبريل  07المؤرخ في  09 -90القانون - 
  2 123ص  ، 2012الطبعة األولى، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر ، ،شرح قانون الوالية عمار بوضياف ، -
  3 1989مارس  1بتاريخ  09 الجريدة الرسمية رقم  1989من دستور 14المادة  -

 174، ص  2010عمار بوضياف ،التنظيم اإلداري في الجزائر، الطبعة األولى ، جسور لمنشر والتوزيع ، الجزائر، -4
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و تضمن  ،2012فبراير  21المؤرخ في  07 - 12ثم صدر بعد ذلك قانون الوالية الجديد    
ومن أىم  ،1996وصدر في ظل دستور  المذكور 09-90ا لمقانون غيوجاء ال مادة، 181

 مايمي :   2012األحكام الجديدة التي تضمنيا قانون الوالية لسنة 

نصا تشريعا  88في مقتضياتو إلى جانب الدستور لـ  2012استند القانون الجديد لموالية لسنة 
نا سعى القانون الجديد لمكشف تفصيال عن النصوص ذات العالقة ومن ى قانون،بين أمر و 

 .    1داريإبالوالية كتنظيم 

استثناء يتعمق بإمكانية تغيير مكان انعقاد  07 – 12من القانون  23ولقد أوردت المادة   
ن المجمس الشعبي الوالئي في حال القوة القاىرة و ىذا بعد التشاور مع الوالي ، و لم يشر القانو 

 لذلك .  90-09

 بحق الوالي في رفع ألمرا يتعمقوتضمن قانون الوالية الجديد كذلك حكما أقر ألول مرة و    
التنظيم دعوى بطالن مداولة أمام المحكمة اإلدارية في حالة عدم تطابق المداولة مع القانون أو 

 .2يوما من إقرار المداولة 21و ىذا ضمن أجل 

يعتبر الوالي  ،07 – 12وعمى ضوء النصوص القانونية المتعمقة بالوالي والسيما القانون رقم   
بأنو يشكل  القانونية،و يستخمص من النصوص  الوقت،و سمطة سياسية في نفس  إداريةسمطة 

يتمتع بصالحيات ىامة جدا تتمثل في كونو  ، 3األساسوعمى ىذا  السمطة األساسية في الوالية
 لموالية.من جية ممثل لمدولة ومن جية أخرى ممثل 

       المطمب الثالث: كيفية تعيين الوالة و إنياء مياميم

من القانون  ابالرجوع إلى مختمف القوانين التي سنيا المشرع الجزائري و المتعمقة بالوالية ابتداء  
بالتعيين لموالي و نجد أنو لم يتطرق إلى الجانب الخاص  ، 12 – 07ون إلى غاية القان 38 – 69

يخضع ليا  القانونية التي لمظفر بيذا المنصب ، لذلك فان األسس و الضوابط الشروط المطموبة
                                       

. 141مرجع سابق ، ص شرح قانون الوالية ، عمار بوضياف ، - 1  
07-12من قانون الوالية رقم  02الفقرة  54المادة - 2  
. 90سابق ، ص مرجع  ناصر لباد ، - 3  
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دراستنا في وستنصب ، تعيين الوالة نجد بعضيا في الدستور، والبعض اآلخر موجود في التنظيم
نياء ميامو و  (،)الفرع األول الةتعيين الو ىذا المطمب عمى كيفية   الفرع الثاني(.)ا 

 الةالو كيفية تعيين  األول:الفرع 

 ذلك .لدراسة كيفية تعيين الوالة في الجزائر سنتطرق إلى جية التعيين ، ثم الشروط المطموبة ل  

 أوال : الجية المختصة بتعيين الوالة 

يعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في ىرم الوظائف في الدولة لذا يختص   
المعدل " يعين  1996و ذلك وفقا لما جاء في دستور  غيره،بالتعيين فيو رئيس الجميورية دون 

  اآلتية:رئيس الجميورية في الوظائف و الميام 

 .الوظائف والميام المنصوص عمييا في الدستور .1
 .العسكرية في الدولةية و الوظائف المدن .2
 الوزراء.التعيينات التي تتم في مجمس  .3
 .رئيس مجمس الدولة  .4
 األمين العام لمحكومة. .5
 محافظ بنك الجزائر. .6
 القضاة. .7
 .مسؤول أجيزة األمن  .8
 1الوالة ..."  .9

 

                                       
الجريدة  03-02معدل بالقانون  1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم  1996من دستور  78المادة -1

،  2008/  11/  15المؤرخ في  19 - 08،  والمعدل بموجب القانون رقم  2002أبريل  14المؤرخة في  25الرسمية رقم 
 . 63الجريدة الرسمية  رقم 
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 1999- 10 -19المؤرخ في  240 – 99وىو ما أكدتو المادة األولى من المرسوم الرئاسي   
  .1بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية لمدولةالمتعمق 

وينفرد رئيس الجميورية بتعيين الوالة و ال يجوز بأي حال من األحوال أن يفوض ذلك إلى   
لعل سبب انفراد رئيس الجميورية بيذه المسألة يعود إلى سبب وحيد وىو أىمية ىذا  و،  2غيره 

 .3اإلداريالمنصب و حساسيتو عمى الصعيد السياسي و 

 ن الوالة يثانيا : الشروط المطموبة لتعي

و بالتالي فيناك شروط عامة  الدولة،باعتبار أن منصب الوالي من المناصب السامية في    
 المنصب.تحكم تعيين الوالي، وأخرى خاصة يجب أن تتوفر في الشخص المراد توليو ىذا 

 الشروط العامة لتعيين الوالي و تتمثل فيما يمي :  (1

 شرط الجنسية :  –أ 

الجنسية و ىي الرابطة السياسية و القانونية بين الوالي و الدولة التي ينتمي إلييا ، و قد أقرت   
أغمب التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشح لموظيفة بجنسية الدولة ، السيما متى تعمق 

 59 – 85المرسوم من  31األمر بالوظائف و المناصب العميا ، و ذلك طبقا لنص المادة 
المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية ، و المحال عمييا 

 .2264  – 90من المرسوم التنفيذي رقم  21بموجب المادة 
 

                                       
المتعمق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية لمدولة  1999/  10/  19المؤرخ في  240 – 99المرسوم الرئاسي رقم -1 

 1999- 11-31الصادرة في  76الجريدة الرسمية رقم 
المعدل والمتمم. 1996من دستور  87لمادة ا -2  
 22 عشي ، مرجع سابق ، صعالء الدين -3
حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في لحدد الم،  1990يوليو  25المؤرخ في  226 – 90المرسوم التنفيذي رقم -4

. 1990جويمية  28، بتاريخ  31، الجريدة رسمية  العدد  الدولة وواجباتيم  
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الوظائف بين الجنسية  ذهو لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة لمجنسية المطموبة في شغل ى
 .1األصمية و المكتسبة، وفقا لما ىو مقرر في قانون الجنسية

 : مق خوحسن السيرة وال شرط التمتع بالحقوق المدنية –ب 

عمى المترشح لمنصب الوالي أن يكون في وضعية قانونية سميمة تجاه الحقوق المدنية التي   
العامة عمى وجوب توافر ىذا الشرط في  ، حيث تنص تشريعات الوظيفة ينص عمييا القانون

طالب الوظيفة العامة ، وذلك تأسيسا عمى أن توقيع عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة لمحرية في 
ي قاطعا عمى أنو ليس أىال لتول الشخص يعد دليال، عمى  جريمة مخمة بالشرف أو األمانة

 .2السويوك الوظيفة العامة التي تتطمب قدرا معينا من اإلستقامة والسم

الجزائري يمكن التأكد من مدى توافر شرط التمتع بالحقوق المدنية حيث التشريع  إلىوبالرجوع   
يمتزم المترشح لموظيفة العمومية بتقديم شيادة لمسوابق القضائية تثبت خموىا من أي مالحظات 

 . 3 تتنافى وممارسة الوظيفة المراد اإللتحاق بيا

أما السيرة والسموك الحسن فتعني مجموعة الصفات الحميدة التي يتمتع بيا الفرد وتشيع عنو   
 ن .فيكون موضع ثقة عند اآلخري

 ، أو الدفاع ومنيا منصب الوالي،فاإللتحاق بالوظائف السيادية التابعة لمدولة أو المجال األمني
يوجو لمتحقيق من أجل سموك األشخاص قيد التعيين في  إداريتحري  إجراءتستمزم أن يسبقيا 

 .   4 يتنافى وممارسة الوظائف أو الميام المرغوب شغميا المنصب ال

 
                                       

 ، 105 عددالرسمية ،الجريدة الن الجنسية الجزائرية ، و المتضمن قان ، 1970فيفري  06المؤرخ في  86-70األمر رقم - 1
  المعدل والمتمم. 1970فيفري  13في  ةالصادر 

 مركز الوالي في النظام اإلداري الجزائري بين المركزية والالمركزية ، مجمة الفكر يعيش تمام شوقي ، شبري عزيزة ،-2
 . 118، ص  2013لسنة  31العدد  مجمس األمة ، الجزائر ، البرلماني ،

جويمية  16، بتاريخ  46المتعمق بالوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية ،العدد  2006جويمية  13المؤرخ في  03-06األمر -3
  13، ص  2006

  4 120،  119شبري عزيزة ، يعيش تمام شوقي ، مرجع سابق ، ص ص -
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 شرط السن و المياقة البدنية :  –ج 

العام  يجب عمى كل موظف أن يتوفر فيو شرط السن و المقدر حسب القانون األساسي  
  .1لتحاق بالوظيفةإلل ىسنة كحد أدن 18لموظيفة العمومية بـ 

والواقع أن ىذا الشرط موضوعي ينطبق عمى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة ولكن 
يمكن أن يعول عميو كضابط في تحديد السن الواجب توافرىا في المناصب العميا باعتبار أن  ال

منصب الوالي من الوظائف اإلدارية العميا في الدولة ، لذا يجب أن يراعي فيو اإلعتبارات 
نرى أن  فإنناالشخصية من خبرة ، وبعد النظر عند التصرف ، والتكوين العالي...، وبناء عميو 

عطاء بالنسبة لإلطارات السامية وعمى وجو الخصوص منصب الوالي ، يتراوح من سن سن ال
، بعد استنفاذ سنوات من الخبرة وتمرس العمل اإلداري حتى يكونوا سنة فما فوق  40 إلى 35

  . 2في مستوى تمثيل السمطة التي عينتيم

شرط المياقة البدنية و التي يقصد بيا أن يكون الشخص متمتعا بعقل سميم و  إلىباإلضافة   
وأن يكون خاليا من األمراض المعدية وغير المعدية وإلثبات ذلك يقوم بتقديم  صحة جيدة ،
 عند إلدارة لبعض األسالك من تنظيم الفحص الطبي لمتوظيفاسمح تحيث أنو  ، شيادة طبية

القيام بكافة  لموظيفة بإمكانو المترشحالتأكيد بأن  اإلدارة منكن و ذلك حتى تتم ،3ءاضقتإلا
       .                 عمى تحمل المسؤوليات التي قد تمقى عمى عاتقوواجباتو المينية و قادرا 

ألن الميام الموكمة ليم والسمطات الواسعة التي يخوليم  تعيين الوالةعند وىذا الشرط ضروري 
القانون خاصة صالحية الضبط اإلداري والقضائي، وكذلك الحماية المدنية التي تحتم  إياىا

 . وأخرى مفتوحة عمى من يزاوليا أن ينام بعين مغمضة

 

 

                                       
المتعمق بالوظيفة العمومية . 03-06من األمر  78المادة - 1  
  2 121شبري عزيزة ، يعيش تمام شوقي ، مرجع سابق ، ص -
المتعلق بالوظيفة العمومية . 03-06من األمر  76المادة  - 3  
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                                                                                                                      الوطنية: إزاء الخدمةالوضعية  أداء أو تسوية –د 
    1،سوى وضعيتو اتجاه الخدمة الوطنيةمتى أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية يمكن 

أدائو أو عدم  بيذا الشرط أن يكون المترشح لموظيفة العامة في موقف واضح من ناحيةويقصد 
                            . وأن يثبت لإلدارة ذلك بموجب شيادةأدائو واجب الخدمة الوطنية ، 

يكون في وضعية قانونية  إنمافي المترشح أن يكون قد أدى الخدمة بالفعل و وال يشترط 
أداء الخدمة قد يعفون من  األشخاصفي حالة فرار مثال ، كما أنو كثيرا من  وأال يكونواضحة 

      .           2 في الوظائف العامةة و ىذا ال يمنع قبوليم نلمرض أو لوضعية اجتماعية معي
وعمى غرار باقي الوظائف في الدولة فانو ال يشترط أداؤىن  النساء،أما عند تعيين الوالة من فئة 

 الوطنية.لمخدمة 

 .الشروط الخاصة لتعيين الوالي : و تتمثل فيما يمي     (2

  المستوى العممي والتكوين اإلداري: شرط –أ 

اشترط المشرع الجزائري في الممتحق بالوظيفة العميا في الدولة بما فييا وظيفة الوالي شرط   
، بمعنى وجوب حيازتو عمى شيادة  3إثبات تكوين عالي أو مستوى من التأىيل مساويا لو 

بممارسة الميام اإلدارية في الوظائف العميا ، جامعية عمى األقل ، أو تكوينا يسمح لو  عممية
 أو أو ذو مستوى بسيط ، أي من غير المعقول أن يكون متولي المنصب عديم المستوى العممي

 . 4 من التكوين الميني ما يمكنو من التحكم في األعمال و الصالحيات المناطة بو ال يممك

 

 

                                       
03-06من األمر  75الفقرة المادة- 1  

المركز القانوني لموالي في النظام اإلداري، )رسالة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام فرع ،يبمفتحي عبد الياد-2
  25ص  ، 2011-2010مؤسسات السياسية واإلدارية( ،جامعة قسنطينة كمية الحقوق، ال

226-90من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة - 3  
25 عالء الدين عشي ، مرجع سابق ، ص- 4  
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 الخبرة المينية في مجال اإلدارة :  –ب 

الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون   226 – 90من المرسوم رقم  21المادةتنص   
وظائف عميا في الدولة وواجباتيم  عمى أنو :" ال يعين أحد في وظيفة عميا في الدولة إذا لم 

 في سنوات عمى األقل في المؤسسات أو اإلدارات العمومية أو 5يكن قد مارس العمل مدة 
 مومية . "المؤسسات والييئات الع

التنفيذي من المرسوم  13وقد تم تكريس ىذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة    
الكتاب العامين لمواليات ورؤساء : يعين الوالة من بين "أنو و التي تنص عمى  230 -90 رقم

  .الدوائر"

ممارسة الميام التي تسمح لمموظف باكتساب ميارات وذلك أخذ بمبدأ التدرج اإلداري في  
في تولي الوظائف  مبدأ المساواةإضافة إلى تكريس  بخبايا منصبو،التسيير اإلداري و اإللمام 

من أعداد  % 5إال أن المشرع وفي نفس المادة يضيف أنو يمكن أن يعين  ،عمييا والتداول
                                        .1 سمك الوالة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عمييا في الفقرة السابقة

واليا دون مراعاة أي  48وذلك ما يعني أنو يجوز لرئيس الجميورية تعيين واليين من أصل 
  العامة.لشروط ودون المساس با (،) الشروط الخاصة شرط من الشروط السابقة الذكر 

 الفرع الثاني : إنياء ميام الوالي .

مرسوم رئاسي و  بموجب الوالي ، فيي تتم طبقا لقاعدة توازي األشكال ميام إلنياء بالنسبة  
وتكون ىذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير  ، 2 المتبعة لدى تعيينوءات نفسيا باإلجرا

طمقة فييا كما ىو الشأن في عممية إلنياء الميام ، بحيث يستعمل رئيس الجميورية سمطاتو الم
 . 3 التعيين

                                       
. 230-90رقم  من المرسوم التنفيذي 13المادة  - 1  
159، ص 2002والتوزيع ،عنابة ،محمد الصغير بعمي، القانون اإلداري، دار العموم لمنشر  - 2  
.88-78، ص ص 2012عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 3  
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ىناك طرق عادية إلنياء ميام الوالي و طرق غير  وطبقا لمقاعدة العامة في الوظيفة العامة،
    عادية.

 : إلنياء ميام الوالي الطرق العادية -أوال 

الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون  226 – 90المرسوم التنفيذي رقم  إلىبالرجوع   
يمكن أن تؤدي إلى نجد أنو يحصر األسباب العادية التي  وظائف عميا قي الدولة وواجباتيم ،

 قالة.ي التقاعد و الوفاة و اإلستبين الموظف السامي و الدولة فالعالقة   ياءتإن

 التقاعد : - 1

نماإلنياء الميام ، تحدد فييا سن معين  اإلحالة عمى التقاعد بالنسبة لموظائف السامية ال    وا 
الدولة ، واإلحالة عمى التقاعد  إدارةتتم اإلحالة عمى التقاعد بتحديد مدة العمل الممارسة في 

، ويتم ىذا اإلجراء بموجب قرار فردي وعمى أن يتم تكوين 1تتحقق دون دخل إلرادة الموظف 
 ابتدءاأشير  06عمومية لممعني في أجل أقصاه  إدارةممف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو 

 من تاريخ إنياء الميام .

وفي انتظار إنياء عمميات التصفية تدفع ىيئة التقاعد المعنية تسبيقا شيريا لممعني من معاشو 
وتقوم  ،من مبمغ آخر راتب تقضاه كما يستخمص من شيادة توقيف دفع الراتب   %50يساوي 

                                                                                             .2 ىيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النيائية

 ستقالة :إلا – 2

 ، التعيينبموجب استقالة يقدميا لمسمطة التي ليا صالحية  ، الوالياء ميام و قد يكون انتي  
 .3 ستقالة في الوظيفة العامةإلويكون العمل في ذلك وفقا لمقواعد العامة التي تحكم ا

                                       
. 35بمفتحي عبد اليادي ، مرجع سابق ، ص   - 1  
. 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  30/2، 29/2المادتين  - 2  
. 88مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، صعالء الدين عشي ،  - 3  
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أن  ىلتزام بأداء ميامو إلى غاية صدور المرسوم المتعمق بانتياء ميامو ، بمعنإلوعمى الوالي ا
 . 1 ثر إال بعد قبوليا الصريح من السمطة المخولة قانوناأستقالة ال ترتب أي اإل

المرتب الشيري و  ىو بما أن انتياء الميام ىنا يرجع إلرادة الموظف السامي فانو ال يتقاض
، اعد المرتبط بالموظفين السامين العالوات الخاصة بالوظيفة العميا ، وال يستفيد من نظام التق

 . 2 ينتفع بالعطل الخاصةكما ال 

 الـوفــاة : – 3

، وىي من الحاالت التي ينتج عنيا  ميام أي شاغل لموظيفة إنياءوىي سبب طبيعي في   
ويتم ذلك بموجب القرار الفردي أو المرسوم الذي يتضمن إنياء الميام ،  3فقدان صفة الموظف

المالية كما ىو معمول بو في سائر غير أنو يستفيد ذوي حقوقو من العديد من اإلمتيازات 
الوظائف ، عمى العكس من اإلستقالة التي يتخمى فييا طالبيا عن كافة حقوقو وال يستفيد من 

 . 4 أية مزايا بعد تخميو عن وظيفتو

 ثانيا : الطرق الغير عادية إلنياء ميام الوالي 

ل نفس األشكال مئاسي يحيقوم رئيس الجميورية بإنياء ميام الوالة و ذلك بموجب مرسوم ر   
   التالية:التي تكون في مرسوم التعيين و ذلك ألحد األسباب 

و ذلك بإثبات عدم الجدارة في التسيير و القيام   :المينيةوالصالحية  يةعدم الكفا – 1
 وجو.إليو عمى أحسن  بالوظائف المسندة

                                       
سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المينة ، ديوان       -1

  . 331، ص  2010المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون    1985-08-20الصادر في  214-85من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  -2

 .  1985أوت  21الصادرة في  35وظائف عميا غير انتحابية ، الجريدة الرسمية رقم 

333 سابق ، ص مرجع، سعيد مقدم  -
3  

. 89عالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص  - 4  
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أي عجز صاحب المنصب صحيا كإصابتو بمرض خطير أو  :الصحيةعدم المياقة  – 2
 حواسو.أو فقد إحدى  مزمن،

و ذلك في حالة خروج الوالي عن السياسة العامة المنتيجة من  :السياسيةعدم الصالحية  – 3
ناص من إنياء ميامو لعدم صالحيتو م قبل الحكومة بما فيو إعاقة لتنفيذ برنامجيا فال

 . 1 الوالية ىكونو ممثل الحكومة عمى مستو  السياسية،

 :   إنياء الميام بسبب إلغاء المنصب – 4

لغي الييكل الذي كان يعمل فيو ، أإذا ألغيت الوظيفة العميا التي كان يشغميا أحد العمال أو   
 . طمة خاصةفانو يحتفظ بمرتبو مدة  سنة ، ثم يوضع بعدىا في حالة ع

  .2إنياء ميام اإلطار الدائم في الوظيفة العميا المرتبطة بيذا الييكل وينجم عن إلغاء الييكل   
وفي حال إلغاء المنصب أو الييكل ككل يعد ىذا سبب منطقي إلنياء الميام ، و نأخذ عمى 

لي والية الجزائر بعد صدور األمر واسبيل المثال عمى ىذه الحالة اإللغاء الضمني لمنصب 
المتضمن القانون  15 -97قميمي لوالية الجزائر ، واألمر نظيم اإلالمتعمق بالت 14 –97

بحيث تم إلغاء منصب والي الوالية و تعويضو ، 3األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى 
" تسيير  :و التي تنص عمى  15 -97من األمر  5، وفقا لممادة 4 بمنصب الوزير المحافظ

ة ، كل في حدود صالحياتو الوزير المحافظ محافظة الجزائر الكبرى بواسطة الييئات اآلتي
                                    لمجزائر الكبرى ...و تعيين والة منتديين عمى رأس كل دائرة إدارية " .

 

 

                                       
. 27التنظيم اإلداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص عالء الدين عشي ، والي الوالية في  - 1  
. 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  - 2  
. 89عالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص  - 3  

 44د ، يتضمن تعيين وزير محافظ لمجزائر الكبرى ، الجريدة الرسمية ، العد 1997-06-28رئاسي مؤرخ في  مرسوم -4
  . 1997لسنة
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 ا أخرى :                               ميام الوالي المدعو لشغل وظيفة عمي إنياء -5

بموجب قرار فردي صادر من السمطة التي ليا صالحيات التعيين ، وفي ىذه الحالة ىذا تم يو  
شغل وظيفة عميا بالراتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغميا حتى  إلىيحتفظ المعني المدعو 

   . 1 تتجاوز سنة يصدر بشأنو تعيين آخر ولمدة ال

                                               المبحث الثاني : الواجبات و الحقوق الوظيفية لموالي
ة ـــــــالواجبات الوظيفيالع بــــــامو أن يكون عمى اطـــة ميــــيتعين عمى الوالي وىو في إطار ممارس

ىو ما سنتطرق إليو في )المطمب األول( ، والحقوق الوظيفية التي يتمتع بيا و  المفروضة عميو
                                                           أيضا في )المطمب الثاني(.

  الوالي المطمب األول : الواجبات الوظيفية المفروضة عمى

، و باعتباره كأي موظف  تتنوع ميام الوالي و تختمف عن ميام باقي الموظفين السامين  
 يا.ــايتــامو و بعد نيـــــميواجبات خالل أداء ــن الــة تترتب عميو مجموعة مـــامي في الدولــس

 الفرع األول: واجبات الوالي خالل أداء ميامو

 تترتب عمى الوالي مجموعة من الواجبات خالل أداء ميامو تتمثل فيما يمي :  

 ارتداء البذلة الرسمية : –أوال 

ألزم المشرع الوالي بارتداء بذلة مينية خالل ممارستو لميامو ، و ذلك بموجب المرسوم رقم    
المجنة ه وزارية مشتركة ، والغرض من ىذ ، والتي يتم الموافقة عمييا من قبل لجنة 2 594 –83

ا أصحابي المختمطة ىو تجنب الخمط أو الوقوع في التشابو بين البذل الرسمية ، و التي قد يكون
 مدنيين أو عسكريين .

                                       
. 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  01الفقرة  30المادة  - 1  

2
، الجريدة الرسمية رقم  1983-10-29المتضمن تأسيس لباس الوالة ورؤساء الدوائر الصادر في  594-83المرسوم رقم  -
 . 1983-11-01الصادرة في  45
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والتي تتكون  1984أكتوبر  02وقد حددت مواصفات بذلة الوالي بموجب مقرر وزاري بتاريخ   
األول صيفي يكون لونو األساسي أبيض فاتر، أما الثاني شتوي لونو األساسي  من لباسين ،

المشرع عمى  أما من الناحية الواقعية ورغم نص أزرق بحري قاتم و ىو عبارة عن طقم كامل ،
أن الوالي يمارس ميامو و ىو مرتد لمبذلة المينية ،إال أنو ال يتم ارتداؤىا غالبا إال في 
المناسبات الوطنية الرسمية و كذا الزيارات الرسمية ، و لكن نجد أن المشرع أىمل مواصفات 

 .1ىذه البذلة حال تولي ىذا المنصب من قبل العنصر النسوي

 م بإخالص : أداء الميا  -ثانيا   

يجب عمى العامل الذي يشغل وظيفة عميا في الدولة أن يبرىن لدى ممارسة ميامو عن تمتعو   
يكون حريصا عمى المصالح العميا  أنبضمير ميني فعال ، حيث يعتبر الوالي أحدىم ، فعميو 

ى ممارسة ، و كذا أن يتحمى لدلألمة و أن يقوم بالواجبات الممقاة عمى عاتقو بكامل المسؤولية 
 .2و الموضوعية و تحقيق المساواة بين المواطنين دميامو بالحيا

 الخضوع لمسمطة الرئاسية :   –ثالثا 

أداء ميامو ، وجب عميو الخضوع لمسمطة الرئاسية سواء سمطة التعيين و  إطارالوالي و في   
من المرسوم التنفيذي  ذلك طبقا لممادة الثانيةو و التوجيو  اإلشرافالميام ، و كذلك سمطة  إنياء
عميا في الدولة وواجباتيم و  الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف 226 – 90رقم 

تأسيس  إطارفي  التي تنص عمى أنو " : يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عميا في الدولة ،
 " قانوني و تنظيمي تحت السمطة التي عين لدييا ...

 اإلدارةالمؤسسة أو  إشارةن ــامل الذي يمارس وظيفة عميا أن يكون رىـوكذلك يتعين عمى الع  
 .                                                                               3التي يمارس فييا ميامو

                                       
.31، ص سابقمرجع  ، الجزائريعالء الدين عشي، والي الوالية في التنظيم اإلداري - 1  
. 222 – 03هن الوسسوم التنفيري زقن  33الوادة  -
2  
نفس الوسسوم .هن  03الوادة  - 
3  
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و تنحصر السمطة الرئاسية التي يمارسيا وزير الداخمية عمى منصب الوالي في مسألتين فقط 
 الرقابة.و  اإلشرافن في تتمثال

 التصريح بالممتمكات : -رابعا 

يكون التصريح بالممتمكات الخاص بالوالة أمام الرئيس األول لممحكمة العميا ، وينشر محتواه   
ن لتاريخ يالشيرين الموالي لفي الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خال

حماية  و ،ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العموميةوذلك قصد  ،1تسممو ميامو
 .   2الممتمكات العمومية

أوالده والمنقولة التي يممكيا الوالي، و لجميع األمالك العقارية ا يشمل التصريح بالممتمكات جردو 
 .3أو في الخارج /القصر في الجزائر و

المودع لدييا، و ب ) الوالي( والسمطة تالمكتا معد التصريح بالممتمكات في نسختين يوقعيوي  
     تسمم نسخة لممكتتب.

 زدواج الوظيفي : إل عدم ا –خامسا 

العممية  لاألعما ىخر و تستثنفي الدولة القيام بأي نشاط مأجور آ تمنع ممارسة وظيفة عميا  
أو األدبية أو الفنية التي ال تمس بشرف الوظيفة ، عمى أن ال يذكر وظيفتو في ىذه األعمال 
حتى ال يكون سبب في شيرتيا ، و يسمح لو أيضا القيام بميام التعميم أو التكوين أو البحث 

 .4العممي

 

                                       
1

، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  01الفقرة  06المادة  -
    2006مارس  20الصادرة في  14 الجريدة الرسمية العدد

من نفس القانون . 01الفقرة  04المادة  - 2  
، الري يحدد نووذج التصسيح بالووتلكاث، 2332نوفوبس  22الوؤزخ في  404- 32الوادة الثانيت هن الوسسوم السئاسي زقن  -3

 . 2332-00-22الوؤزخت في  34الجسيدة السسويت زقن 

 . 226-03هن الوسسوم التنفيري زقن  00الوادة  -
4  



لونصب الواليالنظام القانوني               الفصل األول                                      

 

25 
 

 ميامو.واجبات الوالي بعد انتياء  الثاني:الفرع 

  يمي:تتمثل فيما فأما الواجبات التي تترتب عمى الوالي بعد انتياء ميامو 

  الميني:كتمان السر  –أوال 

ون وظيفة عميا ألزم القانون كافة الموظفين سواء في سمك الوظيفة العامة أو أولئك الذين يشغم  
 دارة.اإلكشف السر الميني حتى بعد انتياء خدمتو في ىذه م بعدلتزام إلكالوالي با

" أنو:المتعمق بالوظيفة العمومية عمى  03 – 06 األمرمن  48وىذا ما نصت عميو المادة   
بحوزتو  وثيقة أيةيكشف محتوى  أنلتزام بالسر الميني ، و يمنع عميو إليجب عمى الموظف ا

ضرورة  ما تقتضيويو بمناسبة ممارسة ميامو ، ماعدا أو أي حدث أو خبر عمم بو أو اطمع عم
المصمحة ، وال يتحرر الموظف من واجب السر الميني إال بترخيص  مكتوب من السمطة 

 السممية المؤىمة ".

، الذي يحدد حقوق العمال  226 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  16و كذلك نصت المادة   
الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم عمى أنو " يجب عمى العامل الذي يمارس 

ظيفة عميا ، مراعاة لألحكام القانونية و التنظيمية المتعمقة برفع كتمان السر الميني ، أن ال و 
يشمميا واجب كتمان  ات أو المعمومات التيرر يكتشف ، ولو بعد انتياء ميامو الوقائع أو المح

 التي اطمع عمييا خالل ممارسة ميامو أو بمناسبتيا ".السر الميني و 

 :  اإلدارة إشارةالبقاء رىن   -ثانيا

التي  اإلدارة إشارةيجب عمى الوالي باعتباره يمارس وظيفة عميا في الدولة أن يبقى دائما قيد   
، حتى وان كان متقاعد ألن الوالي يعد من أعمدة الحكومة 1يمارس عمى مستواىا ميامو 

                                        وركائزىا التي تعتمد عمييا داخل الوظيفة و خارجيا .
ستعانة بو إلا إلىلما يعطيو منصبو من معرفة واسعة بالمشاكل و الظروف الطارئة التي تؤدي 

 ألدائيا . األصمحمن جديد لمقيام بميام ترى الحكومة أنو 
                                       

. 226-90لمرسوم التنفيذي رقم من ا 10المادة  - 1  
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 المحافظة عمى كرامة الوظيفة : -ثالثا

 انقضاء ميامو. لو كان خارج الوظيفة وحتى بعد ممزم بالمحافظة عمى حسن سموكو حتى والوالي  
و ىذا ما نصت عميو  إليو أسندت فعميو تجنب أي موقف يؤدي إلى تشويو كرامة الميام التي

" يجب عمى العامل الذي :عمى أنو  السابق الذكر 226 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 
يناسب أىمية تمك الميام ، وعميو  ميامو بسموكلو خارج ممارسة يتحمى و أن  ،يمارس وظيفة عميا

 نع عن أي موقف من شأنو أن يشوه كرامة الميمة المسندة إليو ".يمتأن 

    الواليالحقوق الوظيفية التي يتمتع بيا  الثاني:المطمب 

تعترف النصوص القانونية لموالي باعتباره موظف ساميا في الدولة بمجموعة ىامة من   
ويمكن تصنيف ىذه الحقوق بمراعاة طبيعتيا إلى  المنصب اليام الذي يشغمو ،الحقوق تعكس 

رتباطيا بالمسار الميني إل( ، وحقوق ال تأخذ الطابع المالي أولفرع في ) حقوق مالية و عينية
 )فرع ثاني( . في ألي موظف سامي

 الفرع األول : الحقوق المالية و العينية لموالي 

 النقل.و الحق في  السكن،و الحق في  الراتب،ق في الح الحقوق،نجد ضمن ىذه 

 الحق في الراتب :   -أوال

مرتب  ىالوالي كغيره من الموظفين السامين و مستخدمي اإلدارة العامة  في الدولة يتقاض  
إال أن راتبو يتميز بأنو مرتفع عن نظرائو من الموظفين  مقابل العمل و الجيد الذي يقدمو ،

                              .   1راجع لنوعية الوظائف و المسؤوليات المسندة إليوالعموميين و ىذا 
" :عمى أنو  226 – 90من المرسوم التنفيذي رقم في الفقرة األولى  4المادة  إليووىذا ما أشارت 

يخول العامل الذي يمارس وظيفة عميا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات 
 إليو و التبعية المرتبطة بالوظيفة التي يشغميا ". المسندة

                                       
. 58بمفتحي عبد اليادي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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غير أن مرتب الوالي الذي يتقاضاه ال يدخل ضمن التصنيف المعمول بو في الوظائف العميا   
عمى ، والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق  228 - 90طبقا لممرسوم التنفيذي رقم 

، فقد جعل المشرع التعويضات المالية الخاصة 1 وظائف عميا في الدولةالعمال الذين يمارسون 
مقاييس قانونية أو تنظيمية ، بل تدخل ضمن التعويضات  ية خضع ألتبمنصب الوالي ال 

و الذي  230 - 90من المرسوم التنفيذي رقم  19المالية الخاصة عمى الرغم من نص المادة 
 :يا في اإلدارة المحمية عمى أنويحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العم

" يتضمن األجر المقدم بمقتضى الوظائف العميا في اإلدارة المحمية ، مرتبا و عالوات ، حسب 
 .2 كيفيات تحدد بمرسوم تنفيذي "

 الحق في السكن والنقل : – ثانيا

دد ــــــالذي يح 10-89ستفادة من السكن تضمنتو عدة مراسيم تنفيذية منيا المرسوم رقم إلحق ا
كأن يكون حضوره   ، 3 لصالح الخدمةشغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الممحة و 

                                               أخرى.مطموب ليال أو باإلضافة إلى حاالت 
 . آلخر دون مشقةنتقال من مكان إليتم ضمانو بتوفير سيارة خاصة تمكنو من اأما النقل ف

 الفرع الثاني : الحقوق و اإلمتيازات األخرى لموالي 

تشمل ىذه الحقوق كل من الترقية )أوال(، و قابمية وضعو خارج اإلطار )ثانيا(، باإلضافة إلى   
 إمكانية اإلستفادة من عطمة خاصة )ثالثا(، وكذلك الحق المتعمق بحماية الوالي )رابعا(.

 

 

                                       
1

، والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق عمى العمال  1990يوليو  25المؤرخ في 228 -90المرسوم التنفيذي رقم  -
 1990-10-28المؤرخة في  31الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة ، الجريدة الرسمية رقم 

 

36الجزائري ، مرجع سابق ، ص  التنظيم اإلداري عالء الدين عشي ، والي الوالية في- 2  
3
يحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الممحة ولصالح  ،1989-02-07المؤرخ في  10-89المرسوم رقم  - 

 . 1989-02-08مؤرخة في ،  06العدد  الخدمة ، الجريدة الرسمية



لونصب الواليالنظام القانوني               الفصل األول                                      

 

28 
 

  الحق في الترقية :  -أوال 

الترقية تعتبر من بين الضمانات التي يتمتع بيا الوالي بصفتو موظفا ساميا، حيث أنو يستمر   
في اإلنتساب إلى رتبتو األصمية و يحتفظ فييا إن اقتضى األمر بحقوقو في الترقية حسب المدة 

 .  1 األحسن لو

 الوضع خارج اإلطار : -ثانيا 

الداخمية، رئاسي، بناءا عمى اقتراح من وزير يوضع الوالي في وضعية خارج اإلطار بمرسوم   
 . 2من أجل أن يضطمع بميمة لدى المصالح أو أي مؤسسة أو ىيئة عمومية أخرى وذلك

وخالل ىذه الفترة يستمر في تقاضي أجره من الييئة الجديدة التي استقبمتو ، و يتمتع بحقوق 
 .3 الترقية و التقاعد

 ستفادة من عطمة خاصة : إلالحق في ا -ثالثا 

ألغي أو إذا  ،4 لشغل وظيفة عميا أخرىف السامي بيذا الحق إذا كان مدعوا يستفيد الموظ  
 . 5 الذي كان يعمل فيو الييكل

الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص  230-90و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم   
عمى أنو : " 21بالمناصب و الوظائف العميا في اإلدارة المحمية ، نجد أنو ينص في المادة 

يستفيد الوالي من عطمة خاصة ال يمكن أن تقل مدتيا عن ستة أشير في جميع األحوال ، 
 ". 1990يوليو  25المؤرخ في  226 - 90من المرسوم رقم   4الفقرة  30زيادة عمى أحكام المادة 

ل العطمة الخاصة راتبو األخير مدة شيرين عن كل سنة قضاىا في االوالي طو  ىويتقاض  
 طوال العطمة الخاصة تحت تصرف ىير أنو يبقغالوظيفة العميا و في حدود سنة واحدة ، 

                                       
226-90من المرسوم التنفيذي رقم  24 المادة - 1  
. المرسوم نفس من 17و 16المادة  - 2  
. من نفس المرسوم 02الفقرة  20المادة  - 3  
226-90من المرسوم التنفيذي رقم  01الفقرة  29المادة  - 4  
من نفس المرسوم . 32المادة  - 5  
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بميام التعميم أو التكوين الدولة و ال يحق لو أن يمارس أي نشاط خاص يدر ربحا ما عدا القيام 
 . 1أو البحث

 الحق في الحماية : -رابعا 

الحماية المقررة ألصحاب المناصب العميا تفوق الحماية المقررة لمموظفين اآلخرين و ذلك    
 نظرا ألىمية ىذا المنصب ، و تنقسم الحماية المقررة لموالي إلى نوعين : 

 الحماية اتجاه الغير:  -1

س ميامو قد يتعرض إلى تيديدات و اىانات و شتم و قذف و اعتداءات الوالي وىو يمار   
. 2من ىذه األفعال غير أن القانون كفل لو الحمايةميما يكن نوعيا من الغير بحكم منصبو ، 

و ما بعدىا  144حيث أقر المشرع عقوبات جزائية عمى مرتكب ىذه األفعال من خالل المواد 
لمموظفين السامين في الدولة لحسن سير وظيفتيم و تحقيق  من قانون العقوبات، وذلك كضمانة

 األىداف المرجوة.

ي يحدد حقوق الذ 226 - 90من المرسوم التنفيذي رقم  02الفقرة  05و لقد نصت المادة   
وظائف عميا في الدولة وواجباتيم عمى إمكانية : " حمول الدولة محل العمال الذين يمارسون 

ل عمى حقوقو من مرتكبي إحدى المخالفات المذكورة  و طمب أي الموظف السامي في الحصو 
كما يمكن أن تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق ، تعويض الزم 

    ".المدني أمام القضاء الجنائي

لي وتمتد الحماية كذلك إلى األخطاء التي يمكن أن يرتكبيا الوالي، إذ تحل الدولة محل الوا  
 في حالة ارتكابو الخطأ الميني، فتحميو من العقوبات المينية المسمطة عميو، ما لم يرتكب 

 .   3لوالي خطأ شخصي يقتضي فصموا

                                       
.المرسوم نفس من 04الفقرة 30المادة  - 1  
من نفس المرسوم. 05المادة  - 2  
226 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -3  
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 :   الحماية اتجاه القضاء -1

ىذه الحماية في حالة وجود تيمة  موجية إلى الوالي ، و جب أن تخطر بذلك سمطتو  تتمخصو   
تحقيق إداري  قصد التأكد من مدى   السممية فورا و المتمثمة في وزير الداخمية ، الذي يأمر بإجراء

لدى ممارسة وظائفو أو بمناسبتيا ، ثم تحدد  بيا الوالي قد ارتكبتحقيقة الوقائع التي اتيم 
  .1وبعدىا تبمغ نتائج التحقيق اإلداري إلى السمطة القضائية المختصة سؤولية عمى أساس ذلك ،الم

أحد الوالة عمى أنو :"إذا كان  2 من قانون اإلجراءات الجزائية 573ولقد جاء في نص المادة   
،  الجميوريةبمناسبتيا يحيل و كيل بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة ميامو أو  تيامإللقابال 

الذي يخطر بالقضية الممف عندئذ بالطريق السممي ، عمى النائب العام لدى المحكمة العميا 
أن ىناك ما يقتضي المتابعة ، و إلى الرئيس األول ليذه المحكمة إذا ارتأت فترفعو ىذه بدورىا 

 تعين ىذه األخيرة  أحد أعضاء المحكمة العميا ليجري التحقيق " .

قانون اإلجراءات الجزائية مكن الوالي من امتياز قضائي الذي يشبو الحصانة نجد أن     
القضائية ، و يستفيد الوالي من ىذا اإلمتياز القضائي لحمايتو من الضغوطات التي قد يتعرض 

 ليا قضاة المحاكم والمجالس إذا ترك ليم اختصاص النظر في التيم الموجية إليو .

 دارية المساعدة لموالي  المبحث الثالث : األجيزة اإل

استشاري يتمثل أساسا  آخريساعد الوالي في الميام الكثيرة الموكولة إليو جياز إداري تنفيذي و   
 في المجان اإلستشارية ، وسنتطرق إلى ىذين الجيازين في المطمبين التاليين : 

 

 
                                       

. من نفس المرسوم 06المادة  -  1  
المؤرخ في  02 -11الجزئية المتمم باألمر رقم  اإلجراءاتقانون  يتضمن  1966يونيو 8المؤرخ في  155-66األمر رقم -2

  2011-02-12، جريدة رسمية في 2011فبراير  23
    

 



لونصب الواليالنظام القانوني               الفصل األول                                      

 

31 
 

 المطمب األول :  اإلدارة العامة لموالية  

تتوفر الوالية عمى إدارة توضع  تحت سمطة الوالي ، و تكون مختمف المصالح غير الممركزة   
                                              . 1لمدولة جزءا منيا و يتولى الوالي تنشيط و تنسيق و مراقبة ذلك 

محدد ألجيزة ، ال1994جويمية  23المؤرخ في  215 -94 ولقد بين المرسوم التنفيذي رقم
مة لموالية موضوعة تحت سمطة الوالي و االعامة في الوالية و ىياكميا ،أن اإلدارة الع اإلدارة

 تتكون من : 

  الكتابة العامة 
  المفتشية العامة 
  الديوان 
 رئيس الدائرة 
 مجمس الوالية 
 العام.ن ) التنظيم ( يمديرية اإلدارة المحمية و مديرية التقن 
 لألمن.تدب نالوالي الم 

 أو األمانة العامة لموالية  العامة الفرع األول : الكتابة

ويوجد عمى رأسيا الكاتب العام لموالية أو األمين العام لموالية ، الذي يعين بموجب مرسوم 
المتعمق  240 -99من المرسوم الرئاسي  رقم  08الفقرة  3رئاسي و ذلك طبقا لنص المادة 
 78" تطبيقا ألحكام المادة العسكرية و التي تنص عمى مايمي :بالتعيين في الوظائف المدنية و 

 :  اآلتيةالجميورية في المناصب  ن رئيسيمن الدستور، يع 02 الفقرة

 اإلقميمية:نوان اإلدارة عب -8

 الوالة المندوبون  -
                               ."الكتاب العامون لموالية.. -

                                       
. 07 – 12من قانون الوالية رقم  127المادة  -  1  
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الذي يحدد أجيزة اإلدارة العامة  215 -94من المرسوم التنفيذي رقم  04وحسب نص المادة   
فان الكتابة العامة في الوالية يمكن تنظيم ىياكميا في مصمحة واحدة أو  في الوالية و ىياكميا ،

 ث مكاتب عمى األكثر . مصمحتين اثنتين أو في ثالث مصالح تضم كل واحدة منيا ثال

أما بالنسبة لمصالحيات الموكولة لمكتابة العامة و التي يتوالىا الكاتب العام لموالية تحت   
 :  1سمطة الوالي فيي تتمثل فيما يمي

 عمى العمل اإلداري و يضمن استمراريتو . رـيسي -
 يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الوالية .  -
  الوالية.ينسق أعمال المديرين في  -
  ينسقيا.ينشط عمل اليياكل المكمفة بالوثائق و المحفوظات و التمخيص و  -
 ىياكميا.  يتابع عمل أجيزة الوالية و -
  يراقبيا.ينشط اليياكل المكمفة بالبريد و  -
     أعضاء من مجمس الوالية المعنيين  ةيجتمع كمما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعد -

 ويعمم الوالي  الوالية،لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجمس        
  األشغال.بسير        

  تنفيذىا.ستثمار في الوالية و يسير عمى إلوا برامج التجييزينشط مجموع  -
 يتابع تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي و القرارات التي يتخذىا مجمس الوالية .  -
ا نيين اجتماعات ىذا المجمس و يعدىينظم بالتنسيق مع أعضاء مجمس الوالية المع -

                                ويتولى كتابتيا.                   
 يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الوالية .  -
 يسيره.يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الوالية و  -

 

                                       
،المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في الوالية  1994جويمية  23المؤرخ في  215-94من المرسوم التنفيذي  05المادة  -1

. 48وىياكميا ،الجريدة الرسمية رقم    
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 الفرع الثاني : المفتشية العامة 

المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في  215 - 94من المرسوم التنفيذي رقم  02طبقا لنص المادة   
الوالية و ىياكميا أنو من مشتمالت اإلدارة العامة مفتشية عامة التي تخضع لنص خاص ، و 

المتعمق بالمفتشية العامة  216 – 94ىو النص الذي صدر فعال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
في الوالية ، و يتم تسيير المفتشية العامة في الوالية بواسطة مفتش عام يساعده مفتشان أو 

 . 1ثالثة مفتشين 

اسي يصدر في مجمس و يعين المفتش العام باإلضافة إلى مفتشي الوالية بموجب مرسوم رئ 
 السالف الذكر.   240 - 99لمحتوى المرسوم الرئاسي رقم  الوزراء تنفيذا

 : 2 ييم أما بالنسبة لصالحيات المفتشية العامة فإنيا تتولى تحت سمطة الوالي القيام بما

التقويم المستمر لعمل اليياكل و األجيزة و المؤسسات غير الممركزة و الالمركزية  -
ت المحمية و ىذا قصد اتقاء النقائص و الموضوعة تحت وصاية وزير الداخمية و الجماعا

اقتراح التصحيحات الالزمة و كل تدبير من شأنو أن  يضاعف نتائجيا و يحسن نوعية 
 الخدمات لصالح المواطنين . 

الدائم لمتشريع و التنظيم المعمول بيما والمطبقين عمى ميام و أعمال  حترامإلامى عالسير  -
عمى طمب من الوالي  االيياكل و األجيزة و المؤسسات السالفة الذكر، وزيادة عمى ذلك و بناء

  بمياميا.لمقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة مرتبطة 

 

    

 

                                       
، المتعمق بالمفتشية العامة في الوالية ،الجريدة  1994يوليو  23المؤرخ في  216-94من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1

  .1994لسنة  ، 48دد العالرسمية 

. 98مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص عالء الدين عشي ، - 2  
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 الديوان  الثالث:الفرع  

الديوان و ىو جياز يوضع لمساعدة الوالي و بالتالي فيو تحت سمطتو المباشرة و تحت إدارة 
 .1و يتم تعيين رئيس الديوان بموجب مرسوم رئاسي يصدر في مجمس الوزراء الديوان،رئيس 

  فيي:أما بالنسبة لمميام التي يقوم بيا الديوان 

 العالقات الخارجية و التشريفات .  -
  اإلعالم.جيزة الصحافة و العالقات مع أ -
 السمكية و الالسمكية و الشفرة . تصاالتإلأنشطة مصمحة ا -

و يضم ديوان الوالي من خمسة إلى عشرة مناصب لمممحقين بالديوان تحدد بقرار وزاري مشترك 
  .بين وزير المالية و الوزير المكمف بالداخمية و السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

 . 2و كذلك يفوض رئيس الديوان في حدود اختصاصاتو باإلمضاء عن الوالي 

 رئيس الدائرة  الرابع:الفرع 

فيي ىيئة إدارية لكنيا ليست  (،تعد الدائرة في النظام اإلداري الجزائري قسم إداري إقميمي )جغرافي  
  .3لكونيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس ليا أي استقالل إداري أو مالي محمية مستقمةإدارة 

و يرأس الدائرة رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي ، و تكون صالحياتو محددة بموجب المرسوم 
 السابق الذكر و تتمثل فيما يمي :  215 - 94التنفيذي رقم 

الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بيا و قرارات الحكومة  الدوائر،يساعد رؤساء  -
و ينشط رئيس الدائرة في ىذا  الوالية،لوالئي و كذلك قرارات مجمس او قرارات المجمس الشعبي 

  .4طار و ينسق و يراقب أعمال البمديات الممحقة بوإلا

                                       
.   240 – 99من المرسوم الرئاسي  08الفقرة  03المادة  - 1  
215 - 94من المرسوم التنفيذي رقم  08و  07المادة  - 2 
209ير مزياني فريدة ، مرجع سابق ، ص قص - 3  

  4-                  .215 - 94من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة 
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عمميات تحضير المخططات  يتولى تحت سمطة الوالي و بتفويض منو ، تنشيط و تنسيق -
البمدية لمتنمية و تنفيذىا ، و المصادقة عمى مداوالت المجالس الشعبية البمدية حسب الشروط 
التي يحددىا القانون ، و يوافق عمى المداوالت و قرارات تسيير المستخدمين  البمديين باستثناء 

 .ا بحركات النقل و إنياء الميامالمتعمقة مني

يسير رئيس الدائرة عمى اإلحداث الفعمي و التسيير المنتظم لممصالح المترتبة عمى ممارسة  -
  ينشطيا.الصالحيات المخولة بموجب التنظيم المعمول بو لمبمديات التي 

وكذلك يحث و يجشع كل مبادرة فردية أو جماعية لمبمديات التي ينشطيا تكون موجية إلى  -
حتياجات األولوية لممواطنين و تنفيذ اإلتي من طبيعتيا تمبية إنشاء الوسائل و اليياكل ال
 .مخططات التنمية المحمية

يطمع رئيس الدائرة الوالي عن الحالة العامة في البمديات التي ينشطيا و يعممو دوريا بكل  -
المسائل التي تتصل بميمتو ، و يعطي رأيا استشاريا في تعيين مسؤولي اليياكل التقنية التابعة 

  . 1إلدارة الدولة في الدائرة 

يعقد رئيس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادية يضم  مسؤولي ىياكل الدولة و  -
بعضيم أو بجميعيم في دورة غير عادية بو يجتمع  لمجمس التقني ،امصالحيا األعضاء في 

 كمما اقتضت الوضعية ذلك.

و تنشر قرارات  ،نسخة منيا إلى الواليجتماعات و يرسل اإلأيضا محاضر لتمك  ررو يح -
رئيس الدائرة في مدونة القرارات اإلدارية لموالية ، و يساعده في تنفيذ ميامو ، كاتب عام و 
 . 2مجمس تقني يتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذين يغطي نشاطيم البمديات التي ينشطيا 

 

 
                                       

215 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  14و 13و10المواد - 1  
. 215 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  16و15و12و11المواد  - 2  
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 الفرع الرابع : مجمس الوالية 

المحدد ألجيزة اإلدارة العامة في  215 -94لمرسوم التنفيذي رقم من ا 03نصت المادة   
الوالية و ىياكميا عمى أنو :" يؤسس في الوالية مجمس والية يجمع تحت سمطة الوالي ، 

مسؤولي المصالح الخارجية لمدولة المكمفين بمختمف قطاعات النشاط في مستوى الوالية كيفما 
 كانت تسميتيا " .

من نفس المرسوم مديرو مصالح الدولة والمسؤولون عنيا المكمفون  19لمادة و لقد اعتبرت ا  
بمختمف قطاعات النشاط في الوالية ، كيفما كانت تسميتيا أعضاء في مجمس الوالية ، و 

كما يمكن لموالي أن  يشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشارية في أشغال مجمس الوالية ،
 مجمس الوالية أي شخص يري استشارتو مفيدة .يستدعي لممشاركة في اجتماعات 

، و مندوب الحكومة  و يكمف مجمس الوالية تحت سمطة الوالي المؤتمن عمى سمطة الدولة  
قرارات الحكومة و المجمس الشعبي الوالئي ، و يدرس في إطار القوانين و التنظيمات  بتنفيذ

  ضاء المجمس.المعمول بيا ، كل مسألة يطرحيا عميو الوالي أو أحد أع

و إذا وقع لو  الوالي،و يجتمع مجمس الوالية في دورة عادية مرة واحدة في األسبوع برئاسة   
كذلك أن يعقد المجمس اجتماعات غير عادية باستدعاء من  العام، ويمكنمانع يخمفو الكاتب 

 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  20كما تنص المادة  ،1الوالي عندما تتطمب الوضعية ذلك
تشاوريا لمصالح الدولة عمى الصعيد المحمي و  إطارايكون مجمس الوالية " : أنوعمى  215
 تنسيقيا لألنشطة القطاعية ، وبيذه الصفة يكمف مجمس الوالية بما يأتي : إطارا

      و  التي من شأنيا أن تحافظ عمى سمطة الدولة و مصداقيتيا الالزمةيتخذ جميع التدابير  -
 بيا.قوانين والتنظيمات المعمول عمى احترام ال       

 تعميماتيا.يسيـر عمى تنفيذ برنامج الحكومة و  -
 يبدي رأيو في جميع المشاريع التي تقع في تراب الوالية ". -

                                       
. من نفس المرسوم 22و  17 ادةالم- 1  
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مسؤولية الكاتب العام لموالية ، ويحدد الوزير ويزود مجمس الوالية بكتابة تقنية توضع تحت   
 المكمف بالداخمية بقرار النظام الداخمي الذي يحدد كيفيات تنظيم مجمس الوالية وعممو .

تطور الشؤون التي ييم أن يطمعوا الوالي بانتظام عن أما أعضاء مجمس الوالية فيجب عم
زمة ألداء لالاإلحصائيات ا لدراسات أوويبمغونو جميع المعمومات و التقارير و ا بيا،فون ميتك

                 1.ميام مجمس الوالية

عن كل المواضيع  باإلمضاءمجمس الوالية تفويضا  غير أنو يمكن لموالي أن يمنح أعضاء  
ذات  القراراتالوثائق و المقررات باستثناء في صالحياتو و عمى جميع التي تدخل خصوصا 

 .مالطابع التنظيمي وذلك قصد تسييل ممارسة ميامي

 المحمية و مديرية التقنين العام  اإلدارةالفرع السادس: مديرية 

مصالح  المحدد لصالحيات 95-265 من المرسوم التنفيذي رقم 03حسب نص المادة   
م تظىذه المصالح تن فان ،2وعمميامية و قواعد تنظيميا المح اإلدارةقنين و الشؤون العامة و الت

  ىما:ريتين يعمى صعيد كل والية في مد

 العامة : والشؤونمديرية التقنين  -أوال

  .كثرلح وتضم كل مصمحة ثالثة مكاتب عمى األأربع مصا إلىوتتكون من مصمحتين    

 :  المحمية اإلدارةمديرية  -ثانيا

       كثر.األتضم كل مصمحة ثالثة مكاتب عمى و ربع مصالح أ إلىوتتكون من مصمحتين   
مصالح و مكاتب حسب حجم نشاطات كل والية أما التنظيم الداخمي لممديريتين فيحدد في شكل 

تضمن تطبيق التنظيم العام  التدابير التيكل  ىي تنفيذ بقرار وزاري مشترك ، وميمة المديريتين
يمكن المصالح المشتركة في  إنسانياو احترامو كما تقومان بكل عمل من شأنو أن يقدم دعما 

                                       
. 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  24و 23المادة  - 1  

والمحدد لصالحيات مصالح التقنين والشؤون  1995-09-06المؤرخ في  265-95من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 2
 .   1995، لسنة  50العامة واإلدارة المحمية وقواعد تنظيميا وعمميا ، الجريدة الرسمية العدد 
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كل مديرية من ىذه المديريتين تكمف عمى الخصوص  أنكما  منتظما،الوالية من السير سيرا 
  : 1 بالميام التالية

 :ا يأتي و تكمف مصالح التقنين و الشؤون العامة خصوصا بم

 تطبيق التقنين العام و احترامو .تسير عمى  -
 تضمن مراقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر عمى المستوى المحمي . -
     نتخابية وتتولى التسيير إلالعمميات ابية نو اليياكل المع األجيزةتصال مع اإلتنظيم  -

 لممنتخبين البمديين و الوالئيين. اإلداري       
 الوالئية . اإلداريةر عمى تبميغ القرارات ـتسي -
 األشخاص.تطبق التنظيم المتعمق بتنقل  -
 و الوالية و تتابعيا. ةلمنازعات الدو تدرس  -
  إشيارىا.ر عمى قيام البمديات بنشر القرارات التي يجب ـتسي -
 فير و نزع الممكية أو الوضع تحت حماية الدولة و تتابع ذلك . شتتخذ إجراءات الت -

 :  2 يأتيالخصوص بما  مكمفة عمىأما مصالح مديرية اإلدارة المحمية فيي        

    تعد مع المصالح األخرى المعنية ميزانية التسيير و ميزانية التجييز في الوالية كما تسير  -
 حسب الكيفيات المقررة . عمى تنفيذىا       

 الوالية  لدى المصالح المشتركة فيالمستخدمين المعينين  تدرس و تقترح و تضع كيفيات تسيير -
  تكوينيم.تدرس و تطور كل عمميات تحسين مستوى المستخدمين و  -
  توزعيا.تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البمديات سيرا منتظما و تحمميا و  -
  .تقوم بكل دراسة و تحميل يمكنان الوالية و البمديات من دعم مواردىا المالية و تحسينيا -
 تضبط باستمرار الوثائق المتعمقة بتسيير ممتمكات الوالية .  -
 تدرس الميزانيات و الحسابات اإلدارية في البمديات و المؤسسات العمومية و توافق عمييا. -

                                       
. 103عالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص  - 1  
  2 . 50عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص -
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أما بالنسبة لتعيين مديري المديريتين فانو يكون بموجب مرسوم رئاسي يصدر في مجمس الوزراء 
بالتعيين في  المتعمق 240 - 99الثامنة من المرسوم الرئاسي طبقا لنص المادة الثالثة الفقرة 

 لمدولة.ائف المدنية و العسكرية الوظ

 الوالي المنتدب لألمن  السابع:الفرع 

قسنطينة و تحت سمطتيم وظيفة مدنية لمدولة  -وىران  -تم إحداث لدى والة كل من الجزائر   
نت لو الكثير من الصالحيات الذي كا تتمثل في وظيفة والي منتدب لمنظام العام و األمن ،

 .  1لموالي حتى وصف بأنو  :" يعتبر كرئيس دائرة بالنسبة لموزير المحافظ "  دكمساع

، ويعد منصب 2راب الوطنيوقد تم بعد ذلك تعميم ىذا المنصب عمى مستوى واليات الت  
أما بالنسبة لتعيينو فيتم بواسطة مرسوم  ،3مندوب األمن لدى الوالي وظيفة عميا في الدولة 

  .رئاسي

ويناط بمندوب األمن لدى الوالي مساعدة الوالي في تصور التدابير الخاصة بميدان األمن   
أعمال المكمفين بميمة األمن و مساعدي األمن فيذىا و تقييميا ، و ينشط و ينسق و تنالوقائي 

 الوثائق وكما لو أن يطمب في حدود اختصاصو كل الوالي، ي الدوائر و البمديات تحت سمطة ف
قتضاء إلا إرساليا عندكما يتولون استغالليا و  إلييم،المعمومات التي ليا عالقة بالميام المسندة 

 . 4المعنية  إلى الييئات
  
 
 

                                       
 الذي يحدد قواعد تنظيم أجيزة اإلدارة العامة في الوالية و  1992-09 -14المؤرخ في  347 – 92المرسوم التنفيذي رقم  -1
    .1992لسنة  67ىياكميا و عمميا، الجريدة الرسمية رقم   
   الذي يتضمن إحداث مناصب مندوبين و مكمفين بميمة و  1993-12-19المؤرخ في  314 -93المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .1993لسنة  84مساعدين لألمن، الجريدة الرسمية رقم    

 . ممن نفس المرسو  03المادة  -3

 106عالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص  -4
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  الخاصة بالوالي ةستشاريإلاألجيزة ا الثاني :المطمب 

ستشارية التي إلسنتطرق في ىذا المطمب إلى الدور الذي تمعبو بعض األجيزة اإلدارية ا  
عطي أمثمة نتساعد الوالي كييئة تنفيذية في اختصاصاتو و صالحياتو الموسعة ، و يمكن أن 

وحسب المتغيرات السياسية  زمنيا و ظرفيا،ىذا بالنظر لكثرتيا و تنوعيا  عنيا فقط و بإيجاز، و
 جتماعية .إلقتصادية أو اإلأو ا

 الفرع األول : مجمس الوالية  

في تراب الوالية و استشاريا يبدي رأيو في جميع المشاريع التي تقع  زايعتبر مجمس الوالية جيا  
يوليو  23 المؤرخ في 215 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  20ىذا ما نصت عميو المادة 

عمى أنو : " يكون مجمس الوالية  الذي يحدد أجيزة اإلدارة العامة في الوالية و ىياكميا 1994
 .1تنسيقيا لألنشطة القطاعية " او إطار  يتشاوريا لمصالح الدولة عمى الصعيد المحم اإطار 

 الفرع الثاني : لجنة اليندسة المعمارية و التعمير و البيئة المبنية .

 370 – 95ىيئة استشارية توضع لدى الوالي ، و لقد نص عمييا المرسوم التنفيذي رقم وىي   
 و تتكون من :   2 1995-11-15المؤرخ في 

 .المدير الوالئي المكمف بالفالحة  -
 .المدير الوالئي المكمف بالثقافة  -
 ثالثة منتخبين محميين يعينيم الوالي . -
 .ممثل محمي لمجمس نقابة الميندسين المعماريين  -
 ا الجمعيات التي تيتم بالحفاظ عمى التراث المعماري و حماية البيئة المبنية .مممثمين تنتخبي -
 الذين ليم صفة مدير والئي . األعضاءو ينتخب رئيس المجنة من بين  -
 

                                       
 245بوضياف ، مرجع سابق ،ص عمار -
1  

1995 لسنة ، 70الجريدة الرسمية العدد ،  1995-11-15المؤرخ في  370-95المرسوم التنفيذي رقم - 2  
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، و  1لجنة اليندسة المعمارية و التعمير و المحيط المبني  ىوتنشأ في كل والية ىيئة تدع
 تتكون ىذه المجنة من : 

 .ممثمي الدولة في حدود الثمث  -
  . ممثمي الجماعات المحمية في حدود الثمث -
    اليندسة المعمارية و التعمير أو  ممثمي الجمعيات المينية أو أشخاص مؤىمين في ميدان -

 الثمث.دود المحيط المبني في ح       

و يرأس المجنة عضو منتخب من بين ممثمي الدولة أو الجماعات المحمية ، و يمكن أن   
و تحدد  ،و المحيط اليندسة المعمارية  و مسألة تتعمق بالبناء و التعمير تستشار في كل

تكوينيا و المعمارية  و التعمير و المحيط المبني و مواردىا و القوانين األساسية لمجنة اليندسة 
 . 2كيفية تعيين أعضائيا عن طريق التنظيم

 . الفرع الثالث : المجنة الوالئية المعنية ببرنامج استصالح األراضي

ىاما فيما يتعمق ببرامج استصالح األراضي التي تكون في وىي لجنة تمعب دورا استشاريا   
ى عاتق محافظة تنمية الفالحة و كذا المتعمقة بالبرامج التي تقع عم متيازات الفالحيةإلإطار ا

و    322 – 94المحدد بالمرسوم  طاراإلفي المناطق الصحراوية ، و تعمل ىذه المجنة في 
  .3ستثماراإلاألمالك الموجودة في المناطق الخاصة في إطار ترقية  المتعمق  بامتياز أراضي

المحدد لكيفيات أعباء و شروط منح امتياز قطع  483 – 97و كذا المرسوم التنفيذي رقم 
  . 4لألراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة داخل محيطات استصالح األراضي 

                                       
يتعمق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة  ، 1994مايو  18المؤرخ في  07-94رقم  لتنفيذيمن المرسوم ا 35المادة -1

. 1994لسنة  32الرسمية العدد الميندس المعماري ،الجريدة    
من نفس المرسوم . 37و 36المادة - 2  

المتعمق بامتياز أراضي األمالك الموجودة في المناطق و  ، 1994أكتوبر  17المؤرخ في  322-94التنفيذي المرسوم -3
 .  1994لسنة  67الجريدة الرسمية العدد  الخاصة في إطار ترقية اإلستثمار ،

المحدد لكيفيات أعباء وشروط منح امتياز قطع ،  1997ديسمبر  15المؤرخ في  483-97ذي رقم المرسوم التنفي -4
. 1997لسنة  83، الجريدة الرسمية العدد  لألراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة داخل محيطات استصالح األراضي   
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المحدد لتشكيمة و عمل  318ىذه المجنة حسب القرار الوزاري المشترك رقم  ويكون تشكيل  
دراسة ممفات المترشحين لحق امتياز قطع أرضية تابعة ألمالك الوظيفة بالمجنة الوالئية المكمفة 

يمكنيا و تتكون من الوالي رئيسا و بعض مديري المصالح المعنية ، كما أنو  ،1الخاصة لمدولة 
 ستعانة بكل شخص يساعدىا في أعماليا .إلا

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

  
     

                                       
1

لتشكيمة وعمل المجنة الوالئية المكمفة بدراسة  ، المحدد 1995سبتمبر  22المؤرخ في  318القرار الوزاري المشترك رقم  -
   1995لسنة  95ممفات المترشحين لحق امتياز قطع أرضية تابعة ألمالك الوظيفة الخاصة لمدولة ، الجريدة الرسمية العدد 
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يتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة فيو إلى جانب أنو ممثل لمسمطة المركزية   
 نراه يمثل ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي، مختمف الوزراء عمى مستوى إقميم الوالية ،ل

 وىذا ما يجعل من صالحياتو كثيرة . ، الوالي الرئيس اإلداري لمواليةوأيضا يعتبر 

في   سنتطرق إلى دراسة عالقتو باألجيزة المركزية وحتى يتسنى لنا اإلحاطة بمركز الوالي ،  
من خالل النصوص في )المبحث الثاني( الييئات المحمية المنتخبة بو )المبحث األول( ، 
  . في )المبحث الثالث( الرقابة عمى أعمالو وفرض ، القانونية والتنظيمية
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 عالقة الوالي باألجهزة المركزيةاألول: المبحث 

في  وجب بداية التطرق إلى عالقة الوالي بكل من رئيس الجميورية المبحث،لدراسة ىذا    
في  ة من وزارات وتفرعاتيا اإلقميميةثم بالحكومة عن طريق األجيزة الحكومي)مطمب أول(، 
 )مطمب ثاني(.

 عالقة الوالي برئيس الجمهورية  األول:المطمب 

رئيس السمطة  وىو ئري،الجزايعد رئيس الجميورية الرئيس اإلداري األعمى في النظام اإلداري   
التنفيذية، فمو سمطة إصدار القرارات اإلدارية النيائية باسم الدولة ولحسابيا وتكون سارية 

  .1المفعول في كل إقميم الدولة الجزائرية

ذو الطابع السياسي أساسا  متيازإلاوىذا  الدولة،وكذلك رئيس الجميورية ىو الضامن ألمن   
ضد أمن الدولة ، زيادة سمطاتو بصورة كبيرة  لو نتائج إدارية ىامة فمن آثاره في حالة التيديد

 .2بشكل تسمح لو باتخاذ كل إجراء مفيد عمى الصعيد اإلداري

ذا تطرقنا إلى عالقة الوالي برئيس الجميورية نجد أنو ليس ىناك عالقة وظيفية مباشرة    وا 
نياء الميام كما سبق بيان ذلك ، إال أنو توجد  عالقة غير بينيما ، ماعدا مسألة التعيين وا 

مباشرة عن طريق الحكومة باعتبار رئيس الجميورية ىو القائد التنفيذي األول ، ويمارس 
، كما يمارسيا عن طريق الوالة الذين يتولون تنفيذ ما 3صالحياتو التنفيذية عن طريق الحكومة 

توى قد يصدر عنو من أعمال عمى مستوى الواليات ، وباعتبار الوالة األداة الفعالة عمى مس
الواليات فيم يعممون سياسيا عمى دعم سياسة رئيس الجميورية ، وذلك ما يبرر اإلجتماعات 

 الدورية التي يستدعى فييا الوالة لإلجتماع مع رئيس الجميورية .

 

                                       
. 051قصير مزياني فريدة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
. 76ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  - 2  
 . 55مرجع سابق ، ص  ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ،عالء الدين عشي  -3
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 عالقة الوالي بالحكومة والمصالح الخارجية لموزارة  الثاني: المطمب

أما  ، بالحكومةسنتناول في ىذا المطمب فرعين اثنين يتضمن األول دراسة عالقة الوالي   
 عالقتو بالمصالح الخارجية لموزارة .ى إلالثاني فسوف نتطرق فيو 

 عالقة الوالي بالحكومة  األول:الفرع 

كل ىيئة  لتكونتقسيم العمل بين الييئات المركزية عمييا  يفرض الدولة الحديثةتعدد وظائف إن   
بالشخصية  بالوزارة لتقوم بصالحيات تحددىا القوانين والتنظيمات ، فالوزارة ال تتمتعما تسمى 

 .ولحسابيا المعنوية لكن تستمد وجودىا من الدولة،ويمثل كل وزير في وزارتو الدولة ويتصرف باسميا

يحقق مبدأ المشاركة لذا يتضح أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة في جميع الدول فيذا   
 .  1الدولةوكذا يمنح لألحزاب السياسية إمكانية المشاركة في تسيير شؤون  ، ل عمى السمطةوالتداو

في الحكومة يتصف بالصفة  ويعد الوزير الرئيس األعمى في جياز الوزارة وىو عضو  
امة في الدولة ويقوم برسم سياسة وزارتو في حدود السياسة الع ، اإلداريةسية وبالصفة االسي

 .2ويقوم بتنفيذه

أما الوالي فيعد العين الساىرة لمحكومة بمختمف وزاراتيا في إقميم الوالية ، فيو الذي يقوم برفع   
تقارير دورية إلى كل قطاع وزاري يوضح فييا وضعية الوالية في كل قطاع ، وال تقتصر ميامو 

 . 3 الح الخارجية في واليتوأمام الحكومة عند ىذا الحد فقط بل تمتد لكافة المص

 : عالقة الوالي بالمصالح الخارجية لموزارة الفرع الثاني

الذي يحدد أجيزة اإلدارة العامة في  505-49تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم   
الوالية وىياكميا عمى أنو : " يؤسس في الوالية مجمس والية يجمع تحت سمطة الوالي ، مسؤولي 

                                       
. 061فريدة ، مرجع سابق ، ص  قصير مزياني - 1  
. 555، ص 5111عمار عوابدي ، القانون  اإلداري  ، الجزء األول، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2  
  3     55مرجع سابق ، ص  ، عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري -
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المصالح الخارجية لمدولة المكمفين بمختمف قطاعات النشاط في مستوى الوالية كيفما كانت 
  تسميتيا ".

طارا تنسيقيا  ويكون مجمس الوالية إطارا تشاوريا لمصالح الدولة عمى الصعيد المحمي ، وا 
 .1لألنشطة القطاعية

وتشكل مظيرا من مظاىر  ، التنفيذيةوتسمى ىذه المصالح الخارجية لموزارة أيضا بالمديريات   
عدم التركيز اإلداري في النظام اإلداري الجزائري ، وال يقل عدد المديريات التنفيذية عمى 

 .مديرية فما أكثر 59مستوى الوالية الواحدة عن 

عمى المستوى الحمي من أجل تنفيذ سياستيا وتطبيق ا واألصل أن لموزارة وجودا وامتداد  
غير أن بعض الوزارات بحكم طبيعتيا ليس ليا تمثيل  يميا عمى مستوى المنطقة ،برامجيا وتمث

محمي في شكل مديرية تنفيذية من ذلك وزارة الشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، والوزارة المكمفة 
 بالعالقات مع البرلمان ، ووزارة العدل ، ووزارة التعميم العالي .

ح ىي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية فالمديرية التنفيذية بوصف واض  
 لموالية يوكل إلييا:

 اسة الدولة في القطاعات المختمفةتنفيذ سي . 
 بعث وتحريك العممية التنموية عمى مستوى الوالية .  
 كما أنيا تمثل السمطة المركزية عمى المستوى الوالئي . 
 عمى مستوى إقميم الوالية وتجسد وحدة الدولة وتعمل عمى تنفيذ قوانينيا . 
  ، ليا نشاط مكثف ومتنوع يمس ميادين عديدة اقتصادية ومالية واجتماعية ، وثقافية

وفالحيو ، ومنظومة التكوين ومنظومة التعميم ، وغيرىا من النشاطات ذات الصمة بحياة 
  .2 المواطن وتدخل ضمن احتياجاتو وطمباتو

                                       
. 505-49من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  - 1  
 . 595،  597سابق ، ص ص مرجع عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ،  -5
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ورغم دورىا الرائد ونشاطيا المكثف وأىميتيا الكبيرة ، إال أن المديريات التنفيذية ال تتمتع 
من القانون المدني بيذا الطابع ، وليس ليا  94عتبارية، فمم تكسبيا المادة إلبالشخصية ا

 استقالل من حيث الوجود اإلداري ، بل ىي فرع متصل ومرتبط باألصل أال وىو الوزارة .

مر يبدو في غاية طبيعتو ألن الوزارة تفتقد ىي األخرى لمشخصية اإلعتبارية ، فال يتصور واأل  
وىي من فوضت المديرية التنفيذية لمقيام ببعض الميام اإلدارية عمى مستوى اإلقميم المحمي أن 
يكون ليذا التنظيم اإلداري المصغر شخصية اعتبارية ووجود مستقل ومنفصل عن اإلدارة 

 . 1 المركزية

 أما بالنسبة لممصالح الخارجية عمى مستوى كل والية نجد مثال: مديرية التربية، ومديرية 

 الري، ومديرية الفالحة، ومديرية النقل...   

غير أن ىذه المصالح الخارجية لموالية تمارس عمييا سمطة مزدوجة إقميميا من قبل الوالي،   
ا ىذه المصمحة وذلك بخضوعيا لموزارة المعنية ومركزيا من قبل السمطة المركزية التي تتبعي

بوصفيا سمطة رئاسية ليذه المديرية من جية ، وخضوعيا لموالي بوصفو ممثال لمدولة من حيث 
التنسيق بينيا والوالية ، بل وتتعدى صالحيات الوالي ىذا الحد لتصل إلى الرقابة ، ورفع 

 . 2 ىذه المصالحالتقارير الدورية إلى الوزارات المعنية حول نشاط 

وبذلك يكون في يد الوالة وسيمة ضغط قانونية عمى مدراء ىذه المصالح ، مما يجعل مديرو   
المصالح في حيرة ، ىل يتقيدون بتعميمات اإلدارة المركزية التي يتبعونيا ، أم ينفذون تعميمات 

 والي الوالية ؟ 

تعمل تحت سمطة الوزير ، وعمميا ولكن في الحقيقة نجد أن المصالح الخارجية لكل وزارة   
 فيي تشتغل تحت إشراف ورقابة الوالي .

                                       
 . 596عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص -0

  . 75- 70عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، مرجع سابق ص ص -5
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 المبحث الثاني: عالقة الوالي باألجهزة المحمية المنتخبة

يقسم المشرع الجزائري التراب الوطني إلى واليات و بمديات ، و جعل تسيير ىذه الوحدات   
اإلدارية مناط بمجالس شعبية منتخبة وىي المجالس الشعبية الوالئية والبمدية التي تمثل مظيرا 

المشاركة الشعبية في صنع   القرار  من مظاىر الممارسة الديمقراطية ، وصورة من صور
سوف نتناول في ىذا المبحث ، و 1فع عمى سكان اإلقميمنشؤون المحمية بما يعود بالالتسيير و 

عالقتو بالمجمس الشعبي البمدي في ، و  (مطمب أول )عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي في
   ( .انيثمطمب )

 المطمب األول : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي 

ىو الجياز المنتحب الذي يمثل اإلدارة الرئيسية بالوالية ويعد  المجمس الشعبي الوالئي  
األسموب األمثل لمقيادة الجماعية ، وىو ىيئة المداولة والمعبر الرئيسي عمى مطالب السكان 
وطموحاتيم األساسية ، وينتخب أعضاؤه من بين سكان الوالية ، وىو يعد المحور الرئيسي بما 

لتيارات التي يحمميا ولو دور فعال في جميع مناحي الحياة يمثمو من مختمف اإلتجاىات وا
 .2 اإلقتصادية واإلجتماعية والعمرانية

ويعمل ىذا المجمس تحت رئاسة رئيس المجمس الشعبي الوالئي الذي يناط بو تنظيم أعمال   
عالقتو بالوالي فتتجمى من خالل الرقابة المفروضة من الوالي عمى أعمال  ىذا المجمس، أما

  ذا المجمس والتي سنتناوليا في )فرع أول( ، وكذلك رقابة الوالي عمى المجمس كييئة في ى
 ، وأخيرا عالقة الوالي بالمجمس في المجال المالي في )فرع ثالث(.  )فرع ثاني(

 
 

 

                                       
 . 46مرجع السابق ، ص  عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، -0

. 060، 061فريجة حسين ، مرجع السابق ، ص ص  -5  
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 عمى أعمال المجمس الشعبي الوالئي :  الوالي رقابة الفرع األول :

 يتصور بحال من األحوال تنفيذ موضوع المداولة دون إن أعمال المجمس تخضع لمرقابة ، فال  
 خضوعيا لمرقابة و الفحص من حيث مالئمتيا لمتشريع والتنظيم ، وىذا حفاظا عمى سالمة 

 . 1المداوالت و مشروعيتيا و تكريسا لدولة القانون و المؤسسات

ذا   اكتشف الوالي عدم مشروعية ىذه المداوالت فعميو إما أن يطمب ببطالنيا المطمق أو  وا 
 البطالن النسبي أو يرفض التصديق عمييا حسب الحالة. 

  المجمس الشعبي الوالئي : مداوالتحق الوالي في إبطال  –أوال 

الذي  0441والية لسنة جاء ترتيبيا ىي األولي خالفا لقانون ال نو المداوالت الباطمة بقوة القان  
     . منو 94تحدث أوال عن المصادقة الضمنية بموجب المادة 

المجمس  حاالت بطالن مداوالت 16 – 05من قانون الوالية رقم  53بينت المادة قد و   
  .الشعبي الوالئي بقوة القانون

ذا تبين لموالي أن مداولة ما اتخذت خرقا ليذه المادة ، فانو يرفع دعوى و  أمام المحكمة اإلدارية ا 
 .2المختصة إقميميا إلقرار بطالنيا

           حق الوالي في المصادقة عمى مداوالت المجمس الشعبي الوالئي : –ثانيا

يوما من إيداعيا بالوالية ،  50 بعد مداوالت المجمس الشعبي الوالئي نافذة بقوة القانون صبحت  
من  94المادة  يوما في 05وسع من األجل الممنوح لموالي من  ع الجزائرير ومنو نالحظ أن المش
  .16-05 من قانون الوالية 59المادة  في يوما 50إلى 14-41قانون الوالية رقم 

غير أن النص الجديد لم يشر إلى قيام الوالي بنشر المداولة أو تبميغيا لممعنيين بما يدل   
  ضمنيا عمى قبولو بمضمونيا.

                                       
.331عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ،مرجع سابق ،ص - 1  
 16 – 05من قانون الوالية رقم  15الفقرة  53المادة -

2  
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ذا تبين     ، فانو يرفع 53طبقا لممادة  لموالي أن مداولة ما غير مطابقة لمقوانين والتنظيماتوا 
يوما التي تمي اتخاذ المداولة إلقرار  50دعوى أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في أجل 

  .1 بطالنيا

     :65تخذت خرقا ألحكام المادة احق الوالي في إثارة بطالن المداوالت التي  –ثالثا

ال يمكن لرئيس عمى أنو  16-05من قانون الوالية  57لقد نصت الفقرة األولى من المادة   
تعارض مصالحو مع المجمس الشعبي الوالئي أو أي عضو في المجمس يكون في وضعية 

فروعيم إلى الدرجة الرابعة أو و أو أزواجيم أو أصوليم أ بأسمائيم الشخصية مصالح الوالية،
  المداولة التي تعالج ىذا الموضوع، وفي حالة المخالفة تكون ىذه المداولة باطمةكوكالء،حضور 

مشددة عمى المنتخب الوالئي أنو عندما يكون في وضعية  57وجاءت الفقرة الثانية من المادة   
تعارض مصالحو مع مصالح الوالية فينبغي أن يصرح بذلك لرئيس المجمس الشعبي الوالئي ، 

ذا تعمق األم ر برئيس المجمس الشعبي الوالئي وجب عميو ىو اآلخر التصريح بذلك عمنا أمام وا 
 المجمس، وىذه بحق تمثل إضافة نوعية في قانون الوالية الجديد.

يوما التي تمي اختتام دورة المجمس  05ويممك الوالي حق إثارة  بطالن ىذه المداولة ، خالل   
 التي اتخذت خالليا المداولة. الشعبي الوالئي

وكذلك يمكن المطالبة بيا من قبل كل منتخب أو مكمف بالضريبة في الوالية لو مصمحة في   
يوما بعد إلصاق المداولة ، ويرسل ىذا الطمب برسالة موصى عمييا إلى  05ذلك ، خالل أجل 

 .2 الوالي مقابل وصل استالم

ية قصد اإلقرار ببطالن المداوالت التي اتخذت خرقا يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة اإلدار 
 . 57ألحكام المادة 

 

                                       
. 16 – 05من قانون الوالية رقم  5الفقرة  59المادة  -
1  

395 - 390، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ،ص ص  عمار بوضياف - 2  
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 : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي في المجال المالي  انيالفرع الث

يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الوالية ، وعرضو عمى المجمس الشعبي الوالئي الذي   
 يصوت ويصادق عميو.

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق  30روع الميزانية األولية قبل ويجب أن يصوت عمى مش
يونيو من السنة المالية  05سنة تنفيذىا ، وكذلك يجب أن يصوت عمى الميزانية اإلضافية قبل 

 .   1التي تطبق فييا

فان  وعندما ال يصوت عمى مشروع الميزانية بسبب اختالل داخل المجمس الشعبي الوالئي  
باستدعاء المجمس الشعبي الوالئي في دورة غير عادية لممصادقة عميو ،  االوالي يقوم استثناء

 غير أن ىذه الدورة ال تعقد إال إذا تجاوزت الفترة القانونية لممصادقة عمى مشروع الميزانية.

الوزير  وفي حالة عدم توصل ىذه الدورة إلى المصادقة عمى مشروع الميزانية ، يبمغ الوالي  
 .  2المكمف بالداخمية الذي يتخذ التدابير المالئمة لضبطيا

وعند ظيور اختالل في الميزانية ساعة التنفيذ يتعين عمى المجمس الشعبي الوالئي اتخاذ كافة   
وضمان التوازن الالزم لمميزانية اإلضافية لمسنة  ،اإلجراءات الالزمة إلمتصاص ىذا العجز

  16-05من قانون الوالية رقم  074ذا ما أشارت إليو صراحة المادة وى، المالية الموالية 

 المطمب الثاني : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي البمدي

يعد المجمس الشعبي البمدي ىيئة أساسية في تسيير و إدارة البمدية  كجماعة إدارية المركزية   
سنوات بطريق  15، و ينتخب لمدة 3إقميمية ، و ىو ىيئة منتخبة و جياز لممداولة بالبمدية 

. 4 قتراع النسبي عمى القائمةإلا  
                                       

536عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص  - 1  
16-05من قانون الوالية رقم  075المادة  - 2  
  3 505قصير مزياني فريدة ، المرجع السابق ، ص  -
   ، يتعمق بنظام االنتخابات ، الجريدة الرسمية  5105يناير  05مؤرخ في  10 – 05من القانون العضوي رقم  75المادة  -9

. العدد األول             
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وقد عمل المشرع الجزائري عمى إبقائو تحت الوصاية الدائمة المتمثمة في عالقتو بوالي الوالية   
وعميو فدراسة العالقة بين الوالي و المجمس الشعبي البمدي تتجمى من خالل الرقابة المفروضة  

الوالي و التي منصب عمى األعضاء و األعمال و المجمس كييئة  عمى المجمس من طرف
 منتخبة ، و بناءا عميو قسمنا ىذا المطمب إلى الفروع التالية :

 عمى أعضاء  المجمس الشعبي البمدي الوالي الفرع األول: رقابة 

ة المتمثمة في يخضعون إلى رقابة إدارية تمارسيا عمييم جية الوصاي ألعضاء المنتخبينا  
 ، و نشير إلى أنو ال يوجد فرق بين أعضاء المجمس فيما يخص الرقابة .الوالي 

ستقالة أو اإلقصاء أو حصول مانع قانوني ، و يقر اإلفصفة المنتخب تزول بالوفاة أو   
 .1ة ، و يخطر الوالي بذلك و جوباالمجمس الشعبي البمدي ذلك بموجب مداول

فانو يمكن تحديد مظاىر الرقابة اإلدارية عمى األعضاء  95و  99و  93وبالرجوع إلى المواد 
 فيما يمي : 

أي عضو من أعضاء المجمس الشعبي البمدي  قالةحق الوالي في إ –أوال   

ن كان المشرع لم     شر إلييا صراحة ، إال أنو أشار إلى سببيا و المتمثل في حصول مانع يوا 
نو غير قابل أىذه الحالة إقالة أي عضو تبين مثال بعد انتخابو الي في قانوني، حيث يمكن لمو 

 حالة من حاالت التنافي . نتخاب قانونا أو تعتريوإلل

ال تمقائيا من المجمس يأنو " يعتبر مستق 01 – 00من قانون البمدية رقم  95ووفقا لممادة 
ورات عادية الشعبي البمدي ، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول ألكثر من ثالث د

 خالل نفس السنة . 

 وفي حالة تخمف المنتخب عن حضور جمسة السماع رغم صحة التبميغ ، يعتبر قرار المجمس 

 حضوريا .
                                                                                                                           

 

01-00من قانون البمدية رقم  91المادة - 1  
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الغياب من طرف المجمس الشعبي البمدي بعد سماع المنتخب المعني، و يخطر الوالي  عمنو ي
 .بذلك "

 الشعبي البمدي حق الوالي في إيقاف أحد المنتخبين من المجمس –ثانيا 

ب كل منتخأنو يوقف بقرار من الوالي  01 – 00من قانون البمدية رقم  93نصت المادة   
تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ليا صمة بالمال العام أو األسباب مخمة بالشرف 

أو كان محل تدابير قضائية ال تمكنو من االستمرار في ممارسة عيدتو االنتخابية بصفة 
 .صحيحة ، إلى غاية صدور حكم نيائي من الجية القضائية المختصة

 : حق الوالي في إقصاء أي عضو من المجمس الشعبي البمدي –ثالثا 

بقوة القانون من المجمس الشعبي البمدي ، كل عضو كان محل إدانة جزائية نيائية  ىيقص  
 .1قصاء بموجب قرارأعاله،و يثبت الوالي ىذا اإل 93لألسباب المذكورة في المادة 

 عمى أعمال المجمس الشعبي البمدي  الوالي الفرع الثاني : رقابة 

أيام لدى الوالي مقابل وصل  15يودع رئيس المجمس الشعبي البمدي المداوالت في أجل   
و لموالي عند إيداع المداولة عمى مستواه سمطة تفحصيا ورقابتيا و التأكد من  2ستالم ،إلبا

مدى مراعاتيا لمشروط و الضوابط القانونية و لذلك يقوم بالتصديق عمييا ، و إذا اكتشف عدم 
النسبي أو عدم التصديق عمييا أو البطالن  مشروعيتيا فعميو إما أن يحكم ببطالنيا المطمق

  .حسب الحالة 

و أيضا رئيسمحل  أن يحلو ، كييئة  ذا و يجوز لموالي أن يحل محل المجمس الشعبي البمديى
 . وأن يحل محل السمطات البمدية ككل  مجمسكرئيس لم

                                       
-16-13مؤرخة  36الجريدة الرسمية ، العدد ، 5100يونيو  55مؤرخ في  01 – 00من قانون البمدية رقم  99المادة  -0

5100 . 

 

 

من نفس القانون . 55المادة - 2  
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 : لموالي المصادقة الضمنية -وال أ

يوما من  50األصل في مداوالت المجمس الشعبي البمدي ىو تنفيذىا بقوة القانون بعد مرور 
 وىذا بشرط أال يعترض الوالي صراحة عمييا خالل ىذه المدة . ،1يةإيداعيا بالوال

 عمى مداوالت المجمس الشعبي البمدي  لموالي المصادقة الصريحة -ثانيا 

ذ إال بعد المصادقة عمييا من فعمى أنو "ال تن 01 – 00رقم  من قانون البمدية 56نصت المادة 
 الوالي المداوالت المتضمنة ما يأتي :

  . الميزانيات و الحسابات .0
  . قبول اليبات و الوصايا األجنبية .5
 . اتفاقيات التوأمة .3
 ".التنازل عن األمالك العقارية البمدية  .9

يوما ابتداء من  31أن يعمن قراره خالل مدة  المصادقة الصريحة حالة ويجب عمى الوالي في   
 .2 ،أي انقمبت إلى مصادقة ضمنيةت مصادق عمييا دعإال تاريخ إيداع المداولة بالوالية و 

 :حق الوالي في إبطال مداوالت المجمس الشعبي البمدي –ثالثا 

أنو تبطل بقوة القانون مداوالت المجمس  01 -00رقم  من قانون البمدية 56نصت المادة 
 الشعبي : 

 المتخذة خرقا لمدستور و غير المطابقة لمقوانين و التنظيمات . .0
 الدولة و شعاراتيا .التي تمس برموز  .5
 غير المحررة بالمغة العربية . .3

 و يعمن عن البطالن بموجب قرار صار عن الوالي .

                                       
.019ص  مرجع سابق ، ناصر لباد ، - 1  
01 - 00من قانون البمدية رقم  55المادة  - 2  
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أنو لم يقيد الوالي عند تصريحو ببطالن المداولة بأية مواعيد أو  54و يالحظ عمى نص المادة  
 آجال معينة كقاعدة عامة.

   :البمديحق الوالي في إبطال مداوالت المجمس الشعبي  –رابعا 

 اوالت المجمس الشعبي البمدي التي يشارك فييا رئيس المجمس أو أيدبطال مإلتكون قابمة ل  
عضو من المجمس في وضعية تعارض مصالحو مع مصالح البمدية ، بأسمائيم الشخصية أو 

 أزواجيم أو أوصوليم أو فروعيم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء .

 رار معمل من الوالي .ويثبت بطالن ىذه المداولة بق

و يمزم كل عضو مجمس شعبي بمدي يكون في وضعية تعارض المصالح التصريح بذلك   
لرئيس المجمس ،أما إذا كان ىذا األخير ىو المعني بتعارض المصالح فعميو التصريح بذلك 

 .1 أمام المجمس الشعبي البمدي

ظمما إداريا أو دعوى قضائية و يجوز لممجمس الشعبي البمدي عن طريق رئيسو أن يرفع ت  
أمام المحكمة اإلدارية ضد قرار الوالي القاضي ببطالن المداولة بطالنا مطمقا أو بطالنا نسبيا 

 .2 أو الرافض لممصادقة عمييا

 الحمول : –خامسا 

يجوز لموالي أن يحل محل المجمس الشعبي البمدي ، كما يجوز لو أيضا أن يحل محل رئيس   
 يجوز لو أن يحل محل السمطات البمدية ككل . ، وكذلكالمجمس 

 حمول الوالي محل المجمس الشعبي البمدي  -1

فانو يحق لموالي في حالة حدوث اختالل  01 -00من قانون البمدية رقم  015وفقا لممادة   
بالمجمس الشعبي البمدي يحول دون التصويت عمى الميزانية ، التدخل و المصادقة عمييا و 

 تنفيذىا.
                                       

.01 – 00من قانون البمدية رقم  71المادة  -
1  

99، ص  5100والنشر والتوزيع ،الجزائر،دار اليدى لمطباعة  عالء الدين عشي ،شرح قانون البمدية ، - 2  
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 :حمول الوالي محل رئيس المجمس الشعبي البمدي – 5

أنو عندما يمتنع رئيس المجمس الشعبي  01-00من قانون البمدية رقم  010طبقا لممادة   
البمدي عن اتخاذ القرارات الموكمة إليو يمكن الوالي بعد اعذاره أن يقوم تمقائيا بيذا العمل مباشرة 

 ار.بعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب اإلعذ

سمطة الحمول التي يتمتع بيا الوالي ليست مطمقة في كل الحاالت، بل ىناك حاالت محددة   
لممارستيا، تبقى من تقدير والي الوالية وحده في تقدير درجة األمن والنظام العام واإلجراءات 

 . 1الواجب اتخاذىا لذلك، أي أنيا تعد من األعمال اإلستثنائية التي قد يقوم بيا الوالي

 حمول الوالي محل السمطات البمدية ككل : - 3

 ، بالنسبة يمكن لموالي أن يتخذعمى أنو  01-00من قانون البمدية رقم  011نصت المادة   
لجميع بمديات الوالية أو بعضيا ،كل اإلجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى األمن والنظافة والسكينة 
العمومية وديمومة المرفق العام ،عندما ال تقوم السمطات البمدية بذلك والسيما منيا التكفل 

  بالعمميات اإلنتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية.

 عمى المجمس الشعبي البمدي كهيئة لي الوارقابة   الفرع الثالث:

أيام التي تمي حل المجمس ،  01إذا تم حل المجمس الشعبي البمدي يعين الوالي خالل   
متصرفا ومساعدين ، عند اإلقتضاء توكل ليم ميمة تسيير شؤون البمدية ، وتنتو مياميم بقوة 

 .2 القانون بمجرد تنصيب المجمس الجديد

      
 
    

     

                                       
  1 99ص مرجع سابق ،، عالء الدين عشي -
  2 01-00من قانون البمدية رقم  95المادة  -
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 المبحث الثالث : الرقابة عمى الوالي 

صور من الرقابة و التي تتمثل في الرقابة اإلدارية ، و الرقابة السياسية  3يخضع الوالي إلى   
 و القضائية و سنتولى دراستيا في المطمبين التاليين :

 المطمب األول : الرقابة اإلدارية و السياسية عمى الوالي 

مطمب الرقابة اإلدارية عمى الوالي في )فرع أول ( ، الرقابة سوف نوضح من خالل ىذا ال  
 .(ثاني السياسية في )فرع

 عمى الوالي الفرع األول : الرقابة اإلدارية

تنصرف الرقابة اإلدارية إلى األعمال التي يقوم بيا المرؤوسين من قبل رؤسائيم في حياتيم   
ي أعمالو اإلدارية فن لرقابة وزير الداخمية الوظيفية ، مما جعل  من الوالي خاضعا في ىذا الشأ
 . بمناسبة الطعون التي تقدم من قبل األفراد أو بدونيا

ن التظممات اإلدارية التي ترفع بشأن أعمال الوالة توجو لوزير أإلى القول ب وذلك ما يجرنا
 .1الداخمية دون سواه ميما كانت طبيعة ىذا العمل ومجال إصداره 

 عمى الوالي السياسيةالرقابة  : الثانيالفرع 

)وزير ، رقابة سياسية من نفس الجية  تمارس عمى الوالي إلى جانب الرقابة اإلدارية   
 وىذا من خالل التقارير التي يكون الوالة ممزمين يرفعيا ليذه الجية . الداخمية(،

وذلك من خالل التقرير  و كذلك تمارس عمى الوالي رقابة من طرف المجمس الشعبي الوالئي،  
الذي يقدمو الوالي عند افتتاح كل دورة عادية عن تنفيذ المداوالت المتخذة خالل المداوالت 

                                       
.53عالء الدين عشي،والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، ص - 1  
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،و أيضا يطمع الوالي رئيس المجمس الشعبي الوالئي بانتظام خالل الفترات الفاصمة 1 السابقة
 .2 مجمس الشعبي الوالئي نبين الدورات عمى مدى تنفيذ التوصيات الصادرة ع

و ىذا يبين أن رقابة المجمس الشعبي الوالئي محدودة مقارنة مع الصالحيات الواسعة لموالي،   
و بيانو لممجمس مما يعكس النفوذ  رهبحيث ال يستطيع المجمس مراقبتو إال ما يريد الوالي إظيا

 الواسع و ىيمنة الوالي عمى الحياة اإلدارية و السياسية في الوالية .

سواء  م األحزاب خاصة المعارضة منيا بدور واضح في مراقبة ممارسات الوالي،و كذلك تقو   
بطريقة مباشرة أي بواسطة ممثمييا و منتخبييا ،أو بطريقة غير مباشرة من خالل التعبير عن 

 مواقفيا.

وتتمتع جماعات الضغط المختمفة من نقابات مينية و جمعيات مختمفة )المجتمع المدني(   
طبقا لقوانينيا األساسية ، بوسائل و أدوات ضغط معتبرة عمى الوالي من أجل  ،ووسائل إعالم 

 .3القانون و الضغط عميو حتى ال يخرج عن إطارتقويم و توجيو ممارساتو 

و التقارير الصحفية و اإلعالمية  ومن أىم تمك الوسائل ،اإلضرابات ،و المظاىرات العمومية ،
 وفقا لقانون اإلعالم .

 القضائية عمى أعمال الوالة : الرقابة الثاني مطمبال

فانو في جانبو اإلداري يخضع لكل ما  الوالي باعتباره منصب سياسي و إداري في أن واحد ،  
يخضع لو أي موظف حالة ارتكاب الوالي أي أخطاء تستوجب المسؤولية اإلدارية عمى ما 

تكون  أنخطأ، كما يمكن لقراراتو يصدره من قرارات و أعمال سواء عمى أساس الخطأ أو بدون 
 محل طعن باإللغاء أو التعويض .

 511و لقد أسندت الرقابة القضائية عمى أعمال الوالة إلى المحاكم اإلدارية و ذلك وفقا لممادة   
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي تنص عمى :" أن المحاكم اإلدارية ىي جيات 

                                       
.45ناصر لباد ،مرجع سابق ، ص - 1  
. 16-05من قانون الوالية رقم  019المادة - 2 

 

.55، 56، ص ص 5115،دار العموم لمنشر و التوزيع ،عنابة ،  اإلدارية،الوجيز في المنازعات  ميمحمد الصغير بع- 3  
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ستئناف في إلالوالية العامة في المنازعات اإلدارية ، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ل
جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة اإلدارية طرفا فييا"

و الدعاوى ،رارات اإلدارية و كذلك تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء الق  
و دعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عن الوالية و المصالح غير الممركزة ،التفسيرية 

 .1 لمدولة عمى مستوى الوالية

 

 

 

 

  

 
 

        

 

 

     

 

     

                                       
 اإلداريةالمدنية و  اإلجراءات، يتضمن قانون  5115فبراير  55مؤرخ في  14 -15من قانون رقم  10الفقرة  510المادة  -0

. 5115 – 19 – 53مؤرخة في  50الجريدة الرسمية   
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يتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة فيو إلى جانب أنو ممثل لمسمطة المركزية   
 نراه يمثل ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي، مختمف الوزراء عمى مستوى إقميم الوالية ،ل

 وىذا ما يجعل من صالحياتو كثيرة . ، الوالي الرئيس اإلداري لمواليةوأيضا يعتبر 

في   سنتطرق إلى دراسة عالقتو باألجيزة المركزية وحتى يتسنى لنا اإلحاطة بمركز الوالي ،  
من خالل النصوص في )المبحث الثاني( الييئات المحمية المنتخبة بو )المبحث األول( ، 
  . في )المبحث الثالث( الرقابة عمى أعمالو وفرض ، القانونية والتنظيمية
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 عالقة الوالي باألجهزة المركزيةاألول: المبحث 

في  وجب بداية التطرق إلى عالقة الوالي بكل من رئيس الجميورية المبحث،لدراسة ىذا    
في  ة من وزارات وتفرعاتيا اإلقميميةثم بالحكومة عن طريق األجيزة الحكومي)مطمب أول(، 
 )مطمب ثاني(.

 عالقة الوالي برئيس الجمهورية  األول:المطمب 

رئيس السمطة  وىو ئري،الجزايعد رئيس الجميورية الرئيس اإلداري األعمى في النظام اإلداري   
التنفيذية، فمو سمطة إصدار القرارات اإلدارية النيائية باسم الدولة ولحسابيا وتكون سارية 

  .1المفعول في كل إقميم الدولة الجزائرية

ذو الطابع السياسي أساسا  متيازإلاوىذا  الدولة،وكذلك رئيس الجميورية ىو الضامن ألمن   
ضد أمن الدولة ، زيادة سمطاتو بصورة كبيرة  لو نتائج إدارية ىامة فمن آثاره في حالة التيديد

 .2بشكل تسمح لو باتخاذ كل إجراء مفيد عمى الصعيد اإلداري

ذا تطرقنا إلى عالقة الوالي برئيس الجميورية نجد أنو ليس ىناك عالقة وظيفية مباشرة    وا 
نياء الميام كما سبق بيان ذلك ، إال أنو توجد  عالقة غير بينيما ، ماعدا مسألة التعيين وا 

مباشرة عن طريق الحكومة باعتبار رئيس الجميورية ىو القائد التنفيذي األول ، ويمارس 
، كما يمارسيا عن طريق الوالة الذين يتولون تنفيذ ما 3صالحياتو التنفيذية عن طريق الحكومة 

توى قد يصدر عنو من أعمال عمى مستوى الواليات ، وباعتبار الوالة األداة الفعالة عمى مس
الواليات فيم يعممون سياسيا عمى دعم سياسة رئيس الجميورية ، وذلك ما يبرر اإلجتماعات 

 الدورية التي يستدعى فييا الوالة لإلجتماع مع رئيس الجميورية .

 

                                       
. 051قصير مزياني فريدة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
. 76ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  - 2  
 . 55مرجع سابق ، ص  ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ،عالء الدين عشي  -3
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 عالقة الوالي بالحكومة والمصالح الخارجية لموزارة  الثاني: المطمب

أما  ، بالحكومةسنتناول في ىذا المطمب فرعين اثنين يتضمن األول دراسة عالقة الوالي   
 عالقتو بالمصالح الخارجية لموزارة .ى إلالثاني فسوف نتطرق فيو 

 عالقة الوالي بالحكومة  األول:الفرع 

كل ىيئة  لتكونتقسيم العمل بين الييئات المركزية عمييا  يفرض الدولة الحديثةتعدد وظائف إن   
بالشخصية  بالوزارة لتقوم بصالحيات تحددىا القوانين والتنظيمات ، فالوزارة ال تتمتعما تسمى 

 .ولحسابيا المعنوية لكن تستمد وجودىا من الدولة،ويمثل كل وزير في وزارتو الدولة ويتصرف باسميا

يحقق مبدأ المشاركة لذا يتضح أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة في جميع الدول فيذا   
 .  1الدولةوكذا يمنح لألحزاب السياسية إمكانية المشاركة في تسيير شؤون  ، ل عمى السمطةوالتداو

في الحكومة يتصف بالصفة  ويعد الوزير الرئيس األعمى في جياز الوزارة وىو عضو  
امة في الدولة ويقوم برسم سياسة وزارتو في حدود السياسة الع ، اإلداريةسية وبالصفة االسي

 .2ويقوم بتنفيذه

أما الوالي فيعد العين الساىرة لمحكومة بمختمف وزاراتيا في إقميم الوالية ، فيو الذي يقوم برفع   
تقارير دورية إلى كل قطاع وزاري يوضح فييا وضعية الوالية في كل قطاع ، وال تقتصر ميامو 

 . 3 الح الخارجية في واليتوأمام الحكومة عند ىذا الحد فقط بل تمتد لكافة المص

 : عالقة الوالي بالمصالح الخارجية لموزارة الفرع الثاني

الذي يحدد أجيزة اإلدارة العامة في  505-49تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم   
الوالية وىياكميا عمى أنو : " يؤسس في الوالية مجمس والية يجمع تحت سمطة الوالي ، مسؤولي 

                                       
. 061فريدة ، مرجع سابق ، ص  قصير مزياني - 1  
. 555، ص 5111عمار عوابدي ، القانون  اإلداري  ، الجزء األول، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2  
  3     55مرجع سابق ، ص  ، عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري -
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المصالح الخارجية لمدولة المكمفين بمختمف قطاعات النشاط في مستوى الوالية كيفما كانت 
  تسميتيا ".

طارا تنسيقيا  ويكون مجمس الوالية إطارا تشاوريا لمصالح الدولة عمى الصعيد المحمي ، وا 
 .1لألنشطة القطاعية

وتشكل مظيرا من مظاىر  ، التنفيذيةوتسمى ىذه المصالح الخارجية لموزارة أيضا بالمديريات   
عدم التركيز اإلداري في النظام اإلداري الجزائري ، وال يقل عدد المديريات التنفيذية عمى 

 .مديرية فما أكثر 59مستوى الوالية الواحدة عن 

عمى المستوى الحمي من أجل تنفيذ سياستيا وتطبيق ا واألصل أن لموزارة وجودا وامتداد  
غير أن بعض الوزارات بحكم طبيعتيا ليس ليا تمثيل  يميا عمى مستوى المنطقة ،برامجيا وتمث

محمي في شكل مديرية تنفيذية من ذلك وزارة الشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، والوزارة المكمفة 
 بالعالقات مع البرلمان ، ووزارة العدل ، ووزارة التعميم العالي .

ح ىي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية فالمديرية التنفيذية بوصف واض  
 لموالية يوكل إلييا:

 اسة الدولة في القطاعات المختمفةتنفيذ سي . 
 بعث وتحريك العممية التنموية عمى مستوى الوالية .  
 كما أنيا تمثل السمطة المركزية عمى المستوى الوالئي . 
 عمى مستوى إقميم الوالية وتجسد وحدة الدولة وتعمل عمى تنفيذ قوانينيا . 
  ، ليا نشاط مكثف ومتنوع يمس ميادين عديدة اقتصادية ومالية واجتماعية ، وثقافية

وفالحيو ، ومنظومة التكوين ومنظومة التعميم ، وغيرىا من النشاطات ذات الصمة بحياة 
  .2 المواطن وتدخل ضمن احتياجاتو وطمباتو

                                       
. 505-49من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  - 1  
 . 595،  597سابق ، ص ص مرجع عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ،  -5
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ورغم دورىا الرائد ونشاطيا المكثف وأىميتيا الكبيرة ، إال أن المديريات التنفيذية ال تتمتع 
من القانون المدني بيذا الطابع ، وليس ليا  94عتبارية، فمم تكسبيا المادة إلبالشخصية ا

 استقالل من حيث الوجود اإلداري ، بل ىي فرع متصل ومرتبط باألصل أال وىو الوزارة .

مر يبدو في غاية طبيعتو ألن الوزارة تفتقد ىي األخرى لمشخصية اإلعتبارية ، فال يتصور واأل  
وىي من فوضت المديرية التنفيذية لمقيام ببعض الميام اإلدارية عمى مستوى اإلقميم المحمي أن 
يكون ليذا التنظيم اإلداري المصغر شخصية اعتبارية ووجود مستقل ومنفصل عن اإلدارة 

 . 1 المركزية

 أما بالنسبة لممصالح الخارجية عمى مستوى كل والية نجد مثال: مديرية التربية، ومديرية 

 الري، ومديرية الفالحة، ومديرية النقل...   

غير أن ىذه المصالح الخارجية لموالية تمارس عمييا سمطة مزدوجة إقميميا من قبل الوالي،   
ا ىذه المصمحة وذلك بخضوعيا لموزارة المعنية ومركزيا من قبل السمطة المركزية التي تتبعي

بوصفيا سمطة رئاسية ليذه المديرية من جية ، وخضوعيا لموالي بوصفو ممثال لمدولة من حيث 
التنسيق بينيا والوالية ، بل وتتعدى صالحيات الوالي ىذا الحد لتصل إلى الرقابة ، ورفع 

 . 2 ىذه المصالحالتقارير الدورية إلى الوزارات المعنية حول نشاط 

وبذلك يكون في يد الوالة وسيمة ضغط قانونية عمى مدراء ىذه المصالح ، مما يجعل مديرو   
المصالح في حيرة ، ىل يتقيدون بتعميمات اإلدارة المركزية التي يتبعونيا ، أم ينفذون تعميمات 

 والي الوالية ؟ 

تعمل تحت سمطة الوزير ، وعمميا ولكن في الحقيقة نجد أن المصالح الخارجية لكل وزارة   
 فيي تشتغل تحت إشراف ورقابة الوالي .

                                       
 . 596عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص -0

  . 75- 70عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، مرجع سابق ص ص -5
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 المبحث الثاني: عالقة الوالي باألجهزة المحمية المنتخبة

يقسم المشرع الجزائري التراب الوطني إلى واليات و بمديات ، و جعل تسيير ىذه الوحدات   
اإلدارية مناط بمجالس شعبية منتخبة وىي المجالس الشعبية الوالئية والبمدية التي تمثل مظيرا 

المشاركة الشعبية في صنع   القرار  من مظاىر الممارسة الديمقراطية ، وصورة من صور
سوف نتناول في ىذا المبحث ، و 1فع عمى سكان اإلقميمنشؤون المحمية بما يعود بالالتسيير و 

عالقتو بالمجمس الشعبي البمدي في ، و  (مطمب أول )عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي في
   ( .انيثمطمب )

 المطمب األول : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي 

ىو الجياز المنتحب الذي يمثل اإلدارة الرئيسية بالوالية ويعد  المجمس الشعبي الوالئي  
األسموب األمثل لمقيادة الجماعية ، وىو ىيئة المداولة والمعبر الرئيسي عمى مطالب السكان 
وطموحاتيم األساسية ، وينتخب أعضاؤه من بين سكان الوالية ، وىو يعد المحور الرئيسي بما 

لتيارات التي يحمميا ولو دور فعال في جميع مناحي الحياة يمثمو من مختمف اإلتجاىات وا
 .2 اإلقتصادية واإلجتماعية والعمرانية

ويعمل ىذا المجمس تحت رئاسة رئيس المجمس الشعبي الوالئي الذي يناط بو تنظيم أعمال   
عالقتو بالوالي فتتجمى من خالل الرقابة المفروضة من الوالي عمى أعمال  ىذا المجمس، أما

  ذا المجمس والتي سنتناوليا في )فرع أول( ، وكذلك رقابة الوالي عمى المجمس كييئة في ى
 ، وأخيرا عالقة الوالي بالمجمس في المجال المالي في )فرع ثالث(.  )فرع ثاني(

 
 

 

                                       
 . 46مرجع السابق ، ص  عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، -0

. 060، 061فريجة حسين ، مرجع السابق ، ص ص  -5  
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 عمى أعمال المجمس الشعبي الوالئي :  الوالي رقابة الفرع األول :

 يتصور بحال من األحوال تنفيذ موضوع المداولة دون إن أعمال المجمس تخضع لمرقابة ، فال  
 خضوعيا لمرقابة و الفحص من حيث مالئمتيا لمتشريع والتنظيم ، وىذا حفاظا عمى سالمة 

 . 1المداوالت و مشروعيتيا و تكريسا لدولة القانون و المؤسسات

ذا   اكتشف الوالي عدم مشروعية ىذه المداوالت فعميو إما أن يطمب ببطالنيا المطمق أو  وا 
 البطالن النسبي أو يرفض التصديق عمييا حسب الحالة. 

  المجمس الشعبي الوالئي : مداوالتحق الوالي في إبطال  –أوال 

الذي  0441والية لسنة جاء ترتيبيا ىي األولي خالفا لقانون ال نو المداوالت الباطمة بقوة القان  
     . منو 94تحدث أوال عن المصادقة الضمنية بموجب المادة 

المجمس  حاالت بطالن مداوالت 16 – 05من قانون الوالية رقم  53بينت المادة قد و   
  .الشعبي الوالئي بقوة القانون

ذا تبين لموالي أن مداولة ما اتخذت خرقا ليذه المادة ، فانو يرفع دعوى و  أمام المحكمة اإلدارية ا 
 .2المختصة إقميميا إلقرار بطالنيا

           حق الوالي في المصادقة عمى مداوالت المجمس الشعبي الوالئي : –ثانيا

يوما من إيداعيا بالوالية ،  50 بعد مداوالت المجمس الشعبي الوالئي نافذة بقوة القانون صبحت  
من  94المادة  يوما في 05وسع من األجل الممنوح لموالي من  ع الجزائرير ومنو نالحظ أن المش
  .16-05 من قانون الوالية 59المادة  في يوما 50إلى 14-41قانون الوالية رقم 

غير أن النص الجديد لم يشر إلى قيام الوالي بنشر المداولة أو تبميغيا لممعنيين بما يدل   
  ضمنيا عمى قبولو بمضمونيا.

                                       
.331عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ،مرجع سابق ،ص - 1  
 16 – 05من قانون الوالية رقم  15الفقرة  53المادة -

2  
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ذا تبين     ، فانو يرفع 53طبقا لممادة  لموالي أن مداولة ما غير مطابقة لمقوانين والتنظيماتوا 
يوما التي تمي اتخاذ المداولة إلقرار  50دعوى أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في أجل 

  .1 بطالنيا

     :65تخذت خرقا ألحكام المادة احق الوالي في إثارة بطالن المداوالت التي  –ثالثا

ال يمكن لرئيس عمى أنو  16-05من قانون الوالية  57لقد نصت الفقرة األولى من المادة   
تعارض مصالحو مع المجمس الشعبي الوالئي أو أي عضو في المجمس يكون في وضعية 

فروعيم إلى الدرجة الرابعة أو و أو أزواجيم أو أصوليم أ بأسمائيم الشخصية مصالح الوالية،
  المداولة التي تعالج ىذا الموضوع، وفي حالة المخالفة تكون ىذه المداولة باطمةكوكالء،حضور 

مشددة عمى المنتخب الوالئي أنو عندما يكون في وضعية  57وجاءت الفقرة الثانية من المادة   
تعارض مصالحو مع مصالح الوالية فينبغي أن يصرح بذلك لرئيس المجمس الشعبي الوالئي ، 

ذا تعمق األم ر برئيس المجمس الشعبي الوالئي وجب عميو ىو اآلخر التصريح بذلك عمنا أمام وا 
 المجمس، وىذه بحق تمثل إضافة نوعية في قانون الوالية الجديد.

يوما التي تمي اختتام دورة المجمس  05ويممك الوالي حق إثارة  بطالن ىذه المداولة ، خالل   
 التي اتخذت خالليا المداولة. الشعبي الوالئي

وكذلك يمكن المطالبة بيا من قبل كل منتخب أو مكمف بالضريبة في الوالية لو مصمحة في   
يوما بعد إلصاق المداولة ، ويرسل ىذا الطمب برسالة موصى عمييا إلى  05ذلك ، خالل أجل 

 .2 الوالي مقابل وصل استالم

ية قصد اإلقرار ببطالن المداوالت التي اتخذت خرقا يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة اإلدار 
 . 57ألحكام المادة 

 

                                       
. 16 – 05من قانون الوالية رقم  5الفقرة  59المادة  -
1  

395 - 390، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ،ص ص  عمار بوضياف - 2  
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 : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي الوالئي في المجال المالي  انيالفرع الث

يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الوالية ، وعرضو عمى المجمس الشعبي الوالئي الذي   
 يصوت ويصادق عميو.

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق  30روع الميزانية األولية قبل ويجب أن يصوت عمى مش
يونيو من السنة المالية  05سنة تنفيذىا ، وكذلك يجب أن يصوت عمى الميزانية اإلضافية قبل 

 .   1التي تطبق فييا

فان  وعندما ال يصوت عمى مشروع الميزانية بسبب اختالل داخل المجمس الشعبي الوالئي  
باستدعاء المجمس الشعبي الوالئي في دورة غير عادية لممصادقة عميو ،  االوالي يقوم استثناء

 غير أن ىذه الدورة ال تعقد إال إذا تجاوزت الفترة القانونية لممصادقة عمى مشروع الميزانية.

الوزير  وفي حالة عدم توصل ىذه الدورة إلى المصادقة عمى مشروع الميزانية ، يبمغ الوالي  
 .  2المكمف بالداخمية الذي يتخذ التدابير المالئمة لضبطيا

وعند ظيور اختالل في الميزانية ساعة التنفيذ يتعين عمى المجمس الشعبي الوالئي اتخاذ كافة   
وضمان التوازن الالزم لمميزانية اإلضافية لمسنة  ،اإلجراءات الالزمة إلمتصاص ىذا العجز

  16-05من قانون الوالية رقم  074ذا ما أشارت إليو صراحة المادة وى، المالية الموالية 

 المطمب الثاني : عالقة الوالي بالمجمس الشعبي البمدي

يعد المجمس الشعبي البمدي ىيئة أساسية في تسيير و إدارة البمدية  كجماعة إدارية المركزية   
سنوات بطريق  15، و ينتخب لمدة 3إقميمية ، و ىو ىيئة منتخبة و جياز لممداولة بالبمدية 

. 4 قتراع النسبي عمى القائمةإلا  
                                       

536عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص  - 1  
16-05من قانون الوالية رقم  075المادة  - 2  
  3 505قصير مزياني فريدة ، المرجع السابق ، ص  -
   ، يتعمق بنظام االنتخابات ، الجريدة الرسمية  5105يناير  05مؤرخ في  10 – 05من القانون العضوي رقم  75المادة  -9

. العدد األول             
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وقد عمل المشرع الجزائري عمى إبقائو تحت الوصاية الدائمة المتمثمة في عالقتو بوالي الوالية   
وعميو فدراسة العالقة بين الوالي و المجمس الشعبي البمدي تتجمى من خالل الرقابة المفروضة  

الوالي و التي منصب عمى األعضاء و األعمال و المجمس كييئة  عمى المجمس من طرف
 منتخبة ، و بناءا عميو قسمنا ىذا المطمب إلى الفروع التالية :

 عمى أعضاء  المجمس الشعبي البمدي الوالي الفرع األول: رقابة 

ة المتمثمة في يخضعون إلى رقابة إدارية تمارسيا عمييم جية الوصاي ألعضاء المنتخبينا  
 ، و نشير إلى أنو ال يوجد فرق بين أعضاء المجمس فيما يخص الرقابة .الوالي 

ستقالة أو اإلقصاء أو حصول مانع قانوني ، و يقر اإلفصفة المنتخب تزول بالوفاة أو   
 .1ة ، و يخطر الوالي بذلك و جوباالمجمس الشعبي البمدي ذلك بموجب مداول

فانو يمكن تحديد مظاىر الرقابة اإلدارية عمى األعضاء  95و  99و  93وبالرجوع إلى المواد 
 فيما يمي : 

أي عضو من أعضاء المجمس الشعبي البمدي  قالةحق الوالي في إ –أوال   

ن كان المشرع لم     شر إلييا صراحة ، إال أنو أشار إلى سببيا و المتمثل في حصول مانع يوا 
نو غير قابل أىذه الحالة إقالة أي عضو تبين مثال بعد انتخابو الي في قانوني، حيث يمكن لمو 

 حالة من حاالت التنافي . نتخاب قانونا أو تعتريوإلل

ال تمقائيا من المجمس يأنو " يعتبر مستق 01 – 00من قانون البمدية رقم  95ووفقا لممادة 
ورات عادية الشعبي البمدي ، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول ألكثر من ثالث د

 خالل نفس السنة . 

 وفي حالة تخمف المنتخب عن حضور جمسة السماع رغم صحة التبميغ ، يعتبر قرار المجمس 

 حضوريا .
                                                                                                                           

 

01-00من قانون البمدية رقم  91المادة - 1  
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الغياب من طرف المجمس الشعبي البمدي بعد سماع المنتخب المعني، و يخطر الوالي  عمنو ي
 .بذلك "

 الشعبي البمدي حق الوالي في إيقاف أحد المنتخبين من المجمس –ثانيا 

ب كل منتخأنو يوقف بقرار من الوالي  01 – 00من قانون البمدية رقم  93نصت المادة   
تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ليا صمة بالمال العام أو األسباب مخمة بالشرف 

أو كان محل تدابير قضائية ال تمكنو من االستمرار في ممارسة عيدتو االنتخابية بصفة 
 .صحيحة ، إلى غاية صدور حكم نيائي من الجية القضائية المختصة

 : حق الوالي في إقصاء أي عضو من المجمس الشعبي البمدي –ثالثا 

بقوة القانون من المجمس الشعبي البمدي ، كل عضو كان محل إدانة جزائية نيائية  ىيقص  
 .1قصاء بموجب قرارأعاله،و يثبت الوالي ىذا اإل 93لألسباب المذكورة في المادة 

 عمى أعمال المجمس الشعبي البمدي  الوالي الفرع الثاني : رقابة 

أيام لدى الوالي مقابل وصل  15يودع رئيس المجمس الشعبي البمدي المداوالت في أجل   
و لموالي عند إيداع المداولة عمى مستواه سمطة تفحصيا ورقابتيا و التأكد من  2ستالم ،إلبا

مدى مراعاتيا لمشروط و الضوابط القانونية و لذلك يقوم بالتصديق عمييا ، و إذا اكتشف عدم 
النسبي أو عدم التصديق عمييا أو البطالن  مشروعيتيا فعميو إما أن يحكم ببطالنيا المطمق

  .حسب الحالة 

و أيضا رئيسمحل  أن يحلو ، كييئة  ذا و يجوز لموالي أن يحل محل المجمس الشعبي البمديى
 . وأن يحل محل السمطات البمدية ككل  مجمسكرئيس لم

                                       
-16-13مؤرخة  36الجريدة الرسمية ، العدد ، 5100يونيو  55مؤرخ في  01 – 00من قانون البمدية رقم  99المادة  -0

5100 . 

 

 

من نفس القانون . 55المادة - 2  
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 : لموالي المصادقة الضمنية -وال أ

يوما من  50األصل في مداوالت المجمس الشعبي البمدي ىو تنفيذىا بقوة القانون بعد مرور 
 وىذا بشرط أال يعترض الوالي صراحة عمييا خالل ىذه المدة . ،1يةإيداعيا بالوال

 عمى مداوالت المجمس الشعبي البمدي  لموالي المصادقة الصريحة -ثانيا 

ذ إال بعد المصادقة عمييا من فعمى أنو "ال تن 01 – 00رقم  من قانون البمدية 56نصت المادة 
 الوالي المداوالت المتضمنة ما يأتي :

  . الميزانيات و الحسابات .0
  . قبول اليبات و الوصايا األجنبية .5
 . اتفاقيات التوأمة .3
 ".التنازل عن األمالك العقارية البمدية  .9

يوما ابتداء من  31أن يعمن قراره خالل مدة  المصادقة الصريحة حالة ويجب عمى الوالي في   
 .2 ،أي انقمبت إلى مصادقة ضمنيةت مصادق عمييا دعإال تاريخ إيداع المداولة بالوالية و 

 :حق الوالي في إبطال مداوالت المجمس الشعبي البمدي –ثالثا 

أنو تبطل بقوة القانون مداوالت المجمس  01 -00رقم  من قانون البمدية 56نصت المادة 
 الشعبي : 

 المتخذة خرقا لمدستور و غير المطابقة لمقوانين و التنظيمات . .0
 الدولة و شعاراتيا .التي تمس برموز  .5
 غير المحررة بالمغة العربية . .3

 و يعمن عن البطالن بموجب قرار صار عن الوالي .

                                       
.019ص  مرجع سابق ، ناصر لباد ، - 1  
01 - 00من قانون البمدية رقم  55المادة  - 2  
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أنو لم يقيد الوالي عند تصريحو ببطالن المداولة بأية مواعيد أو  54و يالحظ عمى نص المادة  
 آجال معينة كقاعدة عامة.

   :البمديحق الوالي في إبطال مداوالت المجمس الشعبي  –رابعا 

 اوالت المجمس الشعبي البمدي التي يشارك فييا رئيس المجمس أو أيدبطال مإلتكون قابمة ل  
عضو من المجمس في وضعية تعارض مصالحو مع مصالح البمدية ، بأسمائيم الشخصية أو 

 أزواجيم أو أوصوليم أو فروعيم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء .

 رار معمل من الوالي .ويثبت بطالن ىذه المداولة بق

و يمزم كل عضو مجمس شعبي بمدي يكون في وضعية تعارض المصالح التصريح بذلك   
لرئيس المجمس ،أما إذا كان ىذا األخير ىو المعني بتعارض المصالح فعميو التصريح بذلك 

 .1 أمام المجمس الشعبي البمدي

ظمما إداريا أو دعوى قضائية و يجوز لممجمس الشعبي البمدي عن طريق رئيسو أن يرفع ت  
أمام المحكمة اإلدارية ضد قرار الوالي القاضي ببطالن المداولة بطالنا مطمقا أو بطالنا نسبيا 

 .2 أو الرافض لممصادقة عمييا

 الحمول : –خامسا 

يجوز لموالي أن يحل محل المجمس الشعبي البمدي ، كما يجوز لو أيضا أن يحل محل رئيس   
 يجوز لو أن يحل محل السمطات البمدية ككل . ، وكذلكالمجمس 

 حمول الوالي محل المجمس الشعبي البمدي  -1

فانو يحق لموالي في حالة حدوث اختالل  01 -00من قانون البمدية رقم  015وفقا لممادة   
بالمجمس الشعبي البمدي يحول دون التصويت عمى الميزانية ، التدخل و المصادقة عمييا و 

 تنفيذىا.
                                       

.01 – 00من قانون البمدية رقم  71المادة  -
1  

99، ص  5100والنشر والتوزيع ،الجزائر،دار اليدى لمطباعة  عالء الدين عشي ،شرح قانون البمدية ، - 2  
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 :حمول الوالي محل رئيس المجمس الشعبي البمدي – 5

أنو عندما يمتنع رئيس المجمس الشعبي  01-00من قانون البمدية رقم  010طبقا لممادة   
البمدي عن اتخاذ القرارات الموكمة إليو يمكن الوالي بعد اعذاره أن يقوم تمقائيا بيذا العمل مباشرة 

 ار.بعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب اإلعذ

سمطة الحمول التي يتمتع بيا الوالي ليست مطمقة في كل الحاالت، بل ىناك حاالت محددة   
لممارستيا، تبقى من تقدير والي الوالية وحده في تقدير درجة األمن والنظام العام واإلجراءات 

 . 1الواجب اتخاذىا لذلك، أي أنيا تعد من األعمال اإلستثنائية التي قد يقوم بيا الوالي

 حمول الوالي محل السمطات البمدية ككل : - 3

 ، بالنسبة يمكن لموالي أن يتخذعمى أنو  01-00من قانون البمدية رقم  011نصت المادة   
لجميع بمديات الوالية أو بعضيا ،كل اإلجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى األمن والنظافة والسكينة 
العمومية وديمومة المرفق العام ،عندما ال تقوم السمطات البمدية بذلك والسيما منيا التكفل 

  بالعمميات اإلنتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية.

 عمى المجمس الشعبي البمدي كهيئة لي الوارقابة   الفرع الثالث:

أيام التي تمي حل المجمس ،  01إذا تم حل المجمس الشعبي البمدي يعين الوالي خالل   
متصرفا ومساعدين ، عند اإلقتضاء توكل ليم ميمة تسيير شؤون البمدية ، وتنتو مياميم بقوة 

 .2 القانون بمجرد تنصيب المجمس الجديد

      
 
    

     

                                       
  1 99ص مرجع سابق ،، عالء الدين عشي -
  2 01-00من قانون البمدية رقم  95المادة  -
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 المبحث الثالث : الرقابة عمى الوالي 

صور من الرقابة و التي تتمثل في الرقابة اإلدارية ، و الرقابة السياسية  3يخضع الوالي إلى   
 و القضائية و سنتولى دراستيا في المطمبين التاليين :

 المطمب األول : الرقابة اإلدارية و السياسية عمى الوالي 

مطمب الرقابة اإلدارية عمى الوالي في )فرع أول ( ، الرقابة سوف نوضح من خالل ىذا ال  
 .(ثاني السياسية في )فرع

 عمى الوالي الفرع األول : الرقابة اإلدارية

تنصرف الرقابة اإلدارية إلى األعمال التي يقوم بيا المرؤوسين من قبل رؤسائيم في حياتيم   
ي أعمالو اإلدارية فن لرقابة وزير الداخمية الوظيفية ، مما جعل  من الوالي خاضعا في ىذا الشأ
 . بمناسبة الطعون التي تقدم من قبل األفراد أو بدونيا

ن التظممات اإلدارية التي ترفع بشأن أعمال الوالة توجو لوزير أإلى القول ب وذلك ما يجرنا
 .1الداخمية دون سواه ميما كانت طبيعة ىذا العمل ومجال إصداره 

 عمى الوالي السياسيةالرقابة  : الثانيالفرع 

)وزير ، رقابة سياسية من نفس الجية  تمارس عمى الوالي إلى جانب الرقابة اإلدارية   
 وىذا من خالل التقارير التي يكون الوالة ممزمين يرفعيا ليذه الجية . الداخمية(،

وذلك من خالل التقرير  و كذلك تمارس عمى الوالي رقابة من طرف المجمس الشعبي الوالئي،  
الذي يقدمو الوالي عند افتتاح كل دورة عادية عن تنفيذ المداوالت المتخذة خالل المداوالت 

                                       
.53عالء الدين عشي،والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، ص - 1  
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،و أيضا يطمع الوالي رئيس المجمس الشعبي الوالئي بانتظام خالل الفترات الفاصمة 1 السابقة
 .2 مجمس الشعبي الوالئي نبين الدورات عمى مدى تنفيذ التوصيات الصادرة ع

و ىذا يبين أن رقابة المجمس الشعبي الوالئي محدودة مقارنة مع الصالحيات الواسعة لموالي،   
و بيانو لممجمس مما يعكس النفوذ  رهبحيث ال يستطيع المجمس مراقبتو إال ما يريد الوالي إظيا

 الواسع و ىيمنة الوالي عمى الحياة اإلدارية و السياسية في الوالية .

سواء  م األحزاب خاصة المعارضة منيا بدور واضح في مراقبة ممارسات الوالي،و كذلك تقو   
بطريقة مباشرة أي بواسطة ممثمييا و منتخبييا ،أو بطريقة غير مباشرة من خالل التعبير عن 

 مواقفيا.

وتتمتع جماعات الضغط المختمفة من نقابات مينية و جمعيات مختمفة )المجتمع المدني(   
طبقا لقوانينيا األساسية ، بوسائل و أدوات ضغط معتبرة عمى الوالي من أجل  ،ووسائل إعالم 

 .3القانون و الضغط عميو حتى ال يخرج عن إطارتقويم و توجيو ممارساتو 

و التقارير الصحفية و اإلعالمية  ومن أىم تمك الوسائل ،اإلضرابات ،و المظاىرات العمومية ،
 وفقا لقانون اإلعالم .

 القضائية عمى أعمال الوالة : الرقابة الثاني مطمبال

فانو في جانبو اإلداري يخضع لكل ما  الوالي باعتباره منصب سياسي و إداري في أن واحد ،  
يخضع لو أي موظف حالة ارتكاب الوالي أي أخطاء تستوجب المسؤولية اإلدارية عمى ما 

تكون  أنخطأ، كما يمكن لقراراتو يصدره من قرارات و أعمال سواء عمى أساس الخطأ أو بدون 
 محل طعن باإللغاء أو التعويض .

 511و لقد أسندت الرقابة القضائية عمى أعمال الوالة إلى المحاكم اإلدارية و ذلك وفقا لممادة   
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي تنص عمى :" أن المحاكم اإلدارية ىي جيات 

                                       
.45ناصر لباد ،مرجع سابق ، ص - 1  
. 16-05من قانون الوالية رقم  019المادة - 2 

 

.55، 56، ص ص 5115،دار العموم لمنشر و التوزيع ،عنابة ،  اإلدارية،الوجيز في المنازعات  ميمحمد الصغير بع- 3  
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ستئناف في إلالوالية العامة في المنازعات اإلدارية ، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ل
جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة اإلدارية طرفا فييا"

و الدعاوى ،رارات اإلدارية و كذلك تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء الق  
و دعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عن الوالية و المصالح غير الممركزة ،التفسيرية 

 .1 لمدولة عمى مستوى الوالية

 

 

 

 

  

 
 

        

 

 

     

 

     

                                       
 اإلداريةالمدنية و  اإلجراءات، يتضمن قانون  5115فبراير  55مؤرخ في  14 -15من قانون رقم  10الفقرة  510المادة  -0

. 5115 – 19 – 53مؤرخة في  50الجريدة الرسمية   
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ومتنوعة وال يعتبر قانون الوالية فقط مصدرا ليا، بل إلى جانب ذلك  صالحيات الوالي كثيرة  
ىناك قانون البمدية وقوانين أخرى كثيرة ، وىذا ما يجعمو يشكل السمطة األساسية في الوالية.                  

ويتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة فيو إلى جانب أنو ممثل لمسمطة المركزية 
الوزراء عمى مستوى إقميم الوالية ، يعتبر أيضا الرئيس اإلداري لموالية ، وعميو سنعالج بمختمف 

في ىذا الفصل صالحيات الوالي بصفتو ممثال لمدولة في )المبحث األول( ،وصالحياتو بصفتو 
ممثال لموالية في )المبحث الثاني( ، وأثر ىذه الصالحيات في التنظيم اإلداري الجزائري في 

  ث الثالث(. )المبح
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 المبحث األول : صالحيات الوالي بصفته ممثال لمدولة

نظرا لمسمطات و الصالحيات المسندة إليو  يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز اإلداري،  
 ممثال لمدولة في إقميم الوالية. هباعتبار 

وسنتناوليما في  التمثيل والتنفيذختصاصات الموكمة لموالي بيذه الصفة في إلتمثل أىم اتو   
 مطمب أول ، و صالحياتو في مجال الضبط في مطمب ثاني .

 المطمب األول: صالحيات الوالي في مجال التمثيل و التنفيذ

سنوضح من خالل ىذا المطمب صالحيات الوالي بصفتو ممثال لمدولة في مجال التمثيل في   
 . وفي مجال التنفيذ في فرع ثاني فرع أول ،

 صالحيات الوالي في مجال التمثيلالفرع األول : 

نصت عميو  يعتبر الوالي ممثل الدولة عمى مستوى الوالية ، و ىو مفوض الحكومة و ىذا ما  
و بيذه الصفة ينسق و يراقب نشاط المصالح  10 – 11من قانون الوالية رقم  111المادة 

اط في الوالية ، و لقد استثنى المشرع بعض غير الممركزة لمدولة المكمفة بمختمف قطاعات النش
فمم يخضعيا لرقابة  10-11من قانون الوالية رقم  111القطاعات المنصوص عمييا في المادة 

 : 1الوالي وىي

         عمما  العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعميم العالي والبحث العممي، -
 لم تشر إلى قطاع التعميم العالي و البحث  13-31ن الوالية رقم من قانو  39أن المادة        
 . 10-11العممي، وىذا يمثل إضافة في قانون الوالية رقم        

 وعاء الضرائب و تحصيميا. -
 الرقابة المالية . -
 إدارة الجمارك . -
 مفتشية العمل . -

                                       
141 -193عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص ص  - 1  
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 مفتشية الوظيفة العمومية . -
 طبيعة أو خصوصية إقميم الوالية. المصالح التي يتجاوز نشاطيا بالنظر إلى -
  13 -31من قانون الوالية رقم  39وىذه القطاعات التي تم ذكرىا وردت أيضا في المادة   

والعبرة في استثناء ىذه القطاعات من رقابة الوالي واضحة كونيا تخضع من حيث األصل 
 ني .لتعميمات السمطة المركزية ، و تحكميا قواعد واحدة عمى المستوى الوط

 .1و كذلك يجوز لموالي التقاضي باسم الدولة بصفتو ممثال ليا 

 صالحيات الوالي في مجال التنفيذالفرع الثاني : 

القوانين  عمى أنو " يسير الوالي عمى تنفيذ 10-11من قانون الوالية رقم  119تنص المادة   
 الوالية ".تيا عمى إقميم او التنظيمات و عمى احترام رموز الدولة و شعار 

 93 -93من األمر  191و المادة  13-31من قانون الوالية رقم  39غير أن المادة 
وىذا  إلى احترام رموز الدولة و شعاراتيا عمى إقميم الوالية ، اشر تالمتضمن قانون الوالية لم 

 . 1111يمثل إضافة في قانون الوالية لسنة 

 : وبيذا فالوالي مكمف  

: الصادرة عن السمطة التشريعية في مختمف المجاالت ، و  ين و األوامرالقوانبتنفيذ أوال : 
 .2ذلك بعد نشرىا في الجريدة الرسمية و مضي يوم من وصوليا إلى مقر الدائرة 

: يمتزم الوالي بتنفيذ مختمف التنظيمات والموائح )القرارات التنظيمية(  تنفيذ التنظيمات: ثانيا
 ركزية سواء تمثمت في مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية.الصادرة عن ىيئات اإلدارة الم

                                       
. 134فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص  -
1  
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون    1309سبتمبر 19المؤرخ في  93-09من األمر رقم  14مادة ال -2

 .   1119جوان  19الصادرة في  44الجريدة الرسمية رقم  1119جوان  11ي المؤرخ ف 11 -19
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نجد أن المشرع أوجب عمى الوالي تنفيذ  13-31من قانون الوالية  31وبالرجوع إلى المادة 
قرارات الحكومة زيادة عمى التعميمات التي يتمقاىا من كل وزير من الوزراء ، وىذا غير وارد في 

 . 10-11لموالية رقم من القانون الجديد  111نص المادة 

وتجسيدا لسمطتو في تنفيذ القوانين والتنظيمات يعمد الوالي إلى اتخاذ أو إصدار قرارات والئية   
 .1تدرج في مدونة القرارات اإلدارية الخاصة بالوالية 

أنو إلى جانب تنفيذ القوانين و التنظيمات  10-11من قانون الوالية رقم  119ووفقا لممادة   
 الي عمى احترام رموز الدولة و شعاراتيا عمى إقميم الوالية .يسير الو 

 .2الوالية و تحيينيا و تنفيذىا  إعداد مخططات تنظيم اإلسعافات فيوكذلك يسير الوالي عمى   

ولقد وضع القانون لموظيفة التنفيذية التي يقوم بيا الوالي آليات تتم بموجبيا ، وتتمثل ىذه 
 اإلدارية و التعميمات و المنشورات .اآلليات في القرارات 

 الطمب الثاني : صالحيات الوالي في مجال الضبط  

الوالي و بصفتو ممثال لمدولة يمارس إلى جانب التمثيل والتنفيذ لمختمف القوانين والتنظيمات   
 اختصاصات تتعمق بميام الضبط اإلداري والقضائي عمى مستوى الوالية .

 فرعين التاليين: وىذا ما سنتناولو في ال

  الفرع األول : صالحيات الوالي في مجال الضبط اإلداري

يقوم الوالي بميام الضبط اإلداري ، والذي يقصد بو حق اإلدارة في فرض قيود عمى األفراد   
فتحد من حرياتيم العامة بقصد حماية النظام العام بعناصره الثالث : األمن العام ، والصحة 

 .3العامة العامة ، والسكينة

                                       
. 10-11من قانون الوالية رقم  119المادة - 1  
من نفس القانون . 113المادة - 2  
. 111عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار ريحانة ، الجزائر ، )د،س( ، ص - 3  
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 الحفاظ عمى األمن العام : مجال صالحيات الوالي في  -أوال

عمى أن الوالي مسؤول عمى المحافظة عمى  10-11من قانون الوالية رقم  114 تنص المادة  
 النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية . 

 191وكذلك المادة ،  13-31من قانون الوالية رقم  39وىذا النص جاء مطابقا لنص المادة 
  .العموميإلى مسؤولية الوالي في ضبط النظام  قانون الوالية أشارت لمتضمنا 93-93من األمر 

واألمن العام ىو العنصر األول في النظام العام ىدفو المحافظة عمى سالمة المواطن   
جال واطمئنانو عمى نفسو ومالو من المخاطر التي يمكن أن تقع عميو في الطرق أي في م

المرور، واألماكن العمومية وحمايتو من الكوارث واألخطار العمومية كالفيضانات أو الحريق أو 
 .  1األوبئة والحوادث التي تقع من المجانين واإلعتداءات المسمحة 

 الحفاظ عمى الصحة العامة :مجال صالحيات الوالي في  -ثانيا

توفير األمن العام لمجميور يقوم الوالي باتخاذ اإلجراءات الالزمة بغرض وقاية  إلى جانب  
 .2صحة األفراد ، أيا كان مصدر الخطر أو المرض سواء الحيوان أو المياه أو أي مادة أخرى 

وعمى ىذا األساس يستطيع الوالي أن يصدر لوائح يمنع بيا تعريض المأكوالت لمتموث ، أو   
اإلجراءات الصحية وبيعيا في اليواء الطمق دون اتخاذ  عرضياوالمحوم من منع بعض السمع 

، أو اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تغذية األفراد ، أو اتخاذ قرارات والقيام ببعض كاألسماك 
النشاطات التي تساعد من منع انتشار األمراض واألوبئة ولو بمغ األمر حد غمق المحل أو 

  .3المحالت التجارية 

 

 

                                       
. 119لباد ، مرجع سابق ، ص  ناصر- 1  
. 111عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص - 2  
. 139فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص  - 3  
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 صالحيات الوالي في مجال الحفاظ عمى السكينة العامة : -ثالثا

حق األفراد في كل مجتمع أن ينعموا باليدوء والسكينة في الطرق واألماكن العامة وأن ال  من  
 يكونوا عرضة لمفوضى والضوضاء ، التي تسببيا األصوات المقمقة .

وعميو فانو يقع عمى عاتق الوالي في إطار ممارسة ميامو الضبطية القضاء عمى مصادر    
اإلزعاج في الشوارع والطرقات العامة ومنع استخدام الوسائل المقمقة لمراحة كمكبرات األصوات 
مثال أثناء الحفالت أو المقاءات العامة سواء في النيار أو الميل ، وأصوات األجراس ، ودوي 

، وذلك من خالل قرارات الضبط التي يصدرىا الوالي كوسيمة 1ع ، والكالب المتجولة المصان
  يستعمميا لتحقيق النظام العام في الوالية . 

توضع تحت تصرف الوالي مصالح األمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار حماية  كما  
إقميم الوالية ، والمحافظة عمى  حقوق المواطنين وحرياتيم ، واحترام رموز الدولة وشعاراتيا عمى

وبذلك يمزم رؤساء مصالح األمن بإعالمو في  األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ،
، وىذا ما  عمى مستوى الوالية العمومي المقام األول بكل القضايا المتعمقة باألمن العام والنظام

  . 10-11من قانون الوالية  119أشارت إليو المادة 

لم يبتعد كثيرا عن  10-11من قانون الوالية رقم  119نجد أن المشرع الجزائري في المادة   
 93-93من األمر  194، والمادة  13-31من قانون الوالية رقم  30مضمون المادة 

  المتضمن قانون الوالية .

، و  اإلداريالضبط  أعمالذلك فان الوالي ىو الذي يتولى عممية التنسيق بين  إلىباإلضافة   
، مثل  لمضبط أخرىمجاالت ستحدثت أفقط  اإلداريالتقميدية لمضبط  ىدافألاجانب  إلى

 الضبط الذي يحافظ عمى جمال المدينة و الطرقات العامة .

                                       
. 914عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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الوالي يمنع لصق و توزيع  أصبحبحيث  اإلداريالعامة لمضبط  األىدافكما توسع مدلول   
والقيام بتحديد أماكن محددة لمقيام بمصق بعض  تي تشوه جمال المدينة ،ال اإلعالنات

 اإلعالنات وخاصة أثناء عمميات الحممة اإلنتخابية .

جميا فيي ليست سمطات أمقيدة باألىداف التي وجدت من  اإلداريسمطات الضبط  أنغير   
يفرض  أنتخضع لمرقابة القضائية فممقضاء  اإلداريمطمقة ، و عمى ىذا فان سمطات الضبط 

 غير اإلداريتحكم بإلغاء لوائح الضبط  أن اإلداريةو عمى مشروعيتيا فيجوز لممحاكم رقابت
  1.الكافة إلىعمى الطاعن فقط بل يمتد  يال يسر  اإلداريةثر الحكم بإلغاء الموائح ، وأالمشروعة 

   يالضبط القضائصالحيات الوالي في مجال الفرع الثاني : 

الجرائم بعد وقوعيا و البحث عن مرتكبييا ، و جمع عن تحري ال إلىييدف الضبط القضائي   
جل أمن  آثارىاالمحافظة عمى و  ، الجريمةآثار ستدالالت الالزمة لمتحقيق و منع طمس إلا

                            .2القيام بالتحقيق تمييدا لمحاكمة الجاني و توقيع الجزاء المناسب عميو
العام و  األمنبمبدأ  اإلخاللالضبط القضائي يعمل عمى صيانة النظام العام و عدم  إذن

 السكينة العامة .

يتميز عن الضبط القضائي من حيث اليدف ، ثم  اإلداريالضبط  أنومن خالل ىذا يتضح   
 يمي :ا المختصة بأداء كل واحد منيما كم من حيث السمطات

 لضبط اإلداري والضبط القضائي :بين ا األهدافالف في ختاإل–أوال 

صيانة النظام العمومي ،  أيعن طريق التنظيم  األشخاصدري ىي مراقبة إلوظيفة الضبط ا  
بالنظام العمومي قبل وقوعو ،  اإلخاللمنع  إلىو قائي يرمي  أسموبن إذ ىو اإلداريفالضبط 

 و ىذا لممحافظة عمى النظام العمومي . أبدإذا منع استمراره  أو وقف أو

                                       
. 139-139فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص ص  - 1  
. 143-143حسين مصطفى حسين ، مرجع سابق ، ص ص  - 2  
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فعال بالبحث عن القضائي ييتم باإلجراءات المتخذة في حالة وقوع الجريمة  بينما الضبط
قمعي يباشر بعد  أسموبفالضبط القضائي ىو  إذا،  العدالة إلىمرتكبي المخالفات و تسميميم 

 . 1ا و ليس قبمي الجريمة أوارتكاب المخالفة 

  بين الضبط اإلداري والضبط القضائي  في السمطات فالختاإل–ثانيا 

مبدئيا تخضع ممارسة الضبط القضائي ألعوان الضبط القضائي الذين يعممون تحت السمطة 
 الرئاسية لمنائب العام و لوكيل الجميورية .

الجزائية المعدل و المتمم  اإلجراءاتو لقد حدد المشرع الجزائري عمى سبيل الحصر في قانون 
 9 إلى( سمطات الضبط القضائي ، و ىذه السمطات قسمت  13المادة  إلى 14) من المادة 
 : 2فئات و ىي 

 ،ضباط الشرطة القضائية ) ومنيم رئيس المجمس الشعبي البمدي ، ضباط الدرك الوطني -
 ...(،ضباط الشرطة        

 الضبط القضائي . أعوان -
 الذين منحيم القانون بعض وظائف الضبط القضائي. واناألعالموظفون و  -
 الوالة . -
رئيس الدولة و الوالي و رئيس المجمس  أي اإلدارية، فتمارسو السمطات  اإلداريالضبط  أما  

  .3)مثال رئيس الجامعة ( داخل مؤسستو اإلداريةالشعبي البمدي ، و مدير المؤسسة العمومية 

يمارس ىذه الميمة في نطاق شروط معينة نص و من رجال الضبط القضائي ،  يويعتبر الوال
الجزائية تحت عنوان سمطات الوالة في مجال  اإلجراءاتعمييا المشرع الجزائري في قانون 

 . 4الضبط القضائي 

                                       
. 139عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص  - 1  
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . 199-99من األمر  14المادة   - 2  
.  111ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص  -

3  
. 133فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص   - 4  
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موالة في مجال الضبط لالجزائية سمطات  اإلجراءاتمن قانون  13ولقد خولت المادة   
 : أىميابجممة من القيود من  طتياإحامع  ،القضائي

 الدولة.من أجنحة ضد  أوممارسة الوالي لسمطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية  -
 ستعجال.إلتوافر حالة ا -
 . بوقوع الجريمة أخطرتالسمطة القضائية قد  أنعدم عممو  -

نو يجب عمى أوحتى في ظل ىذه الحالة ، فان سمطة الوالي مقيدة من حيث الزمان ، ذلك   
 اإلجراءاتساعة متخميا بذلك عن جميع  43 أقصاىايبمغ وكيل الجميورية خالل مدة  أنالوالي 

  .لمسمطة القضائية المختصة

ذلك  أنوز عمى صفة الضبطية القضائية ، بالرغم من حو بموجب ما سبق ذكره فان الوالي ي  
المشرع منحو تمك  أنيعد خرقا لمبدأ الفصل بين السمطات باعتبار الوالي سمطة تنفيذية ، إال 

لك بموجب مجموعة من ذ الصفة و ذلك في حدود التعاون بين السمطات و قيد اختصاصو في
 .جراءات الجزائية إلمن قانون ا 13الشرط الوارد ذكرىا في المادة 

 والي بصفته ممثال لموالية                            المبحث الثاني : صالحيات ال

في  10-11الوالي بصفتو ممثل لموالية ثم ذكرىا في قانون الوالية الجديد رقم صالحيات   
، و لقد تضمنت ىذه المواد نوعين من السمطات من حيث تمثيل  113 إلى 111مواده من 

الوالية و ىو ما سنتناولو في )مطمب أول( ، وتنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي في 
 )مطمب ثان( . 

 ول : صالحيات الوالي في مجال تمثيل الوالية األ المطمب 

ميمة تمثيل الوالية  لبمدي البمدية ، فانخالفا لموضع بالبمدية ، يمثل رئيس المجمس الشعبي ا
 . 1 مسندة قانونا لموالي وليس لرئيس المجمس الشعبي الوالئي

                                       
111 ري ، مرجع سابق ، صإلداري الجزائعالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم ا - 1  
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، كما يمثميا أمام  واإلداريةومن ثم فان الوالي يمثل الوالية في جميع أعمال الحياة المدنية 
  . القضاء ، وكذلك يمارس ميمة الرقابة عمى موظفي الوالية

  اإلداريةتمثيل الوالية في الحياة المدنية و مجال  صالحيات الوالي فيالفرع أول : 

عمى أن الوالي يمثل  10-11من قانون الوالية رقم  119ولى من المادة األنصت الفقرة   
، وجاءت ىذه الفقرة مطابقة لمفقرة األولى من  واإلداريةالوالية في جميع أعمال الحياة المدنية 

 . 13-31الوالية رقم من قانون  39المادة 

عمال التي يقوم بيا الشخص المعنوي وكأنو شخص طبيعي األالمدنية ،  باألعمالويقصد   
 كواجب الضيافة في حالة استضافة شخصية وطنية أو أجنبية ، أو تقديم التعاون والتياني أو

 ية والدينية أوحتفاالت الوطنإلا إلىالتي تصل باسم الوالية ، وبالتالي الحضور  تتمبية الدعوا
  الشعبية وغير ذلك من األعمال والنشاطات المدنية .

،     و ذلك بإمضاء العقود باسميا و لصالحيا اإلدارية األعمالوكذلك يمثل الوالي الوالية في   
يضا يقوم بإجراء مختمف الزيارات التفقدية وزيارات العمل لمختمف الدوائر و البمديات عمى أو 

و  اإلعالممستوى الوالية ، كما يقوم باستقبال المواطنين و الجمعيات المحمية و ممثمي و سائل 
 النواب .

 أن إلىص خمنالمشرع الجزائري منح لموالي دور واسع في تمثيل الوالية ، و بذلك  أننجد    
دور رئيس المجمس الشعبي الوالئي ضئيل جدا في التمثيل ، و ىو ال يتعدى النشاطات 

 السياسية ، و تمثيل المجمس فقط دون تمثيل الوالية كجماعة محمية.

وىدف المشرع من ذلك ، ىو إبراز الييمنة الكاممة لموالي عمى الوالية ، لكن بالرغم من ذلك   
يس المجمس الشعبي الوالئي صالحية التمثيل في الحياة المدنية لموالية كان األولى أن يمنح لرئ

بالتنسيق دائما مع الوالي ، وبالتالي تخفيف األعباء عميو، ويترك التمثيل في الجانب اإلداري 
لموالي ، نظرا لألىمية التي تتميز بيا األعمال اإلدارية من خالل ما ينجر عنيا من تصرفات 

 لصالح الوالية .
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 الفرع الثاني : صالحيات الوالي في مجال تمثيل الوالية أمام القضاء 

المتضمن  93-93من األمر  193، والمادة  10-11من قانون الوالية رقم  119لممادة  وفقا  
قانون الوالية فان الوالي يمثل الوالية أمام القضاء ، ولم يرد فييما أي استثناء عمى عكس ما 

حيث تم استثناء المنازعات التي تكون الوالية  13-31انون الوالية رقم من ق 30ورد في المادة 
 طرفا فييا ضد الدولة والجماعات المحمية .

إال أن تعديل المشرع ليذه المادة وحذفو لإلستثناءات قد يجعل من الوالي مدعيا ومدعى عميو   
 ة محمية . في نفس الوقت في حالة النزاع الذي يكون بين الدولة والوالية كجماع

 الفرع الثالث : صالحيات الوالي في مجال ترأس إدارة الوالية 

عمى أنو :" تتوفر الوالية عمى إدارة توضع  10-11من قانون الوالية رقم  110تنص المادة   
تحت سمطة الوالي ، وتكون مختمف المصالح غير الممركزة لمدولة جزءا منيا ، ويتولى الوالي 

 تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك ".

رع أشار إلى أن اإلدارة نجد أن المش 13-31من قانون الوالية  119وبالرجوع إلى المادة   
السممية لموالية تكمف بتنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي وقرارات الحكومة ، في حين أن 

  لم تشر إلى ذلك . 10-11من قانون الوالية رقم  110المادة 

الوالي تشمل : الكتابة العامة  نجد أن اإلدارة العامة في الوالية الموضوعة تحت سمطة وكذلك  
والوالي بصفتو رئيس إدارة الوالية يسير عمى  ،1والمفتشية العامة ، والديوان ، ورئيس الدائرة 

 التنظيم الييكمي ليذه األجيزة ويراقب نشاطيا باستمرار عن طريق : 
 سمطة التوجيو . -
 سمطة الرقابة عمى أعمال الموظفين . -
 سمطة الرقابة عمى الموظفين . -
 

                                       
 . 119-34من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1
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 سمطة التوجيه التي يقوم بها الوالي : –وال 
سمطة التوجيو تتمثل في ما يصدره الوالي من أوامر وتعميمات ومنشورات إلى مرؤوسيو   

المباشرين وغير المباشرين ، وكذلك لو سمطة تنظيم وتوزيع الميام عمى المرؤوسين ، وسمطة 
 . 1التنظيم الداخمي 

 ن :سمطة الوالي عمى أعمال الموظفي –ثانيا 
الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص  191-31أشار المشرع في المرسوم التنفيذي رقم   

بالمناصب والوظائف العميا في اإلدارة المحمية إلى األعمال التي يقوم بيا الوالي في مجال 
 ممارستو لمرقابة عمى أعمال الموظفين في الوالية والمتمثمة في :

          عمال التي يقوم بيا مرؤوسيو من الناحية الشكمية فحص مشروعية ومالئمة األ -
 والموضوعية .       

 توقيف تنفيذ القرارات الصادرة من المرؤوسين مؤقتا ،وكذلك سحبيا أو إلغائيا أو تعديميا. -
      ىو المسؤول عمى تسيير الحياة المينية لمموظفين التابعين لموالية ماعدا الموظفين  -

 ين بمرسوم رئاسي كاألمين العام لموالية ، ورئيس الديوان ، ورئيس الدائرة .المعين       
 سمطة الوالي عمى الموظفين : –ثالثا 

تتمثل في سمطة التعيين والنقل ، والترقية ، والمنح التشجيعية والنظر في طمبات الموظفين     
 كطمب اإلستقالة .

كما يضطمع أيضا بمناسبة اإلشراف عمى أشخاص الموظفين بتقرير العقوبات التأديبية عمى   
الموظفين الذين يخالفون توجيياتو أو أحكام القانون المنظم لمياميم ، ويتعمق ذلك بالعقوبات 
 التأديبية المنصوص عمييا في القانون كالتنبيو واإلنذار والتوبيخ والحرمان من المنح مع مراعاة

 .  2اإلجراءات القانونية كاإلحالة عمى المجمس التأديبي 
عالم الوالي   مداوالت المجمس الشعبي الوالئي لالمطمب الثاني : تنفيذ وا 

نماالوالي بتنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي فقط ،  يكتفي ال   جانب ذلك  إلىيمارس  وا 
 صالحيات اإلعالم فيما يتعمق بمداوالتو .

                                       
. 13عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ،  ص - 1  
. 34-39بمفتحي عبد اليادي ، مرجع سابق ، ص ص - 2  
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لى مجال اإلعالم في وعميو    سنتطرق في ىذا المطمب إلى مجال التنفيذ في )فرع أول( ، وا 
 )فرع ثان(.

 الفرع األول : صالحيات الوالي في مجال تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي 
عمى أن :" الوالي يسير عمى نشر مداوالت  10-11من قانون الوالية  111 تنص المادة  

 ئي وتنفيذىا " .المجمس الشعبي الوال
لما نص في المادة  13-31وبالتالي لم يخرج المشرع عن ما أورده في قانون الوالية السابق   
 . 1منو عمى: " تنفيذ الوالي لمقرارات التي تسفر عن مداوالت المجمس الشعبي الوالئي "  39

الئي قد حددتيا المادة ووسيمة التنفيذ التي يستعمميا الوالي في تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي الو 
، وىي القرارات التي يصدرىا الوالي من أجل تنفيذ مداوالت  10-11من قانون الوالية  114

 المجمس الشعبي الوالئي.
، والمادة  13-31من قانون الوالية السابق  119وجاءت ىذه المادة مطابقة ألحكام المادة   
 المتعمق بالوالية .    93-93من األمر  91
ال تنفذ إال بعد مصادقة الوزير المكمف بالداخمية عمييا ، في أجل أقصاه شيران  أنو غير  

 : 2مداوالت المجمس الشعبي الوالئي المتضمنة 
 الميزانيات والحسابات. -
 التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادلو. -
 اتفاقيات التوأمة. -
 اليبات والوصايا األجنبية. -

 .10-11قانون الوالية رقم من  99وىذا وفقا لنص المادة 
نجدىا تنص عمى أنو ال تنفذ  13-31من قانون الوالية رقم  91وبالرجوع لنص المادة   

 : 3مداوالت المجمس الشعبي الوالئي التي تتناول المواضيع التالية إال بعد المصادقة عمييا 
 .الميزانيات والحسابات  -

                                       
. 193محمد الصغير بعمي ، القانون اإلداري ، ص - 1  
. 999، مرجع سابق ، ص  عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية- 2  
. 190محمد الصغير بعمي ، القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص - 3  
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 إحداث مصالح ومؤسسات عمومية والئية . -
المتعمق بالوالية تنص عمى أن مداوالت المجمس الشعبي  93-93من األمر  99مادة أما ال  

لموالية التي ال يمكن تنفيذىا إال بعد المصادقة عمييا بقرار من وزير الداخمية ىي المداوالت 
 التي تشمل عمى :

 الميزانيات والحسابات و القروض . -
 المنقوالت وشراء العقارات و مبادلتيا . -
،  13-31من قانون الوالية رقم  91وبالمقارنة بين ىذه المواد نجد أن المشرع في المادة   

المتعمق بالوالية لم يشر فييما إلى مداوالت اتفاقيات التوأمة ،  93-93من األمر  99والمادة 
 . 10-11واليبات والوصايا األجنبية وىذه تعد إضافة في قانون الوالية رقم 

لم تنص عمى مداوالت المجمس  13-31من قانون الوالية رقم  91لمادة وكذلك نجد أن ا 
الشعبي الوالئي المتضمنة التنازل عن العقار واقتنائو أو تبادلو وىذا إضافة في قانون الوالية رقم 

المتضمن قانون الوالية أشارت إلى  93-93من األمر  99، في حين أن المادة  11-10
 الت وشراء العقارات ومبادلتيا .المداوالت التي تشمل المنقو 

من قانون الوالية رقم  91، والمادة  10-11من قانون الوالية رقم  99وبالرجوع إلى المادة   
نجد أنو لم يرد فييما ذكر مداوالت المجمس الشعبي الوالئي المتضمنة القروض  31-13

 ن قانون الوالية .  المتضم 93-93من األمر  99والمنقوالت في حين ورد ذكرىا في المادة 

وكذلك تم حذف مداوالت المجمس الشعبي الوالئي التي تتناول موضوع إحداث مصالح   
 99ونص المادة  10-11من قانون الوالية رقم  99ومؤسسات عمومية والئية من نص المادة 

 المتضمن قانون الوالية . 93-93من األمر 

نجد أن المشرع أشار فييا أن  10-11ة رقم من قانون الوالي 99أما فيما يخص نص المادة   
 : 1الوالي ال ينفذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي وبالتالي تبطل بقوة القانون 

 المداوالت المتخذة خرقا لمدستور وغير المطابقة لمقوانين والتنظيمات . -
 المداوالت التي تمس برموز الدولة وشعاراتيا . -

                                       
. 191-191عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، مرجع سابق ، ص ص - 1  
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 العربية .المداوالت غير المحررة بالمغة  -
 المداوالت التي تتناول موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصاتو . -
 المداوالت المتخذة خارج اإلجتماعات القانونية لممجمس . -
 المداوالت المتخذة خارج مقر المجمس الشعبي الوالئي . -
أن المشرع أضاف فييا حاالت  10-11من قانون الوالية  99و ما نالحظو من خالل المادة   

 93-93من األمر  93، وكذلك المادة 13-31من قانون الوالية رقم  91فا لممادة جديدة خال
 المتضمن قانون الوالية. 

 وىذه الحاالت متمثمة في :
  خرقا لمدستور . المتخذةالمداوالت  -
 المداوالت التي تمس برموز الدولة وشعاراتيا . -
 المداوالت غير المحررة بالمغة العربية . -
 خارج مقر المجمس الشعبي الوالئي . المداوالت المتخذة -
وكذلك ما نالحظو من خالل ىذه المواد أن حالة المداوالت المتخذة خارج اإلجتماعات   

من قانون  91، والمادة  10-11من قانون الوالية رقم  99القانونية لممجمس أشارت إلييا المادة 
 93-93من األمر  93مادة ، في حين أن ىذه الحالة لم يتم ذكرىا في ال 13-31الوالية 

 المتضمن قانون الوالية .
و كذلك يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذىا بعد مصادقة المجمس الشعبي الوالئي   

عمييا، كما يعد اآلمر بصرفيا ، إال أن الموافقة النيائية ال تتم إال بعد موافقة السمطة المركزية 
، وذلك في أجل أقصاه شيرين ، باعتبار أن موضوع  ممثمة في الوزير المكمف بالداخمية

الميزانيات والحسابات من المسائل الوطنية المتعمقة بالشأن العام ، والتي يجب أن تكون 
، ويأتي تدخل السمطة المركزية كتجسيدا لمرقابة اإلدارية عمى 1المصادقة عمييا بشكل صريح 

لتبعية واإلرتباط بالسمطة المركزية في الجانب الشأن المحمي ، وىذا من شأنو أن يخمق نوع من ا
 المالي. 

 
                                       

. 10-11 رقم من قانون الوالية 110و119و99 المواد - 1  
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 لفرع الثاني : صالحيات الوالي في مجال اإلعالم ا
حدد صالحيات الوالي في مجال اإلعالم فيما يتعمق بمداوالت  10-11قانون الوالية رقم   

، ويقابميا في قانون الوالية  113-114-119-111المجمس الشعبي الوالئي بموجب المواد 
المتضمن قانون الوالية المواد  93-93، وفي األمر  31-33-39-34المواد  13-31رقم 
91-94-191 . 
عمى ذلك فان صالحيات الوالي في مجال اإلعالم عن مداوالت المجمس الشعبي  وبناءا  

 الوالئي تتمثل في :
يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداوالت المتخذة خالل الدورات  -أوال

بالوالية السابقة ، كما يطمع المجمس الشعبي الوالئي سنويا عمى نشاط القطاعات غير الممركزة 
 .1 10-11من قانون الوالية  119وىذا وفقا لممادة 

في ىذه المادة أنيا كانت أكثر دقة ووضوحا فيما يتعمق بالمصالح غير  يمكن مالحظتو وما  
لتي اكتفت في تسميتيا بمصالح ا،  الممغى 13-31من قانون الوالية 34الممركزة بعكس المادة 
 الدولة في الوالية .   

م الجميور بمختمف مداوالت المجمس الشعبي الوالئي عن طريق نشرىا وذلك تكريسا إعال -ثانيا
مكانية  لمبدأ الرقابة الشعبية ، حيث يتيح نشر المداوالت ألي مواطن اإلطالع عمى فحواىا وا 

 .2الطعن فييا 
يطمع الوالي رئيس المجمس الشعبي الوالئي بانتظام ، خالل الفترات الفاصمة بين  -ثالثا

 الدورات، عمى مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجمس الشعبي الوالئي .
يقدم الوالي بيان سنوي حول نشاطات الوالية أمام المجمس الشعبي الوالئي ويتبع  -رابعا

 الى يات يتم إرساليا إلى الوزير المكمف بالداخمية و ويمكن أن ينتج عن ذلك توص ،بمناقشة
 .  3القطاعات المعنية 

   

                                       
. 31ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص  - 1  
. 10-11الوالية من قانون  119المادة  - 2  
من نفس القانون . 113المادة - 3  
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المتضمن قانون الوالية فان الوالي في ظل  93-93وما يتضح لنا أنو خالفا لمحتوى األمر   
، أصبح مجبرا عمى إعطاء المعمومات الكافية وبصفة  10-11و 13-31قانون الوالية 

الئي ولرئيسو فقط فيما يخص تنفيذ المداوالت ، ولكن كذلك فيما منتظمة لممجمس الشعبي الو 
 يخص سير المصالح العمومية الموجودة داخل تراب الوالية وكل ما يجري داخل الوالية . 

 المبحث الثالث : أثر اختصاصات الوالي عمى التنظيم اإلداري الجزائري 
دولة أو بصفتو ممثال لموالية ، سواء بصفتو ممثال لم  لموالي صالحيات كثيرة ومتنوعة  

وسنتولى في ىذا المبحث دراسة أثر اختصاصات الوالي عمى النظام المركزي في)مطمب أول(، 
 وأثر اختصاصاتو عمى النظام الالمركزي في )مطمب ثان(.

 المطمب األول : أثر اختصاصات الوالي عمى النظام المركزي 
المركزي يحقق أىداف ىذا التسيير من خالل صالحياتو الوالي وكأداة غير ممركزة لمتسيير   

التي يمارسيا بيذا الشكل ، والتي تغمب في تعدادىا عمى الصالحيات األخرى ، وذلك ما 
 يضفي عميو الطابع غير الممركز أكثر من الطابع المحمي .

كممثل والذي أبقى عمى ىذه الصالحيات ، وعزز دور الوالي سواء بصفتو ممثال لمدولة أو   
لمجماعات المحمية ، ىو الدور الذي يتمتع بو الوالي في فرض الرقابة وكنتيجة لذلك فمنصب 

الوالي يحقق التسيير غير الممركز الفعال ، ويبقي اإلتصال الوطيد بين الجيات المركزية 
امة والالمركزية ، ويكرس فعال مبدأ الحفاظ عمى وحدة الدولة وسيادتيا وعدم اختالل السياسة الع

 . 1في الوحدات الالمركزية 
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إال أن ىذا يتعارض في نفس الوقت ومبدأ اإلستقاللية في التسيير الالمركزي ، عمى اعتبار   
سمطة الوصاية اإلدارية المطبقة من خالل القوانين والتنظيمات والتي تتميز بكونيا وصاية 
إدارية مسبقة تخضع ليا القرارات الصادرة عن الوحدات المحمية والمبادرات ، وال يطبق منيا إال 

ا تم المصادقة عميو من قبل الوالي وبذلك تتحول الجماعات المحمية إلى خمية اقتراح قد يتوج م
بالمصادقة أو الرفض ، مما يحول دون الوصول إلى تسيير المركزي حقيقي نابع من المنتخبين 

 المحميين في شؤونيا الخاصة. 

 المطمب الثاني : أثر اختصاصات الوالي عمى النظام الالمركزي 

يرى أغمب الفقو أن الوالي بما لو من سمطات واسعة توصف أغمبيا بأنيا ذات طبيعة مركزية،   
فان ىذا يدل عمى أن صالحيات الوالي بوصفو ممثال لمدولة أوسع من صالحياتو كممثل 

لموالية، وتحكمو في كافة أعمال الوالية بحيث يترتب عن ذلك تبعية المجمس المنتخب لموالي 
الدولة ، وأكثر من ذلك فقد ىيمن الوالي عمى الحياة اإلدارية والسياسية لممجالس بوصفو ممثل 
. 1الشعبية البمدية   

سنادىا لرئيس المجمس الشعبي الوالئي ،    وبذلك وجب اقتراح تجريده من الميام التنفيذية وا 
مس واإلبقاء فقط عمى صالحياتو كممثل لمدولة وذلك لخمق التوازن بين مركز رئيس المج

الشعبي الوالئي المنتخب ، ومركز الوالي والفصل بين اختصاصات الدولة والجماعات المحمية 
 والتحديد الدقيق لحدود الوصاية .    
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 الخاتمة

بعد دراسة النظام القانوني لمنصب الوالي ، وعالقتو بمختمف األجيزة في الدولة ، وصالحياتو 
نياء ميامو من جية ،  المتعددة ، عمى اعتبار أن منصبو ذو طبيعة سياسية من حيث تعيينو وا 
وعمى اعتبار أنو ذو صبغة إدارية من جية أخرى من حيث صالحياتو في جانبيا العام دون 

 الطابع السياسي في بعض األحيان .  خموىا من

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث ىي كما يمي:

   عطائو دورا كبيرا عمى المستوى ىذا ورغم أن منصبو من الوظائف العميا في الدولة ، وا 
المحمي ، إال أنو وفي مقابل ذلك لم ييتم بتأطيره في قانون خاص ، فنجد أن النصوص 

لو تناثرت بين الدستور ومختمف المراسيم المنظمة لموظائف العميا كإطار عام ،  المنظمة
المتعمق بالوظيفة العمومية ، وقانون الوالية ، وقانون البمدية ،  60-60وكذلك األمر 

 وقانون اإلجراءات الجزائية ، وقانون اإلجراءات المدنية .
   يخمق صعوبات في تحديد النظام إذ نجد أن اإلعتماد عمى ىذه المراسيم والقوانين

القانوني لموالي تحديدا دقيقا ، خاصة الشروط الواجب توافرىا في تعيين الوالة كشرط 
 السن ، والمستوى التعميمي...

   من الوالة  %5أضف إلى ذلك أن المشرع منح لرئيس الجميورية اإلستقاللية في تعيين
لدوائر ، وىذا يطرح إشكال ألنو كان من غير فئتي الكتاب العامين لمواليات ورؤساء ا

( بنوع من التقييد وعدم ترك المجال %5يجب عمى المشرع التعامل مع ىذه النسبة )
 مفتوح أمام السمطة التنفيذية المتمثمة في رئيس الجميورية .

   وكذلك نجد أن الوالي يعاني من تبعية مفرطة لمسمطة المركزية من لحظة تعيينو إلى
امو ، فممسمطة المركزية صالحيات واسعة في مجال اختيار الوالي غاية انتياء مي

 األصمح لتنصيبو ممثال ليا .
   باإلضافة إلى أن الوالي يتوسط المستويين المحمي والمركزي ، مما ينعكس عمى عالقتو

بمختمف األجيزة في الدولة ، فنجده يخضع لإلدارة المركزية عن طريق السمطة السممية 
يا بداية من رئيس الجميورية ونزوال إلى مختمف الوزارات من جية ، باختالف درجات

 ومن جية أخرى فالوالي صاحب األمر والنيي عمى المستوى المحمي .
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  03-06وبالرجوع إلى التعديالت التي طرأت عمى قانون الوالية نجد أن األمر 
حافظ في المتضمن قانون الوالية قد وسع من صالحيات الوالي ، ألن صالحيات الم

الجزائر كانت أوسع نطاقا عن تمك الموجودة في األقاليم الفرنسية خالل الفترة 
 اإلستعمارية ، وبعد اإلستقالل أوكمت ىذه الصالحيات إلى الوالي. 

المتعمق بالوالية فقد ضيق نوعا ما من صالحيات الوالي،  66-66أما قانون الوالية رقم 
 قد وسع من صالحياتو مرة أخرى. 60-21في حين أن قانون الوالية رقم 

غير أن ىذه التعديالت التي طرأت عمى قانون الوالية ذىبت إلى تدعيم الدور المركزي   
 لموالي، وعززت من صالحياتو باعتباره ممثل لمسمطة المركزية.

إذ فيما سبق وأن رأينا أن الوالي يمارس صالحياتو إما باعتباره ممثل لموالية وأخرى 
 مثل لمدولة، وىذه األخيرة تغمب من حيث تعدادىا عمى األولى. باعتباره م

 وعمى ضوء ىذه النتائج ارتأينا إدراج اإلقتراحات التالية :     
   نياء ميام الوالة تحديدا دقيقا يعكس مكانة المنصب تحديد الشروط الالزمة لتعيين وا 

 عمى المستوى المحمي والمركزي.
   والتي يعين منيا رئيس الجميورية من غير فئتي رؤساء   %5إعادة النظر في نسبة

الدوائر واألمناء العامين ، بتقييدىا بذوي الشيادات العميا وأصحاب الكفاءة لتضييق 
 المجال أمام من ىم دون ذلك . 

  . وجود قانون أساسي لسمك الوالة والذي يحدد بموجب قانون 
   نجد أن الرقابة الممارسة عمى الوالي تكون ضعيفة في حاالت ومنعدمة في حاالت

في  النظر إعادةأخرى ، مما يضفي الخصوصية عمى ىذا المركز ويدعوا إلى ضرورة  
مسألة الرقابة المتبادلة بين الوالي والمجالس المحمية لتحقيق التوازن بين التسيير اإلداري 

، وبين التسيير الشعبي القائم عمى المبادئ واألسس  والتقنية القائم عمى األسس العممية
 الديمقراطية.

   ،إعادة توزيع الصالحيات في مجال التسيير بين الوالي ورئيس المجمس الشعبي الوالئي
مع ضرورة تنازلو عن صالحياتو بصفتو ممثال لموالية لمصمحة ىذا األخير، وىذا 

لموجودة بين المواطن واإلدارة المحمية ، وىذه سيساعد عمى التخفيف من أزمة الثقة ا
 األزمة الناتجة عن بيروقراطية ، وضعف ورداءة مستوى بعض قادتيا.



83 
 

   ،وكذلك نرى ضرورة فصل الصالحيات المركزية ومظاىرىا عن الصالحيات الالمركزية
حيث ال يعقل أن يمثل الوالي الوالية في الحياة السياسية والمدنية بحضرة مجمس 

خب، ومن األحسن أن تخفف التبعية التي يعاني منيا الوالي وتمكينو من اإلفالت منت
 من قبضة السمطة العامة. 
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 قائمة المراجع

 القرآن الكريم .-

 النصوص القانونية : –أوال 

-I: التشريع األساسي 

المتضمن دستور الجزائر،  2636فبراير  13المؤرخ في  23-36المرسوم الرئاسي رقم -2
 . 2636مارس  62، بتاريخ  66الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، عدد

المتضمن دستور الجزائر،  2660ديسمبر  60المؤرخ في  803-60المرسوم الرئاسي رقم -1
وجب القانون المعدل والمتمم بم 2660، لسنة 00الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، عدد 

لسنة  15الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، عدد  ، 1661أفريل  26المؤرخ  60-61رقم 
المتضمن  1663نوفمبر  25المؤرخ في  26-63، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1661

 .  1663، لسنة  00التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، عدد 

-II:التشريعات العضوية 

المتعمق بنظام اإلنتخابات ،  1621يناير  21المؤرخ في  62-21القانون العضوي رقم -2
 . 1621، لسنة  62الجريدة الرسمية ، عدد 

-III: التشريعات العادية 

المتعمق بالوالية، الجريدة الرسمية ،  2666أبريل  60المؤرخ في 66-66القانون رقم -2
 . 2666، لسنة 25عدد

المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،  1660فبراير  16المؤرخ في  62-60القانون رقم -1
 . 1660مارس  16، الصادرة في  28الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  1663فبراير  15المؤرخ في  66-63القانون رقم -0
 . 1663أفريل  10في  الصادرة 12واإلدارية، الجريدة الرسمية ، عدد 
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المتعمق بالبمدية ، الجريدة الرسمية عدد  1622جويمية  11المؤرخ في  26-22القانون رقم -8
 . 1622-60-60الصادرة في  00

المتعمق بالوالية ، الجريدة الرسمية ،  1621فبراير  12المؤرخ في  60-21القانون رقم -5
 . 1621لسنة  21عدد 

-IV:األوامر 

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،  2600يونيو  63المؤرخ في  255-00األمر رقم -2
المؤرخ في  61-22المتمم باألمر رقم  2600-60-26الصادرة في  83الجريدة الرسمية عدد 

 . 1621-61-21الصادرة في  83، الجريدة الرسمية عدد  1622فبراير  10

انون الوالية ، الجريدة الرسمية المتضمن ق 2606ماي  10المؤرخ في  03-06األمر رقم -1
لسنة  30، الجريدة الرسمية عدد  30-00، المعدل بموجب األمر  2606لسنة  88رقم 

 . 2632لسنة  60، الجريدة الرسمية عدد  61-32، والقانون  2600

المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الجريدة  2606فيفري  60المؤرخ في  30-06األمر -0
 المعدل والمتمم . 2606فيفري  20الصادرة في  265الرسمية عدد 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  2605سبتمبر  10المؤرخ في  53-05األمر رقم -8
 10الصادرة في  88، الجريدة الرسمية رقم  1665جوان  16المؤرخ في  26-65بالقانون 
 . 1665جوان 

لمتعمق بالوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية ا 1660جويمية  20المؤرخ في  60-60األمر -5
 . 1660جويمية  20الصادرة في  80رقم 

-V:النصوص التنظيمية 

 المراسيم الرئاسية:-

المتعمق بالتعيين في  2666أكتوبر  10المؤرخ في  186-66المرسوم الرئاسي رقم -2
 . 2666-22-02ة في الصادر  00الجريدة الرسمية رقم  ، لمدولةالوظائف المدنية والعسكرية 
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الذي يحدد نموذج التصريح  1660نوفمبر  11المؤرخ في  828-60المرسوم الرئاسي رقم -1
 .1660-22-11الصادرة في  08بالممتمكات، الجريدة الرسمية رقم 

 المراسيم التنفيذية:-

          الصادرة في المتضمن تأسيس لباس الوالة ورؤساء الدوائر، 568-30رقم  المرسوم-2
 . 2630نوفمبر  62الصادرة في  85الجريدة الرسمية رقم  ،26-2630- 16

الذي يحدد حقوق العمال  2635-63-16الصادرة في  128-35المرسوم التنفيذي رقم -1
أوت  12الصادرة في  05الذين يمارسون وظائف عميا غير انتخابية ، الجريدة الرسمية رقم 

2635 . 

يحدد شغل المساكن الممنوحة  2636-61-60المؤرخ في  26-36قم المرسوم التنفيذي ر -0
المؤرخة في           60بسبب ضرورة الخدمة الممحة ولصالح الخدمة، الجريدة الرسمية عدد 

63-61-2636 . 

يحدد حقوق العمال الذين  2666يوليو  15المؤرخ في  110-66المرسوم التنفيذي رقم -8
جويمية  13بتاريخ  02يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم ، الجريدة الرسمية عدد 

2666  . 

، والذي يحدد كيفية منح 2666يوليو  15المؤرخ في  113-66المرسوم التنفيذي رقم -5
بق عمى العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة، الجريدة الرسمية رقم المرتبات التي تط

 .2666-26-13المؤرخة في  02

الذي يحدد أحكام القانون  2666يوليو  15المؤرخ في  106-66المرسوم التنفيذي رقم -0
 األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العميا في اإلدارة المحمية .

الذي يحدد قواعد تنظيم أجيزة  2661-66-28المؤرخ في  080-61 المرسوم التنفيذي رقم-0
 اإلدارة العامة في الوالية وىياكميا وعماليا .

مناصب  إحداثالذي يتضمن  2660-21-26المؤرخ في  028-60المرسوم التنفيذي رقم -3
 . 2660لسنة  38مندوبين ومكمفين بميمة ومساعدين لألمن ، الجريدة الرسمية رقم 



88 
 

، المحدد ألجيزة اإلدارة  2668جويمية  10المؤرح في  125-68سوم التنفيذي رقم المر -6
 . 2668لسنة  83العامة في الوالية وىياكميا ، الجريدة الرسمية رقم 

المتعمق بالمفتشية العامة  2668يوليو  10المؤرخ في  120-68المرسوم التنفيذي رقم -26
 . 2668ة لسن 83في الوالية ، الجريدة الرسمية عدد 

 06، الجريدة الرسمية عدد  2665-22-25المؤرخ في  006-65المرسوم التنفيذي رقم -22
  . 2665لسنة 

، المحدد لكيفيات أعباء  2660-21-25المؤرخ في  830-60المرسوم التنفيذي رقم -21
وشروط منح امتياز قطع لألراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة داخل محيطات استصالح 

  . 2660لسنة  30راضي ،الجريدة الرسمية عدد األ

VI- : القـــــــرارات 

, المحدد لتشكيمة وعمل  2665سبتمبر  11المؤرخ في  023القرار الوزاري المشترك رقم -2
المجنة الوالئية المكمفة بدراسة ممفات المترشحين لحق امتياز قطع أرضية تابعة ألمالك الوظيفة 

 . 2665لسنة  65الرسمية العدد الخاصة لمدولة ,الجريدة 

 : المراجع بالمغة العربية -ثانيا

  الكتب:-

 المعارف ، )د،س(  ، دار25، الجزء لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، -2

 ديوان المطبوعات  ، الطبعة الثانية ، اإلدارة المحمية المقارنةحسين ،  ىحسين مصطف -1
  2631، الجزائر ،الجامعية 

   . 1666حسين فريجة ، شرح القانون اإلداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،-0

8- سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  
 وأخالقيات المينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1626 
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5- طاىـر ي حسين ، القانون اإلداري و المؤسسات اإلدارية ، الطبعة األولى ، دار الخمدونية، 
  . 1660الجزائر ، 

0- عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري ، دار اليدى لمطباعة والنشر و التوزيع،الجزائر، 
1621 .  

 0- عالء الدين عشي ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ، دار اليدى لمطباعة و 
  . 1660والتوزيع ، الجزائر،  النشر

3- عمر صدوق ، دروس في الييئات المحمية المقارنة ، ديو ان المطبوعات الجامعية ، 
. 2633الجزائر،   

 6-عالء الدين عشي ، شرح قانون البمدية رقم 22-26 ، دار اليدى ، الجزائر، 1622 .

26-عمار بوضياف ، التنظيم اإلداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق ، الطبعة األولى ، 
  . 1626جسور لمنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

22- عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية ، الطبعة األولى، جسور لمنشر والتوزيع ، الجزائر، 
1621 .  

 21- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار ريحانة ، الجزائر ، )د،س( .

20- عمار عوابدي ، القانون اإلداري ، الجزء األول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
   1666 .  

28- قصير مزياني فريدة ، القانون اإلداري ، الجزء األول ، الطبعة األولى، مطبعة سخري ، 
. 1622الوادي ،   

 25- محمد الصغير بعمي ، القانون اإلداري ، دار العموم لمنشر والتوزيع ، عنابة ، 1661 .

20- محمد الصغير بعمي ، قانون اإلدارة المحمية الجزائرية ، دار العموم لمنشر والتوزيع، 
.1668، عنابة  
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20- محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، دار العموم لمنشر والتوزيع، عنابة، 
  1661  

دار المجدد لمنشر و ، الطبعة الثانية  ، األساسي في القانون اإلداري، ناصر لباد  -23
  . 1622، سطيف، التوزيع

 

 الرسائل الجامعية:

بمفتحي عبد اليادي المركز القانوني لموالي في النظام اإلداري "،) رسالة لنيل شيادة -2
الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات السياسية واإلدارية (، كمية الحقوق ، جامعة 

 . 1622-1626قسنطينة ، 

التالمقاالت والمداخ  

شبري عزيزة ، يعيش تمام شوقي ،" مركز الوالي في النظام اإلداري الجزائري بين المركزية -2
. 1620لسنة  02والالمركزية "، مجمة الفكر البرلماني ، مجمس األمة ، الجزائر، العدد   

المراجع بالمغة األجنبية : -ثالثا  

1-Ahmed Mahiou , les collectivitès locales en Algèrie annuaire de 
l’Afrique du nord 1961 

 

: اإلنترنتمواقع  -رابعا  

w. w. W. J. O. r .d .p.dz 
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