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بسم اهللا الرحمان الرحیم           

إني جاعل في األرض  و إذ قال ربك للمالئكة   ﴿       
قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء  خلیفة

بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما ال و نحن نسبح 
    ﴾تعلمون  

] 30اآلیة  : سورة البقرة  [صدق اهللا العظیم                                         
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ةـــدمــقـم  

ــفي الجزائر البد من البحث عن األسلوب الذي تنتهجه الدول اإلداريلدراسة التنظیم        ي ــة فـــ
ــسییـل التـن أجـة مـراطیـقـدیمـادئ الـمبـب ذهاـ، و مدى أخ اإلداريیمها كیفیة تنظ ا ــاكلهـال لهیـــر الفعـ

.بغیة تحقیق المصلحة العامة  اإلداریة  

ــــو من منطل        ـــــق أن النظامین المركزي و الالمركزي صورتان من صور التنظیــــــ  اإلداريم ــ
ــا لمبــــــالذي تنتهجه الدول الحدیثة تكریس ـــ ــــ ــدأ الدیمقراطیة ، فقـ ــــ ن ــــــــتبني هذی إلىد سعت الجزائر ــــ

ـــــألجهزة اإلداری، الذي یمنح ل اإلدارينظام عدم التركیز  إلى إضافة، معا النظامین  ــــــة المحلیـــ ة ـــ
ــالتي تمثل السلطة المركزیة ، من أجل تخفیف األعباء عن ال ــــــوزراء فیمــــ ــــ ــــا یتعلـــ ــــ ـــق بالمسائــ ــــ ل ــ

. المحلیة  

ــــسیاسیو ذلك من أجل بلورة نمط جدید للحكم للخروج  من أزمة الثقافة ال       ـــــة التــ ــــ ت ـــي كانــــ
ــــ، و الجزائر كانت سباقسائدة منذ تحقیق االستقالل ، من أجل بناء مؤسسات الدولة  ة ــــــــة إلقامـــ

 إصالحات شاملة ، بتحدیات قهرت كل العراقیل و المعوقات .

ا اإلداري ــــــبصدد تنظیمهاألسلوب الذي تنتهجه أي دولة ومن خالل ما تم عرضه نجد أن       
ال ـــأصبحت الدولة أكثر تدخإذ یتأثر بظروفها السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة و الثقافیة ، 

)     1(  بسبب توسع نشاطاتها من جهة ، و انتشار النظم الدیمقراطیة من جهة أخرى .  

ــو على اعتبار أن الدیمقراطیة مش       ــــ ــــمتكامل ، لذلروع مجتمع ــ ـــك فقــــ الت ـــــاءت التعدیـــد جـــ
ـــــام  1989ري ـفیف 23ور ــرس دستــذ أن كــفمن ة .ــراطیــدیمقــق الــحقیـة لتــوسیلــة كــوریــدستــال ــــ النظـــ

إال أن التنظیم اإلداري الجزائري ال زال یبحث  الدیمقراطــي و التعــددیة السیــاسیة بصفــة رسمیــة ،
وى الفاعلة في ــع القــرف جمیــن طــة مـــولــقبـة مــرعیــش ابـــة الكتســاسبــة منــراطیــمقــة دیــن صیغــع

 المجتمع  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

،دار العلوم للنشر و التوزیع   القانون االداري (التنظیم االداري * النشاط االداري )محمد الصغیر بعلي،)     1(   

.44،ص2004عنابة ، طبعة               

 أ
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ـــم اإلداري الجزائــــو على أساس ذلك جاء التنظی       ــــهو علیه الوضع فعلى نسـق ماري ، ــ ي ــــــ
ـــــمختلف الدول على وجود إدارة مركزیة و إدارة ال مركزی ــــ ــــق أي مـــــة . و ذلك لصعوبة تطبیــ ن ــــــ

  النظامین على حدى بشكل مستقل عن اآلخر .

ـــو على هذا المن          ــــ ــــ ــــ ـــــالجزائریر ـــــوال فقد جاءت الدساتیــــ ـــــة المتعاقبـــ ــــ ـــــــى فــــــو حت ،ة ـــ ي ــــ
ــــالمراحل االنتقالیة التي عطل فیها العمل بالدستور ، على تركیز أهم السلطات في ید السلط ــــ ة ــــــ

األنظمة الرئاسیة . إلىة مما جعل التنظیم اإلداري الجزائري أقرب ما یمكن أن یكون ـــالتنفیذی  

ــوادث أكتوبـحبعد  الجزائره تعرفیلفت االنتباه هو الذي إال أن التحول الذي        ــــ ــــ ــــ  1988ر ـــ
ـــو ما جس ـــبوجود حكومة مسؤولة عن تنفیذ برنامجها أمام البرلم 1989ده دستور ـــــ ــــ ــان ، لیتــــــــــ ـم ـ

ـــــن ذلك بناء على التعدیل  ــدول عـ ـــ ــح الــأین أصب 2008الدستوري لسنة العـــ ــرد ــوزیــــ ــ ر األول مجـــ
ــــــج رئیس الجمهوریة ، و بذلك تبن ـــق و منفذ لبرنامـــــ ــي الجزائـــــمنســـ ـــ ـــــر لنظـ ـــام أحادیـ ـــة السلطــــ ــــ ة ـــ

 التنفیذیة ، لیعود بذلك التنظیم اإلداري الجزائري لطبیعته األولى .

واء من الطبقة ــ، س 2008ة ـــلكن رغم التأیید الواسع الذي حظي به التعدیل الدستوري لسن      
ــــــة بما فیها الحكومة و المجلس الدست ــــ ــــــة في الدولـــ ــــ ـــــات الرسمیــ ــــن المؤسســــ ــــالسیاسیة أو مـ وري ــ

د ــى برزت المطالبة بتبني النظام البرلماني و تحدیو البرلمان ، فما لبث هذا التأیید أن یستقر حت
ـــالعهدة الرئاسیة ، و ه ــــ ــــ و تقهقر جوهري لهذا التعدیل الدستوري . ـــــ  

رن ـي أواخر الق، كما كان سائدا عند نشأة الدولة الحدیثة ففقد تأخذ المركزیة شكال سیاسیا      
ـــحیث قامت هذه الدولة على منطق نظریة الحق اإللهي و التي قام الخامس عشر ، ـــــــــت علــــــ ىـ  

ــــأساس النظام الملكي المطلق ، و ال ــــ ـــذي یحــ ــــ ــــ ــــ ـــدد بنـــ ــاؤه الدستــــ ـــ ــــ ــــ ــــوري علــ ـــــ ـــــى مـ ـــز بدأ تركیــــــ ــــ ـــ
ـــــات . ــــ  السلطــ

ــــــام اإلقطاعــــوذلك لضمان تحقیق وحدتها السیاسیة و القانونیة حتى ال تعود للنظ       ـــي الـ ذي ــ
و التي كانت السلطة فیه مقننة . ان سائداــك  

 ب
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ــــــو قد تأخذ المركزیة صورة اقتصادیة ، حیث یكون توجه االقتصاد القوم       ــــ ــــي فـ ـــه ي كلیاتـــ ـــــ
ــــجزئیاته مرهونا بإرادة سلطات عامة مركزیة في الدولة و هذا هو  ـــو الطابــ ـــع الغالـــ ب في الدولة ــ

 االشتراكیة المتطرفة .

ـــــر أن الجمهوریــــغی       ــــ ــــــة الجزائریــ ــــ ــــإلى ـــــة باعتبارها دولة دیمقراطیة شعبیة تسعــــ ــتحقی ىـــ ق ـــ
ـــة المتبـــــــام المركزیــــــیة بكل أبعادها ، یجعل من نظالدیمقراط ه ـیتخذ شكال هرمیا ینتظم فیع فیها ــــ

ــــدارج تصـــــفي رابطة ذات مالموظفون على طول السلم اإلداري  ــــ ـــــإلي ــــــــاعدیة تنتهــــ ــــ ــــالرئی ىــ  ســ
  األعلى و هو رئیس الجمهوریة . اإلداري

یمكن طرح اإلشكالیة األساسیة التي تقوم علیها هذه الدراسة و التي تتجسد في : وعلیه        

ل ــــــفي الجزائر، و ما هو أثرها على سیر العم المركزیة اإلداریة السلطات ما هو نطاق      
   ؟ ـــة . دولــي الـــــي فــــوظیفــاط الــــاإلداري و النش

وتبرز أهمیة بحثنا خاصة في جانبه العلمي الذي یكمن في تكوین ثقافة البحث القانونــي       
ممـا یساعـد على الهادف،و الرفع مـن مستوى الدارسین له وزیــادة وعیهم بمـدى أهمیة دراسته ، 

ــات والصالحیات بما یجسد مبدأ المشروعیة في الدولة .توضیح و فهــم المسؤولی  

تفعیل  مساهمة اإلصالحات الدستوریة في على مدى التعرف في فیكمن أما الجانب العملي      
توفیر دراسة شاملة لها .محاولة و ، ة ـدور السلطات اإلداریة المركزی  

ــالتنظیة ــول أهمیــــي البحث حـــف نارغبت إلىع لهذا الموضو  نایرجع سبب اختیار و        م اإلداريــــ
 ةـــؤسسات اإلداریة األساسیة المكونة لإلدارة المركزیة الجزائریـــم المــه في تنظیــذي یلعبــو الدور ال

ــت لـــن أجــك مــــذلـــو ك ــزویـ ـــوانــف الجـــمختلاول ـــث یتنــة ببحــاإلداریة و ـــوم القانونیـــة العلـــكتبـــد مـ  بـ
ــة بهـــالمتعلق و التعدیالت ذه الدراسة المتواضعة منا تسعى إلى تحقیق األهداف ـــات. فهـــذه السلطـ

 التالیة :

 

 ت
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 . التعرف على مفهوم المركزیة اإلداریة و مدى تفاعلها مع نظام الدیمقراطیة  
 مفهوم المركزیة تغییرا جذریا في ظل الدولة الحدیثة . متابعة مراحل تغیر  
  ــــالجزائري في تفعیل دور السلطالتعرف على كیفیة مساهمة التعدیل في الدستور ــــ ات ــ

  اإلداریة المركزیة في الجزائر .
 ـــــالتعرف على أبرز العقبات و الظروف التي تقف في طری ــــالح السیاســــــق اإلصــ ــــ         ي ـــــ

التعرف على أبرز اآلثار و النتائج التي تترتب على عملیة  .و اإلداري في الجزائر
  اإلصالح .

ــــــلدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلو        ـــي ، بهـــــ ــــدف التعــــ ة ــــرف على ماهیــ
ـــــبأداة المقارنة بین التعدیالت الدستوریة في الجزائ االستعانةالسلطات اإلداریة المركزیة ، مع  ـــــ ر ـ

ة ـــ، أي منذ مرحلة األحادی 2008المعدل في  1996غایة دستور  إلى 1963بدایة من دستور 
ـــة ، و  ىــإلوال ـوص .          مجددا ة ـــام األحادیـــاع نظـــى إتبـــة إلــالسلط ةـازدواجین ــمالتعددی

ب ـــوحسه.حد ال یحتمـل البحث فی هو بسیط إلى بعضموضوع هذه الدراسة حسب رأي الو       
ك بالعمل فیه ـو ذلرة ــى عنایة كبیـــم ، و یحتاج إلمهث ــأنه موضوع بحض اآلخر ــرأي البع

 بجدیة من أجل الوصول إلى نتیجة إیجابیة .

ـــم المراجع التي تتكلم عنه قدیمة حیث تعرضت له من خـأن معظن ـــم مــو على الرغ       الل ــــــ
ن خالل جمیع ــة مـــة توافقیــا وضع مقاربـــا حاولنـــأنن، إال 1963ور ـــك دستـــو كذل 1954اق ـــمیث

    .الدساتیر التي تعاقبت على الجزائر

  ارتأینا أن تقسیم العمل یكون وفقا للخطة التالیة :و بذلك    

عرضنا فیها الموضوع من جوانبه المختلفة .مقدمة       

       

 ث
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 مـقــدمـــة
 

 

  ب  
  

ة كصورة من صور التنظیم اإلداري.فیه للمركزیة اإلداری تعرضناف المبحث التمهیدي أما        

ـــــماهیة نظام المركزیفیه  تناولناالمبحث األول :  ثالثة مباحثلى بتقسیمه إ و قمنا ـــة اإلداریـــ ــــ ــــ ة ــــ
ــــفی تطرقنا المبحث الثانيا أمــــــ ــــــــبمثابو المبحث الثالث كان المركزیة اإلداریة  صورى ــه إلـــ ــــ ة ـــــــــ

.تقییم لها    

ــــتنظیم السلطات اإلداری الضوء فیه على  سلطنا من الدراسة فقدالفصل األول أما عن        ــــ ــــ ة ـ
ــالمبحث األول ،  المركزیة في الجزائر و الذي یحتوي على ثالثة مباحث ـــــس الجمهوریـ ــــ ــــ ـــرئیــ ــــ ــة ــ

الوزارة و األعمال الخارجیة للوزارة . المبحث الثالث الوزیر األول ، والمبحث الثاني و   

ــفیه لصالحیات السلطات اإلداریة المركزیة في الجزائ تطرقناالفصل الثاني أما        ــ، و تر ـــ م ـــ
صـالحیـات و سلطـات رئیـس الجمـهوریة ه ـفی ناـاولـتنالمبحث األول ث ، ــاحـة مبـالثـى ثـه إلـتقسیم

ــــــأم ـــات الوزیـالحیــن صــمـضـتـفیي ــانـث الثــبحـالما ــــ ه ــفی ناــــفتطرقالمبحث الثالث ر األول ، أما ـــــ
ــــــإل ــــ . ى صالحیات الوزراءــ  

ت ـــــــــمن خاللها الوقوف على أهم النتائج التي ترتب حاولنا خاتمةفي النهایة إلى  و خلصنا      
ــة فـــــعلى التعدیالت التي طرأت على الدستور الجزائري بخصوص السلطات اإلداریة المركزی ي ــــــ

 الجزائر .

 ج
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 فصل تمهیدي 

 ماهیة المركزیة اإلداریة 

ــد القانونیة الصادرة عـــن جهــــس للقانون ار ال یخفى على كل د       ــــ ـــــة القواعـــ ــــبأنـــه مجموعــــ ـة ــــ
ون ــــــیلزمهم بإتباع ما جاء في نصوصه ، لكن بالنسبة للقانمختصة في الدولة یخاطب األفراد و 

ه ــــــالذي یحكم الدولة و اإلدارة العامة قد یختلف هذا المفهوم بالنظر إلى األشخاص المخاطبین ب
ـــ)  1( ( اإلدارة ) ، و هو ما یسمى بالقانـــــون اإلداري  ـــات التنظیـ ــــ ــــ، الذي یدرس تطبیقـ اري ـم اإلدـ

ــــذه الهیئـــــن هیــوذلك فیما یتعلق بتكو  التي تحكم السلطات اإلداریة في الدولة ، ــــ ــــ ـــــــات وتنظیمهـــ ا ــــ
اط ــــوكل ما یتعلق بهذا النش،أو فیما یتعلق بحكم نشاطها وصور العالقات التي تكون طرفًا فیها 

 من نتائج وآثار قانونیة مختلفة.

ي ذـــالد معین وزمن معین، البحث في طبیعة األسلوب ــــي بلــــــم اإلداري فـــــي التنظیـــویقتض      
) 2( .  تسیر علیه الحكومة في تأدیة وظیفتها اإلداریة  

ــوتأخذ الدولة بأسلوبین للتنظیم اإلداري: أسل       ـــوب المركزیــ ـــــة وأسلـــ ــــ ــــ وم ـــــمركزیة، ویقوب الالــ
د ـــــتجمیع كافة الصالحیات واالختصاصات المتعلقة بالوظیفة اإلداریة في ی ىاألسلوب األول عل

ــسلطة إداریة واحدة هي الحكومة المركزیة سواء باش ــــ ــــ ــــ ــــا أو بواسطــــــرت االختصاصات بنفسهـ ة ــــ
ـــا ویخضــــــموظفین یمثلونها ویعملون لحسابه ــــــعون لسلطاتهــــ ــــا الرئاسیـ ــــ ــباسة وتصدر القرارات ـ ــــ  ـمـ

.الحكومة المركزیة   

   و قد قمنا بتحلیل هذا الفصل بناء على المباحث الثالثة التالیة :      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

   دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،مدخل القانون اإلداري،الجزء األول التنظیم اإلداري،)    عالء الدین عشي 1( 

  .3،ص2009ة،الجزائر،طبعة ین ملیلع          

.66ص،1956 بعةط،دار النهضة العربیة،حاضرات في تنظیم اإلدارة العامةمفؤاد العطار، )     2(   
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 المبحث األول : مفهوم المركزیة اإلداریة .

 المبحث الثاني : صور المركزیة اإلداریة .
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 المبحث األول
المركزیة اإلداریة مفهوم  

ة) ــــیرتكز التنظیم اإلداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها على أسالیب فنیة (تقنی         
Méthodes techniques    ـــالف بین الدول یكمتتمثل في المركزیة و الالمزكزیة ـــ، و االختـــــ ــــ نــ  

ـــاألخذ بأحد هذین األسلوبین تبعا و مراعاة للمعطیفي مدى و درجة  ـــــــات السائدة بها فـــ ــي شت ــى     ــ
  )    1( المجاالت : السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة .  

ــــــي تقـــــو المركزیة اإلداریة هي أول النظم التي عرفتها الدول في الحكم و اإلدارة ، فه       ــــ   وم ـــ
ـــو في المجال اإلداري یقصد به، على أساس التوحید و عدم التجزئة  ـــد النشــــا توحیــــ ــــ   اط اإلداري ـ

ــــــة ) الموجودة في العاصمتج ــــ ــــ ـــــة ( السلطة التنفیذیـــ ـــــات اإلداریـــ ـــد الهیئـ ــــــمیعــــــا و حصرا في یـــ ة ــ
  لدولة . السیاسیة ل

ــــو ال تعني المركزیة أن تقوم السلطة التنفیذیة في العاصمة بجمیع األعم       ـــال في أنحــــــــ ــــ   اء ـــ
ـــــالدولة ، بل تقتضي وجود فروع لها ال تتمتع بأي قدر من االستق ــــ ــي مباشــــالل فـــ ـــــرة وظیفتهــــ ــــ   ا  ــــ

         )2(و تكون تابعة للسلطة المركزیة في العاصمة و مرتبطة بها .      

ـــن خــــــفدراسة نظریة المركزیة اإلداریة تقتضي  تحدید مفهومها م        ـــــالل تعریفهــــ ــــا و بیــــــ ان ــ
  ) .و الثالثي أركانها  ( المبحث األول ) ثم عرض صورها و تقییمها و تقدیرها ( المبحث الثان

   المطلب األول 
  تعریف المركزیة اإلداریة 

ـــــــال بد من تعریفها لغة و اصطالحلتعریف المركزیة اإلداریة        ــا مـــــــا ، و كذلك مراعاتهـ ــــ   ن ـــ
     جانب أنها أحد األسس العامة للتنظیم اإلداري .

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

    .45ص مرجع سابق،)      محمد الصغیر بعلي، 1( 

.45،صالمرجع السابق،عالء الدین عشي)       2(   
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ـــكانت سلطة األمر و النهي في شؤون الوظیفة اإلداریة فففي ظل الدولة القدیمة        ــــ ـــــــــي یـ د ـــ
ــالملك في عاصمة الدولة ، إذ كان یطبق التركیز اإلداري المطلق في مجال الوظائف اإلداری ــــ ة ــــ

ام ــــاهتمالتي كانت تتمركز في اإلدارة العسكریة ، و إدارة العدالة ، و إدارة حفظ النظام ، و كان 
  ) 1.(  سلطة الدولة یتركز حول وظیفة الحكم و تثبیت دعائم الدولة القویة الموحدة .

   الفرع األول 

  ةــلغ هاتعریف 

ه ــــــحینما استعمل 1794إلى عام   Centralisationیعود ظهور مصطلح المركزیة اإلداریة       
ــــــساسة ورجال الثورة الفرنسیة ، و ك ــــ ــــ ــــ ــــ ــان الشائع قبل ذلك لفظ تمركز أو تركـــ       Contralizéز ـ

إلداریة في العاصمة ، أو في مركز واحد وعدم توزیعها في و یعني تجمع الخدمات و الوحدات ا
  مراكز أخرى متفرقة .

ه ــم حینما أشارت إلی 1778و لم یدخل اصطالح " المركزیة " في عالم اللغة إال في سنة       
ـــبعض القوام ــــــیس اللغویــــ ـــة ، و بعــ ــــ ــــ ــــ ـــد ذلك بــ ــــ ات         ـــدأ في االنتشار لكثرة استعماله ، في المناقشـــ

  الفرنسیة حول الفیدرالیة و المركزیة . و الخالفات التي ظهرت بین فقهاء الثورة

ـــــة علــــــو بعد ذلك أصبحت كلمة المركزیة تستعمل في األوساط المختلفة للدالل       ــــ ـــــى تركیــ ز ـ
ــــالسلطة التي تفرض على الجمیع من مقر واحد أو من مركز واحد دون أن یشاركه ــا أي مركــ ز ـــ

  آخر .

ــــة " المركزیـــــأن كلمـــفي قاموسه اللغوي ب   Faveau أشار " فافوه"  1802و في سنة        ة " ــــ
   )       2( نـصغیر م ید عدد ، أي تجمیعها فينها استعملت بمعنى تركیز السلطاتتعتبر جدیدة ، و أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.202الجزائر،ص،1990،دیوان المطبوعات الجامعیة،دروس في القانون اإلداري)      عمار عوابدي، 1(   

، 1،طبعة البیئیة و حدود المركزیة و الالمركزیة اإلداریة في دولة قطر الظروف)      فتح الباب ربیع أنور، 2(   

.41،ص1993دار النهضة العربیة،القاهرة،             
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  )       1(  األشخاص الذین یملكون كل شیئ في المجال الذي یرأسونه .

  ) 2.( التوحید و التجمع و التركیز حول نقطة مركزیة معینة تعني المركزیة اإلداریة لغة ف       

  كما أنها : " تعني التوحید و عدم التجزئة " .

   الفرع الثاني 

  اصطالحا هاتعریف 

ـــــة ف ((یعرفها الدكتور " سلیمان محمد الطماوي " على أنها :        ـــــة اإلداری ــر الوظیفــ ــــقصــــــ ي ـــ
ي ــــممثلي الحكومة في العاصمة و هم : الوزراء دون مشاركة من جهات أخرى ، فهالدولة على 

  )  3)  .( )تقوم على توحید اإلدارة و جعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة 

ــــــفهي استئثار الحكومة المركزی       ـــالتي تخولها الوظیفة في العاصمة بكل االختصاصات ــــ ة ـــــ
  لها ، و یكون ذلك بصورة عامة على جمیع أقالیم الدولة . اإلداریة

  و ذلك یعني أن یكون لها وحدها حق إصدار القرارات الالزمة .      

ــــكما تشرف السلطة المركزیة على جمیع المرافق العامة في الدولة ، سواء كانت مراف ــــ ــــــق قومیـ ة ــ
  )       4(  إقلیما محلیا معینا .، أو مرافق محلیة تهم  بأسرهاتهم الدولة 

ــفهي في مجال التنظیم اإلداري تقوم على أساس مباشرة الصالحی       ــــ ــــات و االختصاصــــ   ات ــ
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.41،صالمرجع السابق)      فتح الباب ربیع أنور، 1(   

.108ص،2011،مطبعة سخري،طبعةالقانون اإلداري،الجزء األول)      قصیر مزیاني فریدة، 2(   

.55ص،1989،دراسة مقارنة،الوجیز في القانون اإلداري)      سلیمان محمد الطماوي، 3(   

.132ص،2001،الدار العلمیة الدولیة،عمان،الكتاب األولاإلداري، القانون)      الطهراوي هاني علي، 4(   
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ــــــالمتعلقة بالوظیفة اإلداریة بواسطة الحكومة المركزیة ، و أجهزة تابعة لها و خاضعـــــة لسلطته ا ــ
   )  1( بدون أن تتمتع هذه األجهزة بالشخصیة المعنویة المستقلة . 

ــالهزي یتخذ شكل ــفالنظام المرك       ــــ ــــ ــــ ــــو في قاعدته الموظفیرم إذ یوجد في قمته الوزراء ــــ ــــ ن ـــ
ـــــــو تعدد وحدات الجهاز اإلداري ال یهدر المفهوم العام للمركزیة طالما أن األخ العمومییـــــن  ـــ ــــ ــــ  ذ ـ

    )  2( بالنظام المركزي یستتبع أن یخضع الموظفون لفكرة السلم اإلداري .  

ــــفالدولة مضطرة بازدیاد تدخلها لتلبیة االحتیاجات العامة المتنامیة للمواطنین إل        ض ــى تفویــــ
ــــــممثلین عنها في األقالیم للقیام ببعض األنشطة اإلداریة ، لكن بدون استق ـــــــــــي عــــــالل قانونـــ ــــ ن ـــ

ــي الصورة المتطورة للنظام المركزي و هي عالسلطة المركزیة ، و هو ما یتجلى ف ـــ ــــ ـــدم التركیــ ز ــــ
 اإلداري .

   المطلب الثاني 
  أركان المركزیة اإلداریة 

ـــو بناء على ما سبق ذكره نستنتج أن المركزیة اإلداریة تقوم على ثالث       ــــة عناصـــ ــــ ــــر هــ ــــ ي ـــ
 الدعائم  األساسیة لها و یمكن عرضها كمایلي : 

  الفرع األول 
تركیز و حصر الوظیفة اإلداریة في ید السلطة اإلداریة المركزیة   

ــطالما استأثرت اإلدارة المركزیة في العاصمة بكل السلطات ، و هذا ما یترت       ــــب علیـــ ــــ ــــ ــــ ه ــــــ
 تجرید أعوان اإلدارة في مختلف األجهزة و النواحي من سلطة اتخاذ القرار و التفرد به .

ـــو هذا ال یعني أن یقوم الوزیر المختص بكل صغیرة و كبیرة في إقلیم الدول       ـــة ألن هــ ــــ ــــ ــــ ذا ـ  
ــــأن یتول ن ذلكـــــاألمر من المحال تحقیقه في أرض الواقع العملي ، بل القصد م ــــ ـــــى اإلشـــ ـــــ راف ـ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.175ص،1962،دار النهضة العربیة،القاهرة،طبعة مبادئ القانون اإلداري)      طعیمة الجرف، 1(   

        .174،ص1953،دار النهضة العربیة،طبعةمبادئ و أحكام القانون اإلداري)      توفیق شحاتة، 2( 
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ـــــو الهیمنة على معاونیه مهما اختلفت مستویاتهم ، و سواء وجدوا في العاصمة أو في بقی     ة ـــ
)    1(  أجزاء اإلقلیم .  

ــــالنشاط اإلداري و جمعه بید شخص معنوي واحد هر فالنظام المركزي یقوم على حص       ــــ وـــ  

ة ـــــ" الدولة " بمفهومها الضیق ، أي مجموع الهیئات و األجهزة التي تتكون منها السلطة التنفیذی   

ــ( الحكومة ) بصورة یشرف معها الوزراء من العاصمة على جمیع مظاه  ــــر و أوجـــــــــ ــــ ـــــــه ذلــــ كــــ  

)       2( النشاط و التي یتوالها أشخاص خاضعین مباشرة للسلطة المركزیة  .     
  الفرع الثاني 

. خضوع موظفي الحكومة المركزیة لنظام السلم اإلداري   
ــــة مـــــام اإلداري في الدولــــــظیتكون الن       ــــ ــــن األجهزة اإلداریــن مجموعة مــــ ـــة ، و مجموعــ ــــ ة ــــــ

ـــــة من القواعد القانونیة و الفنیة ، و من مجموعة من المو  ــم الدولـ ـــــون باســــ ــــن یعملـــ ــــ ـــن الذی ــــ ــــ ظفیــ
لحسابها .و   

ــعلى شكل هرم أو مثلث مترابط یتشكو لذلك نجد أن الجهاز اإلداري في الدولة یكون        ــــ ل ــــ
ــــــة تعلوا بعضها بعضا ، و ترتبط كل درجة بتلك التي تلیها مباشرة برابطمن درجات مترابط ة أو ـ

 عالقة السلطة الرئاسیة من األعلى ، و تكون في شكل تبعیة و خضوع في األسفل .

ون هیكل ـــــاإلداریة یجب أن یتحقق التدرج و التسلسل اإلداري ، لكي یكففي ظل المركزیة       
ة ــــتماسك ، و یخرج عن التدرج الوحدات اإلداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویالنظام اإلداري م  

) 3(  و تكون مستقلة عن السلطة اإلداریة المركزیة ، و بذلك ال تخضع للسلطة الرئاسیة .  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .156،ص2007الطبعة الثانیة،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،الوجیز في القانون اإلداري)      عمار بوضیاف، 1( 

.47،صالقانون اإلداري،مرجع سابقعلي،)      محمد الصغیر ب 2(    

.112ص،،مرجع  سابق1ج،القانون اإلداري،مزیاني فریدة)      قصیر  3(   
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ل ــــــو السلطات العلیا لها الحق في إصدار األوامر و التعلیمات للجهات الدنیا و یخضع ك      
ـــدرجة كبی خضوعا تاما ، و یتسع مجال الطاعة في النظام المركزي إلىمرؤوس  ــرة فالـــ ــ ــــ ـــرئیــ س ـــ

ـــیباشر رقابة سابقة و الحقة على أعمال المرؤوس ، كما أن للرئیس صالحیة تعدی ـــل القـــــ ــــ رارات ـ
) 1(  الصادرة من مرؤوسیه و إلغائها بالشكل الذي یراه مناسبا .  

  الفرع الثالث 
السلطة الرئاسیة   

ـــــــات الجهاز اإلداري یوجد على رأسها رئیـن درجـــــتعني السلطة الرئاسیة أن كل درجة م      س ـــ
ـــــأعلى یتبعه الموظفون الذین یعملون في هذه الدرجة ، و تعتبر السلطة الرئاسی ــــة أصــــ ــــال مـ ـــــ ن ــــ

ـــــن حاجة لوجود نص قانوني صریأصول الوظیفة العامة ، حیث تثبت للرؤساء اإلداریین دو  ــــــ ح ـــ  

ـــبإق ـــرارها ، و ال تنتفـــــ ــي هـــــ ـــ ــــــذه السلطة إال بنص صریـــ ــــ ن ـــــح یقر لموظف معین أو مجموعة مــــ
   ) 2( الموظفین اختصاصا نهائیا دون تعقیب الرؤساء اإلداریین . 

ة ــــالركن األساسي للمركزیة اإلداری" Le pouvoir hiérarchiqueو تشكل السلطة الرئاسیة "      
ــــــالنظام المركزي اإلداري عل حیث یقوم ــــ ـــــى وجــ ـــة بیــــــــــود عالقة قانونیـــ ــــ ــــن األشخاص العاملیـ ــــ          نــ

 "Supérieurس" ـاألعلى الرئیالموظف یتمتع  إذو الموظفین باإلدارة العامة وفق تسلسل معین ، 

ـــــبسلطات معینة تجاه الموظف األدنى منه الم ـــــ ه أو ــــــــة لشخصـــــبالنسب  "  Subordonnéرؤوس "ـــ
  إلى وضع هذا األخیر في عالقة تبعیة لألول .أعماله ، مما یؤدي 

اط ـــفالسلطة الرئاسیة إذن هي العالقة القائمة بین الرئیس و المرؤوس ، أثناء ممارسة النش      
    ) 3( اإلداري . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.  47،صمرجع سابق)     عالء الدین عشى، 1(    

جامعة القاهرة ، فرع الخرطوم  ،وحدة الطبع و التصویر،محاضرات في القانون اإلداري،ر)      یسري العطا 2(    

.                     69،ص1990              

.47،48،صمرجع سابق،)      محمد الصغیر بعلي 3(   
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  :سلطة الرئیس على شخص مرؤوسیه  – أوال

  ق ــا ما یتعلــــــتتضمن سلطة الرئیس على أشخاص مرؤوسیه الكثیر من االختصاصات منه      

ـــ، و تشمبالحق في التعیین و االختیار بدایة ، و تنتهي بإنهاء المهام و العزل  ــــ ــــ ــــ ـــل ما یتوســ ط ــــ
ـــــــــالوظیفیة كحق الرئیس في تسخیر مرؤوسیه ألعمال معین هذین اإلجراءین من تسییر للحیاة  ة  ــ

  ون. ــــو سلطة نقل الموظف و ترقیته و توقیع العقوبات التأدیبیة علیه في حدود ما یسمح به القان

  :مرؤوسیه  أعمالسلطة الرئیس على  – ثانیا

ــــــشفویتشمل هذه السلطة حق الرئیس في توجیه مرؤوسیه بإصدار األوامر و التوجیهات        ة ـ
ـــأو الدوریات المختلفعن طریق التعلیمات أو المنشورات كانت أو كتابیة  ــــ ـــ، قبة ــ ــــل ممارســــ ــــ ـــــ ــــ                 ة ــ

ـــــه األعمال و التعقیب علیها ، إذ یجیزهأعمالهم ، و سلطة مراقبة تنفیذهم لهذ ـــــا أو یرفضهــــ  أوا ـــ
  )       1( یعدلها أو یسحبها أو یلغیها أو یصادق علیها . 

  و للرئیس اإلداري سلطة الحلول محل الموظف المرؤوس في مباشرة اختصاصاته .      

ة ــاإلشراف و التفتیش و المتابع و یقوم الرئیس اإلداري بالرقابة على أعمال المرؤوس عن طریق
ـــس ضــــعلى أعمال المرؤوس ، و فحص الشكاوى و التظلمات الموجهة للرئیو كتابة التقاریر  د ــــ

  المرؤوس .

ـــكما یباشر الرئیس اإلداري هذه الرقابة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى أو تظل       م إداري ــ
ــــ، فإذا تأكد الرئیس اإلداري من سالمة أعمال المأو رئاسي من قبل أصحاب المصلحة  ـــ رؤوس ــــ

ـــــالمطعون فیها أجازها ، أما إذا تبین له أنها غیر مشروعة فله أن یعدلها أو یلغیه ــــا أو یسحبهــ  ا ـــ
  )   2( و هذا في حدود ما یسمح به القانون . 

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

       .54،صمرجع سابق)      سلیمان محمد الطماوي، 1( 

.115،صمرجع سابقیر مزیاني فریدة،)      قص 2(   
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ـــة العامـمن أجل المحافظة على حسن سیر الجهاز اإلداري ، و ألجل تحقیق المصلح        ــــ ة ــ
  و یجب أن یكون في حدود القانون ، و یمكن إیجاز هذه السلطات في :   

  الرقابة السابقة أو القبلیة ( سلطة توجیه األوامر ) – 1

ر ــــإلى توجیه أوام –عادة  –عمد الرؤساء بغرض حسن سیر الجهاز اإلداري و فعالیته ، ی      
ا ــأو تعلیمات أو منشورات ترسم و تبین للمرؤوسین طریقة و كیفیة العمل التي یعتقد الرؤساء أنه

ـــمع مقتضیات الصالح العاألكثر اتفاقا مع القانون ، و األكثر انسجاما ومالءمة  ك أن ـام ، و ذلـ
ــــالطاعة للقوانین و اللوائح و النظم العامة ف " المرؤوس لیس ملزما فقط بالخضوع و ــــي الدولـ ــــ ــــ ة  ــ

  ا ــــبل هو ملزم قانونا بالخضوع ألوامر و نواهي و توجیهات و تعلیمات رئیسه اإلداریة و إطاعته

)  1( و تنفیذها في حدود القانون .   

ــلمرؤوس بأوامو الجدیر باإلشارة أن الفقه تنازع حول مدى جواز تقید ا       ــــ ــــــیس التــــر الرئـــــ ي ــ
ــبه المرؤوس، فمنهم من یرى وجوب تقید تكون مشوبة بالالمشروعیة  ــذه األوامــ ــــ ــــ ــــحتر ـ ى و إن ــــ

ـــــه الحـــــكانت غیر مشروعة ، و جانب آخر یرى أنه ال یجوز للمرؤوس تنفیذها ، و ل ـــق فـــ ــــ ــــ ــــ ي ــ
) 2(  علیها . االعتراض  

ـــه و القضاء على أن واجب الطاعة مفروض على المـــــو قد استقر أغلب الفق       رؤوس و ال ــ
ــعلى تنفیذها طالما أن الرئیس یبقى وحده المس االعتراضیجوز له  ـــ ـــــؤول علـ ــى هـ ــــ ــــذه األعمــــ  الـ

ارة ـــمن القانون المدني و العب 129من خالل المادة المشرع الجزائري  إلیهذهب   او ذلك م     
اــیــــن شخصوظفون و األعوان العمومیون مسؤولو الواردة فیها التي تنص على أن :" ال یكون الم  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .207ص،1990بوعات الجامعیة،الجزائر،دیوان  المط،المؤسسة الوطنیة للكتاب)      عمار عوابدي، 1( 

.160،صمرجع سابقعمار بوضیاف،     )  2(   
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ـــعن أفعالهم الت  ـــــ ى ــــــــ، مت ن رئیســــإلیهم مي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا ألوامر صدرت ــــ
ــي فـــــب الموضوعــــــمنها الجان، فإنه ال یقصد ) 1( كانت طاعة هذه األوامر واجبة علیهم "  ــــ ـــــــــ ي ــ

ـــأوام ــــ ــــ ـــمم االختصاصة و ـــــــــر الرئیس  و إنما الجانب الشكلي في األمر المتمثل في الكتابـــ ـــ ــــ ــــ ا ــ
ــــیوجب توف ر الشروط التالیة في األمر : ــــــــ  

ث ــــــأن یكون األمر صادرا في شكل مكتوب و مؤرخ ، و موضحا مصدرا و وجهة ، بحی    -أ 
رف ـــــــــیكون الشكل المكتوب قیدا مفروضا على الرئیس ، و بالتالي یصعب علیه توجیه أوامر یع

  أنها مخالفة للقانون .

ــالرئیس المختص موضوعا و زمانا و مكانا ، إذ ق أن یكون األمر صادرا عن   -ب  ــــد یكـــــ ون ـــ
ـــفي المنظمة اإلداریة الواحدة العدید من المسؤولین ، و بالتالي قد یخضع المرؤوس للعدید م ــــــ ن ــ

ـــــن أن رئیســال وجب أن یتأكد المرؤوس مالرؤساء ، ففي هذه الحـــــ ــــ ــــ ــــ ــفعال بإصه مختصا ــــ دار ــــــ
 ) 2(  األمر .

ــــفالقانون لم یخول له فح ،و متى توفرت هذه الشروط كان المرؤوس ملزما بتنفیذها    ص ــــ

  مشروعیة أمر رئیسه .

  ) التعقیب( سلطة  الالحقة أو البعدیةالرقابة  – 2

ـــبموجب ما یأتیه من تصرفبعد قیام المرؤوس بآداء مهامه        ـــأعمال ، یمكن للرئیات و ـ س ــــــ
ـــــــــأن یمارس رقابته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه أو بموجب ما یتلقاه من تظلم ــــ    ات ـــــ

  
  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.،المتضمن القانون المدني2007مایو13:المؤرخ في05-07القانون رقم:من  129المادة    )    1(   
      .49صمدخل القانون اإلداري،مرجع سابق،)      عالء الدین عشي، 2( 
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  و شكاوى من طرف الغیر الذي یكون قد تضرر من تلك األعمال .

  و هذا الجانب من السلطة الرئاسیة نجده في عدة أشكال وصور أهمها :       

  ( اإلجازة ) :التصدیق  - أ 

ــــبمقتضى هذه السلطة یبقى العمل و التصرف الذي قام به الم       ــــرؤوس غیــ ــج ألثـــر منتـ ــ ــــ ره ـــ
ــــذ هــــمن طرف الرئیس ، و تأخالقانوني ( غیر نافذ ) إال إذا تم إقراره و الموافقة علیه  ة ــذه اآللیـــ

  صورتین : 

  : المصادقة الصریحة  

ـــو یتجلى هذا الشكل من التصدیق في حالة ما إذا اشترط القانون الموافقة الصریحة عل       ى ـــ
ــــتصرف المرؤوس ، سواء كتابیا أو شفاهیا أو أي تصرف آخر یأتیه ال ـــــقتد موافـــــرئیس لیؤكــــ ــــ ــــ      ه ــ

  ة . جلیو إقراره بكیفیة واضحة و 

  : المصادقة الضمنیة  

ــــاستجابة لمقتضیات اإلدارة العامة و فعالیة النشاط اإلداري و دعم حركت       ـــا مــــــه ، فغالبــ ــــ ــــ ا ـ
ــأن یعتس ــــتنص القوانین و األنظمة على تحدید فترة أو مدة معینة ، یمكن للرئی ـــ ـــرض خاللهـــ ــــ   ا ــــ

ـــعم إنتاجتلك الفترة ى انقضاء ـــبحیث یترتب عل ،على عمل المرؤوس  ــالمل ـــ ــ ــــ ــــ ــــــرؤوس لعملــــ ــــ ه ـ
  )   1(  القانوني و نفاذه ، على اعتبار أن الرئیس قد صادق علیه و أجازه .

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

     .50،صالسابقمرجع ال،)      عالء الدین عشي 1( 
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   : التعدیل - ب

ــیخول القانون للرئیس ، و هو یراقب عمل الم       ـــ ــــ ـــرؤوس أن یدخـــــ ــــ ــــ ــــ ــــل علیـــ ــه التغییـ ــــ ــــ ــــ   رات  ــــ

ـــاظ علــــو التحویالت الالزمة التي من شانها الحف ـــــ ـــتجسیى احترام القانون ــ   المشروعیةدأ ـــــــلمب داــــــ

  .و تحقیق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة تحقیقا لمبدأ المالءمة 

ـــدل مــــــله أن یع –في إطار القانون  –و علیه فالرئیس        ـــر و المعطیـن العناصـــ ــــ ي ــــات التــــ
ـــیتكون منها تصرف المرؤوس سواء بالزیادة أو النقصان ، ذلك أن سلطة التعدی ـــل إنمـــ ــــ ــــ ـــــا هــ ي ـــ

   إعمال لسلطة التصدیق و اإللغاء في آن واحد .

  : اإللغاء -ج 

ـــلیضتسمح سلطة اإللغاء المخولة للرئیس حیال أعمال مرؤوسیه بالتدخل        ـــــع حــ ـــدا لآلثـــ ار   ـ
  و النتائج المترتبة على تلك األعمال مستقبال .

  تین : یمیز الفقه بین حالتین أساسیو بهذا الصدد       

  مشروعة أعمال المرؤوس : األولى 
 –ا ــــمبدئی –احتراما لمبدأ و قاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة ، فإنه ال یجوز 

  للرئیس أن یلغي األعمال القانونیة و المشروعة الصادرة عن مرؤوسه .
  غیر مشروعة أعمال المرؤوس : الثانیة 

  )       1( و في هذه الحالة أیضا میز الفقه بین وضعین هما : 
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .52،53صالقانون اإلداري،مرجع سابق،)      محمد الصغیر بعلي، 1( 
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 : ــــإذا كان عدم المشروعیة من الجسامة بمكان ، كأن یك األول ــــ ـــــ ــــون مثال محــــــــ ــــ ل        ــــــــ
ل   ـــــــــــو موضوع قرار المرؤوس ال یدخل أصال في اختصاصه و صالحیاته ، فإن عم

و قرار المرؤوس یكون هنا منعدما ، و كأنه لم یكن ، و ال یرتب أي حق .          
ث ـــــــــالمنعدم ال یتحصن أبدا ، بحی و من ثم فقد جرت القاعدة على أن القرار اإلداري
 یجب على الرئیس أن یقوم بإلغائه في أي وقت .

 : ــا إذا كان عدم المشروعیة ال یجعل من تصرف المرؤوس قأم الثاني ــــــرار منعدمــ ا ـــــــ
ــي أصال بانقضــــــة تنتهــــفإنه یمكن للرئیس أن یلغي ذلك التصرف خالل فترة معین اء ـــــ

ـــالمدة المقررة النتهاء میعاد الطعن القضائي بحیث یصبح الق ــــرار بعـ ـــــدها متحصنـــ ا ــــــــ
  )       1( . ضمانا الستقرار المراكز القانونیة لألشخاص ، و استتباب الوضع االجتماعي 

ـــل مـمدة الزمنیة التي تقررها النصوص مثو لهذا یجب على الرئیس أن یتقید بال       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ا وردــ

ة ـالمتضمنالبلدیة حینما نصت على مایلي : " ال یتم تنفیذ القرارات البلدیة  من قانون 80لمادة با
  . إرسالهاالتنظیمات العامة إال بعد شهر من تاریخ 

ــیحق للوالي إلغاءه بق إذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظیم       ـــ ــــ ـــــالمسبب خرار ــــ ــــ ــل هــ ــــ ــــــ ـــ ذه      ـ
  )     2(  . " المدة 

ب ـیذه( فرنسا و مصر و الجزائر) في كل من  ینالمقارنو القضاء و على كل فإن الفقه        
ـــة یجب أن یتم خالل المدة نفسها التي یجعلهإلى أن إلغاء القرارات اإلداریة المعیب ــــ ــــ ــــ ون ـــالقانا ـــــــــ

  میعادا لرفع دعوى اإللغاء أمام القضاء ، حیث ال یمكن أن تخول اإلدارة ما ال یخول للقضاء .

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

   .53،54،صسابقالمرجع ال،)      محمد الصغیر بعلي 1( 

  .07/04/1990المؤرخ في  08-90قانون البلدیة رقم من  80)      المادة  2( 
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  الحلول  – د

ن لرئیسه ـــــیمك –العمل السلبي -وس لمهامه ، و هو في حالة تقاعس أو عدم آداء المرؤ   
  بها .أن یتواله بنفسه بما له من سلطة حلول أي أن یحل محله في القیام 

ــان استمــو إذا كانت القاعدة العامة تتمثل في تخویل الرئیس سلطة الحلول لضم       ـــ رار ــ
ـــإل –أحیانا  –الخدمات العامة و سیر المرفق العام بانتظام و اطراد ، فقد یعمد القانون  ــــــ ى ـ

ة " ــلطات خاصإسناد مهام و أعمال معینة إلى المرؤوس على وجه التحدید و اعتبارها " س
  مما یؤدي إلى تقیید سلطة الحلول و إحاطتها بجملة من الشروط أهمها : 

 األمر إلى المرؤوس بالقیام بالعمل . إصدارضرورة  -
 )     1(  عن التنفیذ . االمتناعالمرؤوس على  إصرار -

ــــأن السلطة الرئاسی إلیهو ما یمكن أن نخلص      ـــــة ضروریـ ــــ ـــــة لوجود النظــ ـــام المركـ ــــ زي ـــــ
ـــث تتقرر للرئیس علـحی ــــ ـــبص مرؤوسیهى ـ ــــ ــــإلا ــــــورة اعتیادیة ال حاجة فیهــ ــــنص قانون ىـــ ي ـــ
ــص ــــ ــــ ــــ ــــ   .ریح یؤكدها ـ

ى ــــل إلــو یقابلها مسؤولیة الرئیس على أعمال مرؤوسیه أمام رئیسه األعلى حتى نص      
ـــــــرئیس الجمهوریة ف إلىالوزیر المسؤول أمام البرلمان في النظام البرلماني ، أو  ــــي النظـ ام ـــ

  )     2(  الرئاسي .

  

  

    

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  .55، 54، ص السابقمرجع ال)      محمد الصغیر بعلي، 1 (

.  120،ص1991،دار المعارف،مصر،القانون اإلداريعبد الغني بسیوني عبد اهللا،      ) 2(         
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   المبحث الثاني 

  صور المركزیة اإلداریة 

ــــإن المركزیة اإلداریة تختلف صورتها أحیانا بین الحصر للسلطات بشك       ــــ ــــ ـــبی ق ـــل مطلـ ــــ د ــ
ن ــــــو بی ز اإلداري ـــه الفقهاء بالتركیــــــر عنو هو ما یعبالسلطة المركزیة بالعاصمة ( الحكومة ) 

ـــه بعدم التركیــــــ، و هو ما یعبر عن أجزاء اإلقلیم تخویل بعض السلطات للممثلین على مستوى ز ـ
  اإلداري .

ـــن أساسییــو من ثم فإن تطبیقات النظام المركزي اإلداري ، إنما تتمثل في شكلی     هما :ن ــــ

   المطلب األول 

  التركیز اإلداري 

ــــــة الوحشیـــو یسمیه البعض بالتركیز المطلق أو المركزی    ــــة ، و یقصـ ــــــد بـ ـــــــه أن تتركــــ ز ـــــ
ـــجزئیاتها و عمومیاتها في ید الوزراء فالسلطة اإلداریة في  ــــ ــــ ــــي العاصمـ ــث یجـــــة ، حیــ ـــ ـــرد كـ   ل ــــ

ــممثلي األقالیم و الهیئات من سلطة القرار و یتحتم علیهم الرجوع للوزیر المختص في ك ل شأن ــــ
)  1(  من شؤون اإلقلیم أو المرافق .  

ـــهم عبر أقالیم الدولة مجرد منفذیاألمر الذي یجعل من ممثلی         ــــ ـــن لألوامــ ــــ ــــ ر و التعلیمات ـ
.الوزاریة   

ــــــو هذه الصورة المتطرفة م          ــن المركزیــــ ــــ ــــة اإلداریــــ ــــ ــــ ـــة ، توجــــ ـــــد فـــ ــــ ـــي بعـــ ــدـــ ــــ ــــ ول ض الـ
ــــیة  ــــ ــــ ول ـــــاآلسیویة التي نالت استقاللها من أوائل الستینات ، خشیة األنظمة في أن یتحو اإلفریق

ـــأي توزی ــــ، خاصع للسلطة لألقالیم إلى تمزیق جسم الدولة ، و تهدید وحدتها السیاسیة ــــ ـــــة تلــــــ كـ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .167،صمرجع سابق)      عمار بوضیاف، 1( 
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تكثر فیها النعرات القبلیة المتحیزة جغرافیا .األقالیم التي   

ــلتركیلران ــ، و ضآلة عدد الموظفین عامالن آخكما أن ضیق الموارد        ـــ ــــز فـ ــــــي الرئاســ ــــ ــــ ة ــــ
 اإلداریة .

ــــغیر أنه لم تعد هذه الصورة من نظام المركزیة اإلداریة أمرا ممكن التحق       ــــ ـــــق ، و أصبـــ ح ـــ
ــــفي شؤون وزارته ففي حكم المستحیل أن تمتد ید الوزیر إلى كل صغیرة و كبیرة  ــــ ـــــي األقالیـ ــــ ــــــ  مـ

 و المصالح المختلفة .

ــكما أن ضرورة اإلصالح اإلداري تستوجب التخفیف عن الوزراء حتي یتف       ـــرغوا ألمهــــ ــــ ات ــــ
ـــــة إلـــــالمسائل القومیة المشتركة بین جمیع أقالیم الدولة ، لذلك بدأ الفقه اإلداري یشعر بالحاج ى ـــ  

ــتكوین الهیئات التي تتولى أمر النشاط اإلداري و البت في بع  ـــ ــــ ـــض األمــ ـــور الخاصة باألقالیــــ م ــ  

)   1( بعیدا عن العاصمة و باستقالل عن الوزارات  .   

   المطلب الثاني 

  عدم التركیز اإلداري 

ـــالجزئیة ، و قد ظهر هذا األسلوب نتیجو یسمیه البعض بالمركزیة النسبیة أو        ــــ ة مساوئ ـــــ
ـــ، و مما زاد من حدة هذه المشكلة هالصورة األولى ( المركزیة المطلقة )  ــــ ــو تطــــ ــــ ــــور الحیـ ــــ ــــ ــــ اة ـ

ــــو تعقدها و كثرة اتصال الجمهور باإلدارة لقضاء مصالحهم مما استح ــــ ــــ ــه عال معـــــــ ــ ــرض كــــ ل ـــ
  الطلبات على الوزراء المعنیین نظرا لعدم تمتع ممثلي األقالیم بسلطة القرار .

ــلذا كان من الالزم أن یخول بع  ــــــض الموظفیـــ ــــ ــــن ســــ ـــــواء مــ ـــــن الوزارة نفسهـــ ــا أو داخــــ ــــ ــــ   ل ــ
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.73،صمرجع سابق،ر)      یسري العطا 1(    
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ـــص .  كما أنه قـاإلقلیم صالحیة اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع للوزیر المخت ــــ ــــ ـــد تعهــــــــ ــــ د ـــ
  نفسها للجنة یتم إحداثها لهذا الغرض .الصالحیة 

ــــة الخاصــــم أو اللجنــــغیر أنه ال ینبغي أن یفهم بأن تمتع ممثلي األقالی       ـــة بسلطـ ــة القــ ــــ رار ــــ
ــــن السلطــــالتام عتعني االستقالل و االنفصال  ـــة المركزیـ ـــــر ما یقوم به ممثـــل إن سائــــة ، بــ ـــــ ــــ ل ــ

ــالحكومة على مستوى اإلقلیم أو ما تقوم به اللجنة یتم تحت إشراف الوزی ـــــل ر المختصـ ــــ ــــ ذا فان ـــ
ــهذا األسلوب من التنظیم اإلداري ال یخ ــه تفویــــــن كونـــــرج عـــ ــ ـــض اختصـ ــــ ــــ ر ـأي أن الوزی اص .ـ

ــــة بــــــام ببعض الصالحیات المنوطـــــه للقیــفوض أحد مرؤوسی ــــــه تخفیفـ ــــ ــــــا مــــ ــــ ة ـــــاء السلطـــــن أعبـ
        ) 1( و منعا الختناق العمل اإلداري . المركزیة 

ـــــو مفاد ذلك أنه یعهد لبعض الموظفین سلطة اتخاذ القرارات ، و البت في المسائ       ــــ ل التي ـ
  صاصهم دون الحاجة للمصادقة علیها من طرف الوزیر .تدخل في اخت

ى السلطات ــالصالحیات و االختصاصات من السلطات الالمركزیة إلو یتم نقل و تحویل       
ــــــغیر الممركزة عن طریق آلیة التفویض اإلداري ، الذي یعد األساس القانوني الذي یق ــــــعلیوم ــ ه ـ

   )       2(   نظام عدم التركیز اإلداري .

   الفرع األول 

  التفویض اإلداريتعریف  

ـــــو هو نقل و تحویل جزء من الصالحیات و السلطات اإلداریة من مستوى إل       ــــ وى ـــــى مستــ
  آخر أقل منه ، أو هو إسناد الرئیس اإلداري بعض الصالحیات إلى معاونیه المباشرین .

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

.168،صمرجع سابق)      عمار بوضیاف، 1(   

.52،صمرجع سابق)      عالء الدین عشي، 2(   
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  و للتفویض اإلداري شرطین یمكن إیجازهما في :         

    وجوب وجود نص قانوني یجیز التفویض : –  1   

و ذلك بمقتضى النصوص الدستوریة أو القوانین أو المراسیم التنظیمیة .                                                          

  أن یصدر قرار إداري یقضي بالتفویض :  – 2
   و یتم تبلیغه لكل الجهات المعنیة . هذا القرار جوانبه الشكلیة ،أن یستوفي ذلك و  

   الفرع الثاني 

  أنواع التفویض اإلداري 

  و قد یأخذ التفویض اإلداري إحدى الصورتین اآلتیتین :       

  ( تفویض السلطة ) تفویض االختصاص : – أوال

ــة جانــــــیقصد بهذا التفویض أن یعهد صاحب االختصاص ( الرئیس ) بممارس       ــــ ــــ ــــ ـــــب مــ ن ــ
ــــأو سلطاختصاصه سواء في مسألة معینة ، أو في نوع معین من المسائل إلى موظف آخر  ــــ ة ــــ

  )   1(  أخرى طبقا لما تقتضیه األوضاع القانونیة .

   شروط تفویض االختصاص  –

 . أن یكون التفویض اإلداري جزئي  
  ـــاألصیل ، إذ یقال یجوز التفویض في المسؤولیة ألنها مرتبطة بشخص ــــ ــــ ــوم الرئیـــ ــــ ــــ ـــــ س ــ

 ام ـــــــة أمـــــ، بینما تبقى مسؤولیته قائماإلداري بتفویض جزء من اختصاصاته بصفة مؤقتة 
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .115،ص2007،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،القرار اإلداري)      عمار بوضیاف، 1( 
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ــتخلي الرئیس عن مسؤولیته ، بل هالسلطات اإلداریة العلیا . و هذا ال یعني     ي ـــــــــو تخلـــــ
ــن هـــعن جزء من سلطاته اإلداریة ، فالرئیس اإلداري یبقى مسؤول . لك ــــ ي أن ــــــذا ال یعنـ

 المفوض إلیه ال یتحمل المسؤولیة القانونیة ، نتیجة إخفاقه في التفویض . 

 ــــإعادة تفویض السلطات التي انتقلت إلیكما ال یجوز للمرؤوس المفوض إلیه أن یقوم ب ه ـــ
  )   1(  من رئیسه إلى من هم أدنى مرتبة منه  ألن عملیة التفویض تتم مرة واحدة فقط .

 . التفویض یكون من أعلى إلى األسفل أي من الرئیس اإلداري إلى المرؤوس 
 ، ة ــفیجب أن یكون التفویض سلیما من الناحیة الشكلیة و القانونی وضوح حدود التفویض

ــــــو أن تكون الفترة الزمنیة للتفویض محددة ، و یك ــــون التحدیــــ ــــ ــــ ـــد دقیـ ــــ ــــ ــــ ــــ ق للسلطات أو ـ
 الصالحیات التي تم نقلها إلى المفوض إلیه .

 ـــــالتفویض بعد نقل السلطات المفوض إلغاء حق الرئیس اإلداري في تعدیل و استرداد و ة ـ
ــــت حـــــإلى المرؤوس ، فال یجوز للرئیس اإلداري أن یمارسها ألنها أصبح ــــ ــــ ــق قانونـــ ي ــــــــــ

ــــــة قیــــــــللمرؤوس طیلة مدة التفویض . ففي حال ــــ ـــــ ــام الرئیـ ــــ ــــــس اإلداري باالختصاصــــ ــــ ات         ــ
ق ـو الصالحیات المفوضة هنا یحدث تعارض لذا منح القانون و الفقه للرئیس اإلداري ح

 )    2( تعدیل نطاق و حدود التفویض . 
  تفویض التوقیع :  – ثانیا
     ـــــع مكانــــــیقصد به أن یفوض الرئیس اإلداري المفوض إلیه ( المرؤوس ) حق التوقی  ى ــــه علـــ

ــبع ــض القـــ ــ ـــــرارات الداخلـــ ــــ ـــة فـــ ــــ ــــــي اختصاصـــ ــــ ـــه األصلـ ــــ ــــ ــــي و لحسابـ ــــ  ت مراقبته ، فهو ـه و تحـــ

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

  .110،صمرجع سابق)      قصیر مزیاني فریدة، 1( 

  .708ص، 1976طبعة سنة ،القضاء اإلداري،الكتاب األول،قضاء اإللغاء)      سلیمان محمد الطماوي، 2( 
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 ــرد عمل مادي ، حیث یوقع المفوض إلی ــــــمجــــــ ـــــه علـ ـــــى وثیقـــ ــــ ة ـــأعدتها السلطة سبق أن ـ
   )   1(  األصلیة المختصة .

  :شروط تفویض التوقیع  –

 ال یحرم الرئیس اإلداري من حق التوقیع . يیبقى األصیل محتفظا بحق التوقیع ، أ    

 ــإن قرارات المفوض إلیه تأخذ مرتبة القرارات الصادرة عن المفوض ألنه ال یع ـــ ي ــــــــــدل فـــــ
 بین الطرفین . االختصاصتوزیع 

  ــــتغیر المفوض إلیه ، ألنه یقوم عل إذاو كذا ینتهي تفویض التوقیع إذا تغیر المفوض ى ــــ
  )       2(  أساس الثقة الشخصیة بینهما .

   المبحث الثالث 

  تقدیر المركزیة اإلداریة 

ــــألسلوب المركزیة اإلداریة دور هام في المجاالت الدستوری       ـــالسیاسیة و ـ ــــ ة    ــــــة و االجتماعیـ
ــم هــــــو اإلداریة و االقتصادیة في الدولة و هذا ما یساعدنا على إمكانیة تقیی ـــ ــذا النظام بإبـ ــ ــــ ــــ راز ـــ

  مزایاه و الكشف عن عیوبه على النحو التالي :

   المطلب األول 

  ( المحاسن ) النظام المركزيمزایا  

ـــإذا أحسن تطبیقالنظام المركزي بجملة من المزایا  یتمتع       ــــ     وده ــــــررات وجــــوم علیها مبــــــتقه ــــ
  و تتمثل أساسا في :

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .54،صمرجع سابقعالء الدین عشي،      ) 1( 

  .112،صمرجع سابق)      قصیر مزیاني فریدة، 2( 
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   ول األ الفرع 

  من الناحیة السیاسیة 

ـــیدعم األخذ بالمركزیة اإلداریة الوحدة الوطنیة للدولة سیاسیا و دستوریا بموج       ـــــب الرقابــــــ    ةــــ
ــ، و بسط نفوذ السلطة المركزیة عبالعام على الوظیفة اإلداریة  اإلشرافو  ــــر مختلــ ــــ ــــــف أرجـــ اء ــ

ـــالدولة إذ ال یمكن تصور دولة ال تستند إلى مركزیة إداریة ، فهي بمثابة العمود الفق ــــ ة       ـــري للدولـــ
 )   1(  الحدیثة .

   الفرع الثاني 

  من الناحیة اإلداریة 

ـــق المركزیة تجانس النظم و األنماط اإلداریة مما یوفر استقرار و وضتحق       ــوح اإلجــ ــــ راءات  ـ
  .ألخرى  و المعامالت و عدم تناقضها و اختالفها من جهة 

ــــالف مناطقهــة بین األفراد المتعاملین مع اإلدارة على اختفیؤدي ذلك إلى تحقیق المساوا      م ـــ

ــن ثـــإذا ما طبق هذا النظام ، ألن سلطة القرار تم تركیزها ، و مفالتحیز ال یتصور أن یسود  ـــ م ـــ
  فال مجال للتمییز من حیث األصل بین المقیمین في العاصمة و غیرها من األقالیم األخرى .

ـــو هذا ما ینتج عنه تفهم المتعاملین مع اإلدارة ، و ارتف       ـــــــ ــاإلداري ، و تقلی األداءاع ـ ــــ ــــ ص ـ
  سلبیات الظاهرة البیروقراطیة .

ــفالمركزیة خیر وسیلة تكفل سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و ه       ــذا أهــــ تسعى  مـــام ـــ
  إلیه المركزیة اإلداریة .

ـــــا فــالمركزیة و فروعهفالوضوح في العالقة و البساطة في الشكل بین اإلدارة        ــــ ـــي األقالیـــ م ــ
  على نحو من التدرج و الترتیب ، یؤدي حتما إلى تحدید المسؤولیة بما یكفل تجانس العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  . 70،صمرجع سابق)      سلیمان محمد الطماوي، 1( 
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ي ــــــن تجانسا فمن الزاویة اإلداریة ألنه یضمفالنظام المركزي هو أقرب إلى تحقیق العدالة       
ـــــالعمل بحكم تركیز السلطة ، فشروط االنتفاع بخدمة ما تظل واحدة بالنسبة لجمیع المتعاملی ن ــــــــ

  )       1(  مع اإلدارة .

   الفرع الثالث 

  و االقتصادیة االجتماعیةمن الناحیة  

ن ــــالمساواة بین جمیع المواطنیحیث یكفل النظام المركزي و یضمن تحقیق مبدأ العدالة و       
  )      2( السلطة المركزیة على مختلف المرافق العامة .  إدارةو  إشرافبموجب 

             ام  ـكما یترتب على تطبیق المركزیة اإلداریة من الناحیة االقتصادیة اإلقالل من اإلنفاق الع      

اء بعدد محدود من الهیئات و الموظفین مما إلى أقصى حد ، و ذلك من خالل االكتفو تقلیصه 
  یوفر مصاریف و أموال كثیرة .

ي ـاإلفراط أو المبالغة فحیث ثبت بالدلیل القاطع أن اإلستقالل المالي قد ینجم عنه ظاهرة       
  )       3( الصرف مما یؤثر سلبا على الوعاء المالي للدولة . 

   المطلب الثاني 

  عیوب النظام المركزي 

ــإن المبالغة في المركزیة عادة ما تؤدي إلى تعطیل األعمال ، و اإلص       ــــرار علــــــ ــــ ـــى هــ ــــ ذه ــ
  المبالغة قد یؤدي بالعمل اإلداري ذاته إلى الروتین .

ــــــن المزایـــــم مــــفعلى الرغ       ــــا العدیـ   المركزیة اإلداریة ، فقد انتقد هذا  ع بها هذهــــــي تتمتــــدة التــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

  .169،صالوجیز في القانون اإلداري،مرجع سابق)      عمار بوضیاف، 1( 
  .70،صالوجیز في القانون اإلداري،مرجع سابقالطماوي،سلیمان محمد )       2( 
  .111،ص1996،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،محاضرات في المؤسسات اإلداریة)      أحمد محیو، 3( 
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ــاألسلوب حدیثا كأسلوب إلدارة المرافق العامة ، لذا فقد ابتعدت أكثر ال ــــ ــــ ــــ ــــإتبدول عن ـ ـــــه اعـــ ذا ــ
  األسلوب في إدارتها و تصریف شؤونها .

ــــحیث اعتبر هذا األسلوب ال یالئم المشاریع اإلداریة الحدیثة و متطلباتها ، خاصة بع       ــــــــ د ــ
  .، و التي شملت معظم العلوم و خاصة اإلدارة الثورة العلمیة الحدیثة 

ـــده لتسییر جهاز الوظیفة اإلداریة في الدولفأسلوب المركزیة اإلداریة یعد غیر كاف وح        ة ـــ
  نظرا للعیوب التالیة .

   الفرع األول 

  من الناحیة السیاسیة 

ـــالسلطوذ ــــــن تفرد الوزراء بسلطة اتخاذ القرار ، و إن كان یؤدي كما رأینا إلى تقویة نفإ       ة ـــــ
ــ، و بشأن كل صغی المركزیة ، و بسط هیمنتها على مختلف أجزاء اإلقلیم ــرة و كبیــــ ـــ أن  إالرة ، ـــ

ـــــذلك سیتبعه دون شك حرمان السلطة الشعبیة أو المنتخبة من المشارك ـــــ ــــــة فـــ ــــ ــــي صنـــ ـــع القــ رار       ـ
  و تسییر الشؤون المحلیة . 

ــو نظرا لبعد األقالیم عن العاصمة فإن اتخاذ السلطة المركزیة لبعض القرارات ق       ــــ ل ــــد یجعــ
           )       1(  هذه األخیرة غیر مالئمة لمواجهة االحتیاجات المحلیة .

   الفرع الثاني 

  من الناحیة اإلداریة 

ـــینجر عنه حالة من االختنإن تطبیق النظام المركزي في الواقع العملي        ــــاق في الوســــــــ ــــ   ط ـــ

ــــــاإلداري بسبب طول اإلجراءات و كثرة الملفات و تركیز السلطة بید شخص واحد أو مجموع ة ـــــ
 أشخاص ، األمر الذي ینتج عنه انتشار ظاهرة البیروقراطیة بالمفهوم السلبي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .56،صمدخل القانون اإلداري،مرجع سابق)      عالء الدین عشي، 1( 
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ــــو فضال عن ذلك فإن النظ       ــام المركــــ ـــ ــــ ــــ ــزي یخلــ ــــ ــــ ـــام للحقائـــالتجاهل التف حالة من ــــــ ــــ ــــ       ق ـــ
ــة قــــــو المعطیات المحلیة ، فالوزیر حین یصدر قرار یخص منطقة معین ــــ ـــد ال یكــــ ــــ ــــــون عالمـــــ ا ــــ

ـــبك   )    1(  ل شؤون هذه المنطقة المعنیة بالقرار.ــــــ

ـــن المستحیل تطبـــــــو على كل فإن النتیجة التي نخلص إلیها من كل ما سبق أنه م        ــــ ــیــــ   قـــ
ــــنظام المركزیة بشكل مطلق ، و ذلك أمام تضخم الجهاز اإلداري و ازدیاد تدخ ـــــل الدولــ ــــة فــــ ي ـــ

ـــم المركزي لوحمختلف المجاالت ، مما یؤدي عملیا إلى عدم كفایة النظا ـــــي إدارة و تسییــده فــ ر ــ
  دوالیب الدولة و مؤسساتها و االستجابة لالحتیاجات العامة .

ــكما أن دعم و تقویة النظام المركزي في ظ       ـــل الدولــ ــــة الحدیثـــ ــــح سمــــة أصبــ ــــ ـــــة و عنوانــ ا ــ
ـــــدأ الدیمقراطیــــمب عمالإألنه یحد من  ،لألنظمة الدیكتاتوریة  ـــة اإلداریـ ــــة ، و یقـــ ــــ ـــف فــ ــــ ه ـــي وجـــ

  )    2( .  المواطنین و الجماهیر في تسییر شؤونها بنفسها 

ـــة فـــن المشاركــــة مـــإلى حرمان سكان الوحدات المحلی فعدم مرونة النظام المركزي یؤدي       ــــ ي ـ
  ، و من المشاركة في إدارة شؤونهم المحلیة .الحیاة العامة 

ـــدوره یـــــكما أنه من عیوب النظام المركزي البطء في انجاز األعمال ، و هذا ب       ــــــؤدي إلـــ ى ـ
  عدم مواجهة المشكالت الطارئة بالشكل المطلوب .

ـــو هذا ما یؤدي إلى إضعاف الشعور بالمسؤولیة لدى ممثل       ـــة المركزیـــــومي الحكـــ ــــ ــــــة علـ ى ـ
ـــمستوى األقالیم ، حیث یترك كل شيء للبت فی   ا یؤدي إلى التراخي و الكسلـا ممــــــن جانبهـــــه مــ

    في آداء العمل .

  

            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .170،صالوجیز في القانون اإلداري،مرجع سابق)      عمار بوضیاف ، 1( 

   .60،صداري،مرجع سابقالقانون اإلمحمد الصغیر بعلي،)       2( 
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 الفصل األول

 تنظیم السلطات اإلداریة المركزیة في الجزائر .

م ـــمعین یستوجب تواجد هیئة منظمة تتولى ممارسة السلطة لحك إقلیمإن تواجد شعب فوق       
ع ـــــو لكن یجب أن یكون لها نفوذ على جمی امحددالشعب ، فال یستوجب أن ترتدي لونا سیاسیا 

وحدة اإلقلیم . حتى تتحقق المحافظة علىلها ،  لدولة ، بحیث ال توجد سلطة مصارعةا إقلیم  

ـــةعام سلطاتو المتعارف علیه إن الوظائف األساسیة في الدولة عادة ما تتوالها ثالث        ــــ  ــــ
ـــاس التــــــتعمل على أس التيالتنفیذیة و التشریعیة و القضائیة ، و  اتو المتمثلة في السلط وازن ــــ

.و التكامل و التعاون فیما بینها   

ــــــالهیاكل المركزی إحدى هذه السلطات و هي أهم الضوء على یسلط  و موضوع دراستنا       ة ـــ
ـــالبع ببعضهاو عالقاتها الذي حدد اختصاصاتها  الدستور الجزائري المنصوص علیها في  ض ــــــ

 من أجل تجسید قواعد الدیمقراطیة . لتحقیق الهدف األسمى و هو الحفاظ على النظام العام .

و من هنا یمكن لنا اإلبحار بدایة مع ربان السفینة و قائدها األول في هذا التنظیم .        

 و فق خطة تضمنت المباحث التالیة و هي : 

رئیس الجمهوریة . المبحث األول :  

 المبحث الثاني : الوزیر األول 

 المبحث الثالث : الوزارة و األعمال الخارجیة للوزارة .
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  المبحث األول 
رئیس الجمهوریة .   

ــــل فــــــن الهیئات تتمثـعلى مجموعة ممؤسسة تقوم رئاسة الجمهوریة  تعتبر       ــــ ــي األجهـــ ــ ــــ ــــ زة ــــ
ــــو الهیاكل الداخلیــــة  ( األمانة العامة ، المدیریات المختلفة طبقا للمرس ـــــم الرئاسو ــــ ــــ ــي رقـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م ـ

ــالم 94-132 ) 1( .  29/05/1994ي ـؤرخ فـــــ  

ــــــو ذلالدول التي تتبنى النظام الرئاسي على غرار الجزائر، جمیع فهي أهم مؤسسة في        ك ــ
ـــــد أن الفقه بمختلــــــبالنظر لدورها السیاسي و اإلداري في دائرة السلطة السیاسیة ، و علیه نج ف ــ

ـــرى في دراساتـــــ) یولي لها أهمیة كب االجتماعیةمجاالته ( السیاسیة و اإلداریة و القانونیة و  ـــ ــــ  هــ
) 2(  و نحن كقانونیین تقوم دراستنا لهذه  المؤسسة على فرع القانون اإلداري .  

ـــو الرئیـــــفرئیس الجمهوریة ه       ـــس اإلداري األعلــ ـــى فـــ باعتباره  ،ام اإلداري الجزائري ـــي النظــ
ــــرئیس ــــا للسلطـــ ـــة التنفیذیــ ـــه سلطــــــة فلـــ ــإصة ـــ ـــ ــدار القــ ــ ــــــداریرارات اإلــــ ــــ ــــ ـــة باســــــــة النهائیــــ  ةـم الدولـــ

) 3( ون ساریة المفعول على كامل إقلیم الدولة الجزائریة .ـوتكو لحسابها   
إلى شروط الترشح لجمهوریة أو رئیس الدولة سنتطرق و لمعالجة النظام القانوني لرئیس ا       

ة ـــسلطات و صالحیات رئیس الجمهوری–بعد ذلك  –لتولي هذا المنصب و االستقالة منه لنحدد 
 في المجال اإلداري .

  المطلب األول  
شروط تعیین رئیس الجمهوریة .   

ــلمنصاب ـــــــعماال بالمبادئ الدیمقراطیة التي تبناها بقاعدة االنتخإأخذ المشرع الجزائري        بــ  
  . 1996، و ذلك من خالل أحكام  دستوررئیس الجمهوریة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.93،صمرجع سابقالقانون اإلداري،محمد الصغیر بعلي،)       1(   

.67،صمدخل القانون اإلداري،مرجع سابق)      عالء الدین عشي، 2(   

 مؤرخ 19-08معدل بموجب قانون رقم ،1996زائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الجمن  72المادة )       3( 
..  2008نوفمبر 16،مؤرخ في 63التعدیل الدستوري،جریدة رسمیة عدد،یتضمن 2008نوفمبر سنة 15ي ف              
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  الفرع األول 
. شروط الترشح    

ــــــالشروط الواجب توافره بینتمنه . التي  73في المادة  1996حددها دستور        ــــ ــــ ــــ ــــــا فـــ ــــ ي ـــ
مایأتي :  ، حیث  نصت عليالشخص المترشح لرئاسة الجمهوریة   

:أن یحمل المترشح الجنسیة الجزائریة األصلیة فقط  –أوال   

ـــلحامل أكثر من جنسیة سواء عن طریو ذلك وفق قانون أحكام الجنسیة ، و ال یجوز        ــــ ق ـ
ــــاالكتساب أو أصالة المترشح للرئاسیات ، إذ ال یعقل القول برئیس جمهوریة تربطه م ــــ ـــــع دولـــ ة ــ

  أخرى رابطة والء .

. 1989من دستور  70على نظیرتها المادة   73و هذا ما أضافته المادة         

     :یدین المترشح باإلسالم أن  – ثانیا

ــــــو یبق ،التي تحكم الدولة ، فاإلسالم دین الدولة و هذا تطبیقا لألحكام العامة        ــى هـ ـــ ــــ ــــ ــــ ذا ــــ
ــبسیطا في ظاهره مثیرا للجدل من نواح عدیدة ، إذ ال یمكن إثبات هذا الشالشرط و إن كان  ــ رط ـ

ــــــإضإال عن طریق التصریح ، أو ما یسمى بالحالة الظاهرة للمترشح ،  ــإلى م افةـ ـــ ــــ ــــدى قابلیــــ ــــ ة ــ
  ) 1( الترشح لمن كان غیر مسلم و أسلم قبل الترشح .

  ) سنة كاملة یوم االنتخاب .40أن یبلغ سن ( –ثالثا 
  أن یتمتع بكافة حقوقه المدنیة و السیاسیة . –رابعا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  

تحدید ووضع الشروط النعقاد الخالفة ، و المتمثلة في اإلسالم و الذكورة ء و الفقهاء في ل" لقد أفاض العلما)       1(    

، الشجاعة  االجتهادوالبلوغ و العقل و الحریة و العدل ، و ما عدى هذه الشروط فهي شروط أفضلیة مثل :                

."سالمة الحواس و األعضاء                

  علي بن محمد بن حبیب ) ، األحكام السلطانیة و الوالیات الدینیة .الحسن أبو أنظر حول ذلك الماوردي (    -             
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  أن یكون زوجه حامال للجنسیة الجزائریة :  –خامسا 

بة .وذلك بغض النظر عن طبیعة هذه الجنسیة سواء كانت أصلیة أو مكتس        

. 1942أن یثبت مشاركته في الثورة إذا كان مولودا قبل تاریخ یولیو  –سادسا   

: 1942أن یثبت عدم تورط أبویه في نشاط معاد للثورة إذا كان مولودا بعد یولیو  –سابعا   

ــو في هذین الشرطین ، یرى جانب من الفقه أن مثل هذه الش       ــــــروط مـــ ـــن شأنهـ اس ــا المســــ
)1(.  القاضي بالمساواة بین المواطنین يبالمبدأ الدستور   

التصریح العلني بكل ممتلكاته المنقولة و العقاریة المتواجدة في الجزائر أو بالخارج . –ثامنا   

  الفرع الثاني 

.األحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة    

ـــل لــــتسجی طلب  بإیداعالترشح لمنصب رئیس الجمهوریة یتم التصریح ب       ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلمجلدى اــ س ــ
)2(.مجموعة من المعلومات عن المترشح طلب الترشح  یتضمن مقابل وصل الدستوري   

ون ــــمن الدستور و كذا األحكام الواردة في القان 73فضال عن الشروط المحددة في المادة       
ـــمنه أن 139حیث جاء في المادة  المتعلق باالنتخابات ، 01-12العضوي  ـــه یجــــــ ــــ ــــ ــــ ــــب علــــ ى ـــ

 المترشح أن یقدم  : 

ــــــتوقیع فردي ألعضاء منتخبی 600إما قائمة تتضمن   - ــــــن في مجالس بلدیــــــ ــــ ـــــة أو والئیــ ة أو ـــ
والیة على األقل . 25برلمانیة على األقل ، و موزعة على   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

. مرجع سابق،2008،المعدل سنة1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  73)      المادة  1(    

.،المتعلق باالنتخابات2012ینایر  12المؤرخ في:  01-12القانون العضوي رقم من  136المادة  )      2(    
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ــــتوقی 60.000و إما قائمة تتضمن   - ــع فردي على األقـــــــــ ــــ ـــالقائم ين مسجلین فـــــــل لناخبیـــــ ــــ ةــ  
والیة على األقل ، و ینبغي أن ال یقل العدد األدنى من  25و یجب أن تجمع عبر     

توقیع . 1500ات المطلوبة في كل والیة من الوالیات المقصودة عن ــــــالتوقیع  

ــــو تدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عموم       ـــي ، و تـــ ــــ ودع ــــ
      في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح . ت لدى المجلس الدستوريهذه المطبوعا

ــــــرى دورة ثانیـــــــن ، و إال تجـــــــو یجب أن یفوز باألغلبیة المطلقة ألصوات الناخبی       ــــة بیـــ ــــ ن ـ
) 1( المرشحین الحاصلین على األغلبیة في الدور األول .  

  المطلب الثاني 
. العهدة الرئاسیةانتهاء    

وات ـــــــ) سن05لقد أخذ المشرع الجزائري بالمدة الوسطى في العهدة ، و التي تقدر بخمس (      
 19-08و التي كانت قابلة للتجدید مرة واحدة فقط قبل التعدیل الدستوري الوارد بموجب القانون 

ــحسب ما نص، و بموجب هذا األخیر تم فتح العهدة الرئاسیة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  ت ـ
  . 1996من دستور  74علیها المادة 

ــــــأخذ في هذا المجال بمبدأ سی و الجدیر بالذكر أیضا أن المشرع الجزائري قد       ــــادة الشعـ ب ــ
ــــه مـــــــعلى أساس أن السلطة ملك للشعب ، و هو حر في اختیار ممثلیه ، و ال یمكن حرمان ن ــــ

)2(اختیار ممثله لمرات عدیدة ممارسة لسلطته .   

  الفرع األول 
.االستقالة الحكمیة الوجوبیة ( بقوة القانون )    

تحكم هذا الشكل من االستقالة القواعد و األحكام األساسیة التالیة :        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ  
.سابقالالمرجع ،باالنتخاباتالمتعلق  01-12من القانون العضوي 142،143المواد)       1(    

    یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل،07/11/2008مؤرخ في :  08-01رقم  رأي،المجلس الدستوري  )     2 ( 

.5،6، ص2008لسنة  63،الجریدة الرسمیة،العددالدستوري               
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من حیث السبب :  –أوال   
ـــــة مادیـــــتستند االستقالة الحكمیة على حصول مانع یتمثل فقط في واقع       ــي " المـة هــ ــ رض ــــ

ــــالخطیر المزمن " الذي یترتب عن استحالة قیام رئیس الجمهوریة بمهامه لم ــــ ــدة تزیــــــ ــــ  45د عن ـ
ـــیقتضي تدابیر االستقالیوما ، ال  45یوما ، و ذلك أن المانع الذي تقل مدته عن  ــــ ــــ ا ـــــة ، و إنمــ

 یتولى مهام رئاسة الجمهوریة نیابة عنه رئیس مجلس األمة لفترة مؤقتة .

من حیث اإلجراءات :  – اثانی  

ــمن المجلس الدست باإلجماعو تتمثل في إعالن الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم         وريــــ
ـــــثبوت المانع لرئیس الجمهوری إلعالنإلى البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ،  ة ــــة بأغلبیــ  

أعضائه . ) 3/2ثلثي (   

       یوما ، یعلن الشغور باالستقالة وجوبا . 45و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء       

من حیث اآلثار : –ثالثا   

ـــــام رئیـــــــــیترتب على االستقالة الحكمیة لرئیس الجمهوریة تولي رئیس مجلس األمة مه       ــــ س ــ
یوما ، تجرى خاللها انتخابات رئاسیة . 60الدولة بالنیابة لمدة أقصاها   

ـــــو مع ذلك فقد قید الدستور سلطات و حقوق رئیس مجلس األمة لدى تولیه مهام رئاس       ــــ ة ـــ
)       1(  عدم إمكانیة ترشیحه لرئاسة الجمهوریة .الدولة من عدة جوانب مثل   

  الفرع الثاني 

. االستقالة اإلرادیة   

بإرادتهمن الدستور لرئیس الجمهوریة أن یقدم استقالته  88أجازت الفقرة الرابعة من المادة         

و هذا الشكل من االستقالة تحكمه القواعد األساسیة التالیة :   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.97،صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،)       1(    
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من حیث السبب : –أوال      

  یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقدم استقالته ألي سبب یراه و یقدره شخصیا .      

:  اإلجراءاتمن حیث  –ثانیا   

ـــاقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجل إذاو        ـــــس األمـــ ـــیجتمة ، ــ ــــ ع ــــــ
ــــــباالجتماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة ، و حص وجوبا ، و یثبتالمجلس الدستوري  ــــ ول ـــ

ــالمانع لرئیس مجلس األمة ، و في هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدست ــــ ــــــام رئـــــوري مهــ ـــیـ س ـــ
   الدولة .

من حیث اآلثار : –ثالثا   

ـــى مهـــــــلیتو         ــــ ـــام رئیــ ــــ ــرئیس مجلس األمة لمس الجمهوریة ـ ـــ ـــــدة أقصاهــــــ ــــ یوما تنظم   60ا ــ
)       1( خاللها انتخابات رئاسیة .   

ــــا نص علیــــــسنوات كم 05المتمثلة في قد تنتهي العهدة الرئاسیة بانتهاء المدة الزمنیة         ــــ ه ـ
ة ــــــتجدید االنتخابات و الحصول على عهدة ثانیمنه ، مع إمكانیة  74في المادة  1996دستور 

.  1999و كمثال على ذلك الرئیس الیمین زروال الذي قدم استقالته سنة   

  المبحث الثاني 

. الوزیر األول   

ــــــن المنظریــــقد اتسمت بحركیة واسعة ، و ذلك محاولة مإن الوثائق الدستوریة الجزائریة       ــــ ن ـ
دى ــــتعدیلها بشكل متكرر من أجل مسایرة المعطیات السیاسیة لكل فترة زمنیة على حالسیاسیین 

 و هذا من أجل مالزمة الدستور للتطورات المحیطة بالحزب الحاكم في ظل األحادیة الحزبیة .

ـــــــــ، تم تكریس مبدأ ثنائی 1976لكن بعد األخذ بوحدة السلطة التنفیذیة في ظل دستور        ــــ ةـــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  

.98،صالسابقمرجع ال)      محمد الصغیر بعلي، 1(    
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ــــ 03 أستحدث منصب رئیس الحكومة أول مرة في التعدیل الدستوريو السلطة  ــــنوفمبـــ ـــرــــ  1988ــــ
ددا في ـــــاإلداریة العلیا بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة ، و تم تكریسه مجلتوزیع الوظیفة 

. 1996لیتم تأییده في التعدیل الدستوري لسنة  1989دستور   

  المطلب األول 

.شروط تعیین الوزیر األول   

ــــــه        ــــ ــــ یعد الوزیر األول الرئیس اإلداري األعلى في جهاز الحكومة ، حیث كان یطــلق علیــــــ
ــــق لـ :  19-08بموجب قانون رقم  ،الحكومة قبل التعدیل الدستوري األخیر تسمیة رئیس  الموافـــ

ــــي تبني النظف إلى رغبة المشرع الجزائريو سبب تغییر التسمیة راجع ،  2008نوفمبر  15 ــــ ام ـــ
ــــالرئاسي ، بدال من النظام الذي كان یوحي به التنظیم السائد قبل التعدیل ، إذ أن تسمیة رئی س ـــ

دل ــو هذا ما ی ینه وفق أشكال قد تكون انتخابیةتعی، و یتم الحكومة من قبیل األنظمة البرلمانیة 
، بینما تسمیـة على ثنائیة السلطة التنفیذیة ، و انقسامها بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة 

)  1(  الوزیر األول تعني أحادیة النظام الذي یكون على رأسھ شخصیة رئیس الجمھوریة فقط .  

 الفرع األول

الشروط الواجب توفرها في الوزیر األول .   

ــــنصت علیها الدساتیر الجزائریة ، فرئیس الجمهوریة ه لیست هناك شروط معینة       ــــ ــــــو مــ ن ـ
ـــــه شخصیـــعلى اعتبار أن ،یقوم بتعیینه بناء على معیار الكفاءة و النزاهة و السمعة الطیبة  ــــ ة ـــــــ

)   2( تملك تجربة سیاسیة واسعة و تتمتع بالشرعیة .   

ــتشترط الكفاءة لتسییفالمجتمعات التي تتمتع بنوع من الوعي السیاسي        ــ ــــ ــــ ــــي ــ ــــــا السیاســـ ــــ رهــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.77،صمرجع سابقالدین عشي، )      عالء 1(   

هي فكرة سیاسیة تعبر عن مدى تقبلبینما المشروعیة ،متعلقة بطریقة الوصول إلى السلطةالشرعیة = فالشرعیة )       2(   

المواطنین لتلك الفكرة .              
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 لیتمكن من یعتلي هذا المنصب من مواجهة المشاكل و إیجاد الحلول لها .

ون ــأما بشأن السمعة الطیبة فهي شرط ال یمكن االستغناء عنه ، فرئیس الجمهوریة هنا یك      
 مقیدا ، حیث یجب علیه اختیار الشخص المقبول من جمیع األوساط الشعبیة و السیاسیة .

  الفرع الثاني 

تعیین الوزیر األول .   

ــمن الدست 77/5یعین الوزیر األول طبقا للمادة        ـــور المعــــ ـــدل بموجــــ ــــب القانـ ــــ  19-08ون ــ
ــــة شـــــــ، و ال یخضع في تعیینه ألیبموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة  روط ألن ــــ

ـــجاء مطلق 77نص المادة  ـــا ، لــــ ـــذا یبقــــ ـــى لرئیس الجمهوریـــ ــة وحـــ ـــــ اختیار ة تقدیر و ــده صالحیـ
ا ـــالشخص الذي یستحق هذا المنصب ، مع األخذ بعین االعتبار العدید من العوامل . التي غالب
ة ـــما تكون اعتبارات شخصیة و سیاسیة ، لذا ففي أغلب األحیان یكون من الشخصیات السیاسی

.ذات الوزن الوطني   

ـــــــل الدستــــمن تعدی 77/7كما نصت المادة        ـــــ ـــــ ــــن لرئــــــه یمكــــعلى أن 2008ور لسنة ـــ ــــیـ س ـ
ــــــالجمهوریة أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر األول بغرض مساعدة الوزیر األول في ممارس ة ــــــ

مهامهم .  إنهاء، كما یمكن له  مهامه  

ـــال مــــــــ: " ال یجوز بأي ح 19-08من القانون رقم  87/1كما نصت المادة         والــــن األحــــ
ــأن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر األول و أعضاء الحكومة و كذا رؤس ـــــــــ اء ـــــ

)  1(  " .المؤسسات الدستوریة و أعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم   

 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.مرجع سابق،2008سنةالمتضمن تعدیل الدستور ،19-08من القانون رقم  87/1لمادة )      ا 1(    
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  المطلب الثاني 
. انتهاء مهام الوزیر األول   

ــــن رئیس الجمهوریــــــ: " یعی 77/5طبقا لنص المادة        ــة الوزیــــ ـــ ــــ ر األول و ینهي مهامه".ــــ  

  س الجمهوریة .و هذا ما یعني أن إنهاء مهام الوزیر األول سلطة دستوریة مخولة لرئی

ام ــــــــبانتخاب رئیس الجمهوریة بواسطة االقتراع العإذ من غیر الممكن في ظل دستور أقر       
ه ـالسري و المباشر، و منحه سلطة تعیینه هو و أعضاءه القول بأن رئیس الجمهوریة ال یجوز ل

   أن ینهي مهام رئیس الحكومة .

ــــإلیا ذهبت ــــــــبمیستند على تفسیرات بعض المتأثرین هناك رأي  1989ففي ظل دستور         هـ
ـــي مهامـــــلكنه ال ینهقلة من الفقه الفرنسي التي ترى بأن رئیس الجمهوریة یعین الوزیر األول  ه ـــــــ  

ر ـالتي تقضي بأن : " رئیس الجمهوریة یعین الوزی 1958من دستور  8نص المادة  إلىاستنادا 
ن ــــإضافة إلى أنه یعی ه " .األول لكن ال ینهي مهامه بناء على تقدیم هذا األخیر استقالة حكومت

 باقي أعضاء الحكومة و ینهي مهامهم  .

ــــــي فیهـــــــاالت تنتهـــــكما أن هناك ح       ــا مهمة الوزیــــ ــــ ــــــــة الوفاة و اإلقالر األول و هي حالــــ ة ـــ
 و االستقالة . 

  الفرع األول 
.اإلقالة    

ـــــمه إنهاءدة توازي األشكال ، فلرئیس الجمهوریة سلطة وفقا لقاع       ــام الوزیــ ـــ ــــــر األول طبقـــ ا ــــ
)   1(  . 77/5للمادة   

ـــت المادة         ـــعلى أنه : " في حالة عدم موافق 1989من دستور  77كما نصـــــ ــــة المجلـ ــــ س ــ
ـــــــــ، یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته لرئیالشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه  ــــ س ـــ

 الجمهوریة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

. مرجع سابق،2008سنة ، المتضمن تعدیل الدستور 19-08من القانون رقم  77/5)      المادة  1(    
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)       1(  یعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس الحكومة حسب الكیفیات نفسها " .        

  الفرع الثاني 

االستقالة .   

ــم تعیینبنفس الطریقة التي تإعماال لمبدأ توازي األشكال تنتهي مهام الوزیر األول         ه بهـــــاـــــــــ
 ( بموجب مرسوم رئاسي ) ، و علیه فإن استقالته تأخذ شكلین هما :  

 أوال : االستقالة اإلرادیة .

بنصها  2008من تعدیل الدستور لسنة  86طبقا لنص المادة یقدمها الوزیر األول بإرادته       
" یمكن الوزیر األول أن یقدم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة ". :على أنه   

 ثانیا : االستقالة الحكمیة .

و تكون في الحاالت التالیة التي نص علیها الدستور كمایلي :         

ــعلى أن : " یقدم الوزی 2008من تعدیل  81/1نصت المادة   - ــــ ـــر األول استقالـ ـــــة الحكومــ ــــ  ةــــ
 لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله " .

ــــففي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط أعمال الوزیر األول ، و ف       ي ـ
)      2( هذه الحالة یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیرا أول بنفس الكیفیات .   

ــ، و حتى یشأما في حالة حصول مانع لرئیس الجمهوریة أو و فاته أو استقالته   - ــرع رئیــــــ ــــ س ــ
 الجمهوریة الجدید في ممارسة مهامه .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

.    مرجع سابق،1989من دستور 77)      المادة  1(   

.مرجع سابق،2008سنة، المتضمن تعدیل الدستور  19-08، من القانون رقم  2و  1الفقرتان  81)      المادة  2(   
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ــفإن الوزیر األول یستقیل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة ، و یمارس وظیفة الوزی       ـــــــ ـــــ ــــ ر ـ
الحكومة الذي یعینه رئیس الدولة .األول حینئذ أحد أعضاء   

وص ــــــ) یوما المنص60() یوما ، و الستین 45األربعین ( و ال یمكن في فترتي الخمسة و      
ــــــم 10و  9ن ــــ، تطبیق األحكام المنصوص علیها في الفقرتی 89و  88علیهما في المادتین  ن ــ

. 77المادة   

: بالنیابة حیث أنه ال یمكن لرئیس مجلس األمة أثناء تولیه لرئاسة الدولة         

 *  أن یصدر العفو أو یخفض العقوبات أو استبدالها .
ــه أن یستشیـــــــا ال یمكنـــ*  كم ــــ ــر الشعــــ ـــ ــــ ــــب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیــ ــــــة عـــــ ــــ ـــــن طریـ ــــ ــــ ق ـ

  االستفتاء . 
ـــ  - ـــــإذا صــــ ــــ ـــالوطن الشعبي ـســـــادق المجلــ ــــ ــــي علــ ــــ ــــ ــــــــــــى ملتمــــــــ ــس الرقابـــ ــــــ ـــة ، یقـــــ ـــــدم الوزیــ ر ـــــ

) 1(  األول استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة .  

إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة .م الحكومة سنویا حیث تقد        
ـــان السیاســـــتعقب بی ــــ ـــة العامــ ــــ ــــة مناقشـــ ـــــة عمــ ــن أن تختتـــــة . و یمكــــــــل الحكومــ م هذه المناقشة ــــ
)   2(  بالئحة .  

ـــن المجلــــــیمككما        ــــ ـــس الشعبي الوطنـ ــي لـــ ـــ ـــــدى مناقشتــ ــــ ــــــه بیــــ ــــان السیاسـ ــــ ـــة العامــــ ة ، أن ـــ
 یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة . 

)  3(  عدد النواب على األقل . ) 7/1 هذا الملتمس إال إذا وقعه سبع ( و ال یقبل      
  

       
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ  

.السابقمرجع ال،2008،المتضمن تعدیل الدستور سنة19-08 من القانون رقم 137المادة )       1(   
.السابقمرجع ال،2008، المتضمن تعدیل الدستورسنة 19- 08من القانون رقم   3و2و1الفقرات  84المادة )       2(   

.السابقمرجع ال،2008سنة، المتضمن تعدیل الدستور  19-08من القانون رقم   135)      المادة  3(   

44 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 الفصل األول                       تنظیم السلطات اإلداریة المركزیة في الجزائر 
 

 

  
 

 
   

ـــ) الن3/2و إذا تمت الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي (       م ــو ال یت واب .ـــــ
)       1(  ) أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة . 3التصویت إال بعد ثالثة (   

ـــا بالثقـــــلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتكما یمكن للوزیر األول أن یط       ـــة . و فــ ــــ ي ــ
 حالة عدم الموافقة على الئحة الثقة یقدم الوزیر األول استقالة حكومته .

ــــفي هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن یق و       ــــ ي ، أو ــــي الوطنــــــس الشعبـــرر حل المجلـــ
ـــارة رئیــــإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها ، بعد استش ـــس المجلس الشعبــــ ــــ س ــــي و رئیـــي الوطنــ

  مجلس األمة و الوزیر األول .

)  2( ) أشهر. 3ابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثالثة ( و تجرى هذه االنتخ        

  المبحث الثالث 
الوزارة و األعمال الخارجیة للوزارة .   

ـــع المیادیــــــولة المعاصرة ، فإن الدولة تتدخل في جمینظرا للتطورات الحاصلة في الد       ــــ ــــ ن ـ
ا ــــ، و هذا التدخل یزید من مسؤولیاته االقتصاديبصرف النظر عن طبیعة نظامها السیاسي و 

  مما یستوجب علیها توزیع العمل بین هیاكل التنظیم اإلداري .

أوضح صورة من صور السلطة اإلداریة الممركزة ( التركیز اإلداري ) ، و تتولى و الوزارة       
م اإلداري ـاألعلى في تدرج السلري ، و الوزیر في وزارته هو الرئیس اإلدامهام ذات طابع إداري   

   األولالمطلب 
. همهامانتهاء تعیین الوزیر و    

م ــمن القانون المدني ، فإن الوزارة ال تتمتع بالشخصیة المعنویة ، و من ث 49طبقا للمادة       
اــــــــفإنها تستمد وجودها من الدولة ، فیمثل كل وزیر في قطاع نشاطه الدولة ، و یتصرف باسمه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.السابقمرجع ال،2008، المتضمن تعدیل الدستور سنة 19-08قم من القانون ر  136)      المادة  1(   
.السابقمرجع ال،2008سنة، المتضمن تعدیل الدستور  19-08 من القانون رقم 129)      المادة  2(   

.السابقمرجع ال،2008سنة، المتضمن تعدیل الدستور  19-08من القانون رقم   135)      المادة  3(   
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و یعمل على تنفیذ سیاساتها في القطاع الذي یشرف علیه .و لحسابها   

ــــو الوزیر هو الرئیس األعلى في الوزارة ، یتولى رسم سیاسة وزارته ف       ــي حـ ــــدود السیــ ــــ ة ـــاسـ
) 1(  العامة للدولة ، و یتولى عملیة التنسیق بین الوحدات اإلداریة التابعة لوزارته .  

  الفرع األول 
.تعیین الوزیر    

ــي تنـــــالت 2008 لـــمن تعدی 79تطبیقا لنص المادة        ــــ ــــى أن : "  یعیــــص علــ ــــن رئیــــــ ــــ ــــ س ــــ
 الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر األول .

ــــ، عمل الحكومینفذ الوزیر األول برنامج رئیس الجمهوریة ، و ینسق من أجل ذلك        ة ".ــــــــ  

ـــــــــــفال یشترط في الوزی ددة یجب توافرها في الوزیر ،و ال توجد شروط خاصة و مح       ر أن ــــ
ا أو ـــیكون مختصا في األعمال التي یباشرها في الوزارة ، فال یشترط أن یكون وزیر العدل قاضی

) 2(  ، أو أن یكون وزیر الصحة طبیبا لكون عمل الوزیر عمال سیاسیا و إداریا .محامیا   

ـــــإال أنه یشترط لصحة التعیین ( المرسوم الرئاسي ) ، أن یمر بإجراء جوهري ، و ه          و ـــ
 اقتراح الوزیر األول على رئیس الجمهوریة تعیین وزیر معین أو عدة وزراء أو الحكومة برمتها .

ـــــه فــــــو علی       ــــ ــإن هــ ــــ ــــ ــــ ــــ س ــــن بین سلطتي الوزیر األول و رئیذا اإلجراء من شأنه إیجاد تواز ـ
) 3(  ي .ــــــــو الثاني بالتعیین النهائ باالقتراحالجمهوریة بالنسبة لتعیین الوزراء ، فاألول مختص   

ـــو لقد عرفت الوزارات في الجزائر تغییرا كبیرا بین مرحلة و أخرى فالحكومة المؤقتة ف         ــــــ ي ــ  
ــــــاب دولــــــكت 3وزراء دولة و ثالثة  4وزراء و أربعة  10كانت تضم  1958 ـــــة . و فــ ــــ ــــ ة ــــي سنـ  
ــوزارة . و في نفس السنة عمدت السلطة إلى دمج الوزارات ف 19بلغ عدد الوزارات  1962 وزارة ـــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 208،صمرجع سابقبوضیاف،الوجیز في القانون اإلداري،)      عمار  1(   
.170،صمرجع سابققصیر مزیاني فریدة،)       2(   

.111،صمرجع سابق)      محمد الصغیر بعلي، 3(   
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ـــاالقتصاد الوطن ـــــ ــــي حملــــ ــــ  –الطاقة  –اعة ــالصن –ة ــــــــهي : المالیت حقائب كبیرة و متنوعة ــــ
ـــه الوطنـــــو التجارة ، و وزارة التوجی ــــ ــــــي ضمنت وزارتـــ ــــالم . و وزارة الشــــي التربیة و اإلعــ ــــ ؤون ــــ

.اهدین االجتماعیة جمعت وزارة العمل و الشؤون االجتماعیة و الصحة و قدماء المج  

ـــة السیــــــوالزم التغییر في الوزارات التغییر في الحكومات في المدة األخیرة ، فهذه حكوم       ــــ د ــ
ــــمقداد سیفي المحدثة بموجب المرسوم الرئ ــــ ـــاسي رقــــ ــــؤرخ فـــــالم 93-94مــــ  1994ل ــــــــأفری15ي ـ

و كاتبین للدولة .بین وزراء منتد 3وزیرا و ثالثة  23تضمنت   

ــالم 01-96أما حكومة السید أویحي األولى المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم        ــــــــ ؤرخ ــ
ة ـــكتاب دول 5وزراء منتدبین و خمسة  4وزیرا و أربعة  22فقد تضمنت  1996جانفي  05في 

ي) ــأویحید رئیس الحكومة ( السد أن عدد الوزراء في تغییر مستمر هو أن نفس ـو ما یؤك      
ــــر من الوزارات في حكومتــــل عدد آخفض -97ه الثانیة المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ــــــــ

ــــي تضمنـــــــ، و الت 1997جوان  25المؤرخ في :  231 ــــ ــــ ن ــوزراء منتدبی 3وزیرا وثالثة  21ت ـــ
كتاب دولة . 8و ثمانیة   

ــالم 424-98السید إسماعیل حمداني المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي ا حكومة أم       ؤرخ ـــــ
وزراء منتدبین . 3وزیرا و  27فتضمنت  1998دیسمبر  15في   

ــعدد أكبر من الوزارات ، و هبو قد تفضل السید أحمد بن بیتور        ــــة حكومتــــذا في تشكیلـــ ه ـــ
ـــدیسمب 23المؤرخ في  299-99لرئاسي المحدثة بموجب المرسوم ا ــإذ تضمن 1999ر ـــ  29ت ــــ
 وزیرا ، و وزیرین منتدبین .

ـــح مــــو بشأن السید علي بن فلیس فقد قلص من عدد الوزارات ، و هو ما یتض       ـــن خـــ الل ـــ
ـــ، إذ تضمن 2000أوت  20المؤرخ في  256-2000المرسوم الرئاسي  ــــ ــوزی 23ت ــــ ــــ ــــ ــــ  4را و ــ
 وزراء منتدبین .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.211،210،صالسابقمرجع ال،)      عمار بوضیاف 1(   
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ــــــوم الرئاســــأما الحكومة األخیرة للسید عبد العزیز بلخادم المحدثة بموجب المرس       ــــ ــــ -07ي ـ
ـــ، فقد فضل رئیس حكومتها ع 2007جوان  04المؤرخ في  173 ـــوزی 29دد ــــــــ وزراء  7را ، و ــــ

 منتدبون .

ة ـــــب رئیس الحكومة یثیر إشكالیة خاصو جدیر بنا اإلشارة أن حق اختیار الوزیر من جان      
 رــــاألم نجده قد حسم في  1996بالرجوع لدستور  بالنسبة لوزارتي الدفاع و الخارجیة ، غیر أنه

ـــبرئیس الجمهوریة إدارة شؤون الدفاع باعتباره القائد األعلى للقوات المسلحة ، و هو م و أناط ن ــ
ـــالفق 77و هذا ما ورد صراحة في المادة  )   1(  .یقرر السیاسة الخارجیة للدولة   9و  2و  1رة ـ

ــــعلى التوالي : فهو القائد األعلى للق ــوات المسلحـ ـــة للجمهوریــــ ى مسؤولیة الدفاع ـــــا یتولـــــة ،  كمـــ
)       2(  و حق تخفیض العقوبات أو استبدالها . ،الوطني كما له حد إصدار العفو   

  الثاني  الفرع

.إنهاء مهام الوزیر   

مهام الوزراء بالوفاة أو اإلقالة أو االستقالة . تنتهي        

 أوال : اإلقالة 

 ةـــإقالإعماال بقاعدة توازي األشكال ، فیمكن للوزیر األول أن یقترح على رئیس الجمهوریة       
ـــالتعییمن یملك صالحیة ، بموجب إصدار مرسوم رئاسي ف أحد الوزراء  ـــك صالحیــــن ، یملــــــ ـــــ ة ـ
  .إنهاء المهام 

: االستقالة ثانیا   

و هي إما استقالة إرادیة أو حكمیة .        
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.211،صالسابقمرجع ال،عمار بوضیاف )      1(   

.مرجع سابق،2008سنةالمعدل للدستور  19-08من القانون رقم  77)      المادة  2(   
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استقالة إرادیة : – 1  
رط أن ـــعلى شیمكن ألي وزیر أن یقدم استقالته من الحكومة في أي وقت و ألي سبب ،       

 تقبل من طرف رئیس الجمهوریة .

وجوبیة أو حكمیة : استقالة  – 2  

)       1( و تكون في حالة إقالة أو استقالة الوزیر األول         

  المطلب الثاني 
.تركیب الوزارات ( تنظیم الوزارة )    

ذي ــــــــال 23/06/1990المؤرخ في  188-90ینظم تركیب الوزارات المرسوم التنفیذي رقم         

) 2(  المركزیة و أجهزتها في الوزارات .یحدد هیاكل اإلدارة   

ــــسنإیختلف عدد الوزارات تبعا للمعطیات العامة التي تسود الدولة حیث یمكن         ــــ ـــاد مهمــ ة ـــ
ــف عـــــ، كما یمكن تكلی -سبیل المثال  -التكوین إلى وزارة واحدة على ارات ــــــــالعتب –دة وزارات ـــ

ــي ، و زارة التعلیـــــث العلمـــــبهذا القطاع ( وزارة التربیة ، وزارة التعلیم العالي و البح –معینة  ــــ ــــ م ــــ
 و التكوین المهنیین ) .

ا في ـــــإلى عدة أنواع تتمثل أساسكما یمكن تصنیف الوزارات رغم تداخل النشاط الحكومي       
 مایلي : 

وزارات السیادة :   -   
و هي الوزارات األساسیة المكلفة بالحفاظ على كیان الدولة و قوامها وهي :        

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  

.146،ص2006،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،4،الطبعة محاضرات في المؤسسات اإلداریةأحمد محیو،)       1(   

2011سنة الطبع ،،الطبعة األولى،دار المجدد للنشرو التوزیع،سطیفاألساسي في القانون اإلداري)     ناصر لباد، 2(   

.72ص             
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وزارة العدل -  

وزارة الدفاع .  –  

وزارة الداخلیة .  –  

وزارة الخارجیة .  -  

الوزارات ذات الطابع االقتصادي : -   

و هي مجموع الوزارات العاملة في المیدان االقتصادي :        

وزارة الصناعة .  -  

وزارة الفالحة .  -  

وزارة التجارة .    -  

الوزارات ذات الطابع االجتماعي و الثقافي : -   

:و الثقافي أو تتمثل في الوزارات العاملة في الحقل االجتماعي         

وزارة الشؤون االجتماعیة .  -  

وزارة التعلیم العالي .  -  

)       1(  وزارة الثقافة و اإلعالم .  -  

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.114،115، صمرجع سابقبعلي،القانون االداري،محمد الصغیر )       1(   
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ــــة ، ذلك أن توزیـإن تقسیم الوزارات و تصنیفها یبقى مسألة نسبی       ــــ ــــ ـــع الصالحیـ ـــات بیـــ ــــ ــــ ن ـــ
ـــ، ال یعني عدم وج )   1( أعضاء الحكومة من طرف الوزیر األول  ــــ ـــاالت ود مجـــ ــــ ــــ ــــ ــــــاون ـللتعـــــ ـــ

 بل و التداخل أحیانا .

ـــو إذا كان لهذا التصنیف من أثر ، فهو المتمثل في إسن       ــــــاد وزارات السیــــ ــــ ــــ ادة ألشخاص ــــ
رة ـما یتوالها ذوو الخب –عادة  –العتبارات سیاسیة ( الثقة ) ، خالفا لباقي الوزارات التي مراعاة 

  أي العتبارات تكنوقراطیة .و االختصاص ، 

ــو على الرغ       ــــ ا ــن تباین التنظیم الهیكلي و الداخلي للوزارات باختالف نوعها و نشاطهــــم مــــ
ــالذي یح 1990وانــــــج 23المؤرخ في  188-90فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم  ـــدد هیــــ ــــ ل ـــاكــــ

ـــتنظیم الوزارة على أجهزة اإلدارة المركزیة للوزارة ، و مصالحه الوزارة و أجهزتها ، حیث یقوم ـــــــ ا ــــ
 الخارجیة .

  الفرع األول 

.اإلدارة المركزیة للوزارة    

زة ــــاألجه –جهاز التفتیش  –بنشاط الوزیر (الدیوان  –مباشرة  –باإلضافة إلى األجهزة المرتبطة 
ـــــــ، و التي تنقساالستشاریة ) فإن اإلدارة المركزیة بالوزارة تتفرع إلى مدیریات عامة أو مركزیة  م ــــ

ـــــبدورها إلى مدیریات فرعیة ، التي تتكون من مكاتب و التي تشكل الوحدة اإلداریة القاعدیة ف ي ــ
 اإلدارة المركزیة بالوزارة .

ــالمتم 1991ي ـــــــجانف 19المؤرخ في  02-91طبقا للمرسوم التنفیذي رقم :        ـــــم ، تقـــ ـــــ ـــــــ  ومـ
اإلدارة المركزیة في وزارة الداخلیة على المدیریات التالیة :    

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.مرجع سابق،2008سنةالمعدل للدستور  19-08من القانون  85/1)      المادة  1(   
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المدیریة العامة لألمن الوطني .  - 1  

المدیریة العامة للحمایة المدنیة .  - 2  

المدیریة العامة للحریات العامة و الشؤون القانونیة .  - 3  

مدیریة الدراسات و التنمیة المحلیة .  - 4  

مدیریة األعمال الالمركزیة .  - 5  

مدیریة المالیة المحلیة .  - 6  

مدیریة الموارد البشریة .  - 7  

مدیریة المیزانیة و الوسائل .  - 8  

مدیریة المواصالت الوطنیة .  - 9  

مدیریة التنسیق األمني عبر التراب الوطني . – 10  

  الفرع الثاني 

.المصالح غیر الممركزة للوزارة    

ـــة منهـــــــهي تلك األجهزة اإلداریة التي ال تتمتع بالشخصیة المعنویة ، رغم تمتع مجموع       ا ــــــ
ــببعض السلطات ( كسلطة التقاضي ) ، و الخاضعة للسلطة الرئاسیة للوزیر على الرغ ـــــم مـــ ــــ ن ـــ

)       1( تواجدها خارج الهیكل المركزي للوزارة إما في الوالیات أو في جهات معینة مثل :   
 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.116،115ص،سابق بعلي،مرجعمحمد الصغیر )       1(   
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مدیریة التربیة في الوالیة .   -  

مدیریة الفالحة .   -  

المدیریة الجهویة للجمارك .التي یمتد اختصاصها اإلقلیمي عبر عدة والیات .  -  

ـــح الخارجیــــو بهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى وجود عالقة للوالي بهذه المصال       ــــ ـــة للــ وزارات ــــ
)       1(  .باعتباره ممثال ألعضاء الحكومة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

.117ص،السابقمرجع ،ال)      محمد الصغیر بعلي 1(   
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 الفصل الثاني 

 صالحیات السلطات اإلداریة المركزیة في الجزائر 

ـــى الساحة السیاسیة الدولیة مـــن        ــــ ــــــة علــ ــــرات الطارئـ ــري بالتغیــــ ـــ تأثر التنظیم اإلداري الجزائـ
ــــــام سیاســــي  ــــ ــق نظــ إیدیولوجیات و نظم مختلفة ، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى السعي في خلـــ

یثا ، فكان نظام الحزب الواحد  ( جبهة التحریر الوطنـــي ) یتالءم و البیئة الجزائریة المستقلة حد
 المهیمن على دوالیب السلطة الجزائریة . 

الذي لم یدم سوى عامیـــن حتــــى  1963و بعد مخاض عسیر كان میالد أول دستور سنة       
. 1965تم تجمیده على اثر أحداث انقالب   

ـــــة  1976ور دستور و بدأ التشریع بأوامر إلى غایة صد       ــــ الذي كرس تبني نظام االشتراكیـــ
ـــــى  ـــة علـ الذي یقوم على أساس عدم الفصل بین السلطات ، مما أدى إلى هیمنة السلطة التنفیذیــ

 مقالید الحكم ، حیث أصبحت سلطة تنفیذیة و تشریعیة في ذات الوقت .

ـــــة و أعقب ذلك تعدیالت شملت الدستور بأكمل        ــــ ـــــة علـــــى الساحــ ه نتیجة للتغیرات الحاصل
ــري  ــــ ـــور فیفـ ــــذي  1989السیاسیة و االقتصادیة الداخلیة و الدولیة ، مما أدى إلى ظهور دستــ الـــ

ـــة (رئیـ ــس كرس الشرعیة الدستوریة بعد المشروعیة الثوریة ، و أقر فكــرة ازدواج السلطـــــة التنفیذیــ
 الجمهوریة و رئیس حكومة ) على غرار ما هو معمول به في األنظمة البرلمانیة .

ـــدور         ــــ ــــ ــــ ــــــة نتیجة إلغاء نتائــــــج الـ في هذه اآلونة كانت الجزائر تمر بظروف سیاسیة صعبــ
ــــي . لتدخل مرحلة فراغ دستور  1991دیسمبر  26األول لالنتخابات التشریعیة في  ي و مؤسساتـ

لتظهـر  1995، مرورا بتنظیم استحقاقات رئاسیة سنة  1992إلى مرحلة انتقالیة سنة  یصل بها
ـــه  1996بوادر العودة إلى الشرعیة الدستوریة باستفتاء شعبي على تعدیل الدستور سنة  ، أعقبتـــــ

ـــة ، و كانت هذه المرحلة بدایة اإل 1997جوان  05انتخابات تشریعیة في  ــــ ــــ ــــات السیاسیـ صالحــ
ـــات ــــ ــدور السلطــــ ــــ  التي عرفت تندیدا واسعا من األحزاب السیاسیة ، و وسائل اإلعالم المستقلة بـــ
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ـــــة   ــــ ـــذ انفتاحهـــــا سنــ ــــ اإلداریة المركزیة ، و مدى انحرافها على تطبیق الدیمقراطیة في الجزائر من
1989 .  

ـــد آخر و تعدیل فمن كل كبوة تحاول الجزائر النهوض بتعدیل        ــــن  2008دستـوري جدیــ مــ
اسة عادلة في الدولة تحمي الفرد و المجتمع .یأجل بناء تنظیم رشید یقوم بتطبیق س  

لذلك فقد قمنا بتقسیم خطت الدراسة في هذا الفصل إلى المباحث التالیة :              

.صالحیات و سلطات رئیس الجمهوریة المبحث األول :   -  

المبحث الثاني : صالحیات الوزیر األول .  -  

المبحث الثالث صالحیات الوزراء .  -  
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  المبحث األول 

صالحیات و سلطات رئیس الجمهوریة .   

ــــي  2008المعدل سنة  1996بناء على دستور        فإن رئیس الجمهوریة هو الرجـــل األول فــ
الدولة و هو رئیس مجلس الوزراء و بهذه الصفة فهو یضطلع بقیادة السلطة التنفیذیة ، و یعتبـر 

ــاره ممثـــــال للدول السلطة السامیة لإلدارة . ــور إلـــى تمتـــــد صالحیاتـــــه باعتبــــ ـــ ــــة ، و حامــــــي الدست ـ
ـــن  19-08من القانون رقم  79و  78و  77السلطات الثالث ، و هذا ما تبینه المواد  المتضمـــ

)     1(  . 1996التعدیل الدستوري لدستور   

ــــر المرتبطة مباشـــ       ــرة فهو یمارس عدة وظائف إداریة هامة ، و یتصرف في بعض الدوائـــ ـــ ـــ
 برئاسة الجمهوریة .

ــــن        فصالحیاته تكمن أساسا فــــي ممارسة السلطـــــة التنظیمیة ، و تعییـــــــن الموظفیــن المدنییـ
 و العسكریین، و الحفاظ على النظام العام في الدولة ، و ضمان األمن فیها .

  المطلب األول 

ة .الصالحیات التنفیذیة لرئیس الجمهوری   

ــور        ـــــو  1963لرئیس الجمهوریة في هذا المجال العدید من الصالحیات . ففي ظل دستــ هـ
ــــي  ــــة الت ــــي ، و ذلك للنزعــــة الشخصیـــ المسؤول الوحید عن السلطة التنفیذیة أمام المجلس الوطنـــ

 غلبت على هذه المرحلة .

اختصاصات عدیدة . 1976كما خول له دستور         

ــــــة  1989أما دستور        ـــة التنفیذی ــد خوله  العدید من الصالحیات بوصفه رئیس السلطــ ـــ ــــ ــــ فقــ
و المسؤول الوحید كونه حامي الدستور .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.65،صمرجع سابق)    ناصر لباد، 1(   
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ام فقد أصبـح النظـ 1996على وثیقة دستور  2008و من خالل التعدیل الذي أدخل سنة       
ي نظاما رئاسیا .الجزائر   

ـددة ة في مجال الوظائف اإلداریــة محـأصبحت االختصاصات التنفیذیة لرئیس الجمهوریو       
 كمایلي : 

  الفرع األول 

سلطة التعیین .   

ـــــس  2008بعد التعدیل الدستوري لسنة        ــــ ــــ ـــــاص رئیـ ــــــن اختصـــ أصبحت سلطــة التعییـــــن مــــ
 الجمهوریة ، بینما أصبح الوزیر األول مجرد منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة .

ــــة  1989فبالرجوع إلى دستور       ــــ ــــ ــس الجمهوری ــــ نجد أن سلطة التعیین تقاسمها كـل مــــن رئیــــ
ـــادة  ــــ ــــ ــت المـ ـــ ــث نصــــ ـــــة منه على أن :  74و رئیس الحكومة ، حیـــــــــ ــس الجمهوری " یضطلع رئیـــ

ـــــات  ــــ ــــــي الدستور بالسلطـ ـــــ ــــ ــــرى ف ــــ ـــام أخـ باإلضافة إلى السلطات التي تخولها إیـــــاه صراحة أحكــــــ
 و الصالحیات...یعین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة " .

ـــادة و إذا أجرینا مقابلة بین المادة الم       ـــذه  81ذكورة و المـــــ ــــ ــــ ــد أن هــ ـــ من نفس الدستور نجــــ
ـــــة  ــــ ـــف الدولــ  األخیرة خولت لرئیس الحكومة بمقتضى الفقرة الخامسة منها حق التعییـن في وظائــــــ

ـــف لم تبین بدقة الو  74و هو ما یطرح إشكالیة التنازع االیجابي ، خاصة و أن نص المادة  ظائـــ
 الخاضعة لتعیین رئیس الجمهوریة .

ـــــا ( م  77و تحدیدا المادة  1996و رجوعا لدستور         74منه نجدها أكثر دقة مـــن سابقتهــ
ــــات  1989من دستور  ـــــع لصالحیـــ ) خاصة و أنها ذكرت بعض المناصب السامیة التي تخضـــ

)  1( رئیس الجمهوریة و هي :   

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

.192،صمرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   
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رئیس الحكومة   -  

أعضاء الحكومة .  -  

رئیس مجلس األمة .  -  

األمین العام للحكومة .  -  

محافظ بنك الجزائر .  -  

القضاة .  -  

مسؤولو أجهزة األمن . -  

الوالة .  -  

)     1(  السفراء .  -  

و بصفة عامة الوظائف المدنیة و العسكریة في الدولة منها مثال  :         

ـــس 3) أعضاء : ثالثة (9یتكون المجلس الدستوري من (  - ــــ ـــس مجلــ ) أعضاء من بینهـــــــم رئیـــ  

)    2(  یعینهم رئیس الجمهوریة .      

  

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.193،صمرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   

.مرجع سابق،1996المعدل لدستور  19-08لقانون من ا 164)    المادة  2(   
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ــــات   - ــــن بین الشخصی ــــ ــــــة مــــ ـــس األمـ ـــــ و یعین رئیس الجمهوریة الثلث األخر من أعضاء مجلــ
ـــة ــــ ــــــة و المهنیـــــ ــة و الثقافیـــ ــــ ــــ ـــاالت العلمیـــ ــــ ــــي المجــ ــــ ـــة فـ ــــ ــــــة  و الكفاءات الوطنیــ ـــــ ــــــادیــ و االقتصــــ

)  1( و االجتماعیة  .   

ـــــإن 1996من دستور  78من المادة  3و  2و إعماال بالفقرتین        ــــ التعیین في الوظائــف  فـــ
ـــد االختصاص  المدنیة و العسكریة في الدولة ، و كذا التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء ینعق

الجمهوریة ، إال إذا نص القانون على خالف ذلك .فیها لرئیس   

ـــة        ــــ ــــ ــس الجمهوریـ ــــ إن الصیاغة العامة لهاتین الفقرتین من شأنها أن توسع من سلطات رئیـــ
بالتعیین ، كما قد تؤدي إلى إثارة مشكلة التنازع في االختصاص بین رئیس الجمهوریة و رئیــــس 

) 2( آلیات نظام التعددیة السیاسیة .  الحكومة ، عند تطبیق  

ــــــي  77و تطبیقا للمادة        ــــ ـــرسوم الرئاسـ ــــ ــــؤرخ في  240-99و تفصیال للمـــ أكتوبــر  27المـــــ
ــــا  1999 ـــاء موضحـ ــــــة للدولة ، و الذي جـ ــــ ـــة و العسكری المتعلق بالتعیین في الوظـــــــــائف المدنیـــ

)  3( للتعیینات الرئاسیة كمایلي :    

بعنوان اإلدارات المركزیة للدولة :  – 1  

یعین رئیس الجمهوریة كل من األمین العام للوزارة ( كل الوزارات ) .        

بعنوان اإلدارات المتخصصة للدولة : – 2  

ــــــام للوظیف       ــر العـ  یعین رئیس الجمهوریة مندوب التخطیط ، المدیر العام للجمارك ، المدیــ
ــــة  ــــالك الوطنیـــ ــــ  العمومي ، المدیر المركزي للخزینة ، المدیر العام للضرائب ، المدیر العام لألمــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  

مرجع سابق.،1996المعدل لدستور  19-08لقانون من ا  3فقرة  101)    المادة  1(   

.92،صع سابقمرج)    محمد الصغیر بعلي، 2(   

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة،1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99)    المرسوم الرئاسي 3(   

في الدولة .            
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ـــــك  ــراء بنـ ــ ــــر ، نظـ المدیر العام للحمایة المدنیة ، المفتش العام للعمل ، نواب محافظ بنك الجزائــــ
ــــات  ــــرو الجامعــــ ـــــاء ، مدیـ الجزائر ، محافظ الطاقة الذریة ، المدیر العام للدیوان الوطني لإلحصــ

ـــوم مسؤولو المؤسسات العمومیة الوطنیة في میادین اال ــــ ـــــا یعیــــــن بمرســــ تصال و اإلعـــالم . كمــــ
 رئاسي صادر في مجلس الوزراء ممثلوا الدولة لدى المؤسسات و األجهزة الدولیة .

بعنوان رئاسة الجمهوریة : – 3  

یعین المصنفین في المناصب العلیا كاألمین العام لرئاسة الجمهوریة .        

الوطنیة للدولة : بعنوان المؤسسات – 4  

ـــف        ــــ یعین رئیس الجمهوریــــــة كــل من : أمین المجلس األعلى لألمن ، عمید مجلس مصنـــــ
 االستحقاق الوطني ، رئیس و أعضاء مجلس المنافسة مسؤولو الهیئات المنشأة بمرسوم رئاسي. 

ـــــــون بعنوان المصالح الخارجیة لوزارة الشؤون الخارجیة یعین        ــــــامــــ ــــ ــل العـ ــــ كـل مــــــن القناصــ
 و القناصل .

بعنوان المؤسسات القضائیة و مؤسسات الرقابة : – 5  

ـــس        ـــس مجلــ ــــ یعین الرئیس األول للمحكمة العلیا ، النائب العام لدى المحكمة العلیـــــــا ، رئیــ
ــدى الدولة ، محافظ الدولة لدى رئیس  ــــ ــــ مجلس الدولة ، رئیس محكمة التنازع ، محافظ الدولـــة لـــ

محكمة التنازع ، قضاة محكمة التنازع ، نائب محافظ الدولة لدى محكمة التنازع ، رئیس مجلـس 
ــرف  المحاسبة ، الناظر العام لدى مجلس المحاسبة ، نائب رئیس مجلس المحاسبة ، رؤساء الغــ

ـــــة  لمجلس المحاسبة ، ــــ ـــس القضائیــ ــــــاء المجالـــ ــــ رؤساء الغرف الجهویة بمجلس المحاسبة ، رؤسـ
)   1(  النواب العامون ، رؤساء المحاكم ، وكالء الجمهوریة .  

 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.194ص،مرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   
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بعنوان مصالح رئیس الحكومة : – 6  

ــــات        ــرون المكلفــــون بالدراسـ ــــ یعین مدیر الدیوان ، المكلفون بمهمة مدیرو الدراســـات ، المدی
نواب المدیرین .   

بعنوان اإلدارات المركزیة للدولة :  – 7  

ــــون العامـــــون       ـــوزراء ، المفتشــــ ــرون  یعین المندوبون ، رؤساء دواوین الـــ ـــ ــــ ــوزارات ، المدیـ ـــ للــ
ــــــي اإلدارة  ـــام ف ــــ ـــــ ــدى وزارة الخارجیـــــة ، رؤســـاء األقســـ ــــ العامون للوزارات ، السفراء المستشارون ل

ـــــون بالدراســ المركزیة للدولة ، مدیرو الدراسات بالوزارة ، المفتشون باإلدارة المركزیـــة ، ــــات المكلف
 و غیرهم .

بعنوان المدیریة العامة لألمن :  – 8  

ــــرون        ـــام ، المدیـ یعین المدیر العام المساعد لألمن الوطني ، رئیس الدیوان ، ، المفتش العــ
 ونواب المدیرین و اإلطارات  برتبة نائب مدیر .

بعنوان المدیریة العامة للجمارك :  – 9  

ــرو الدراســــات ، نــــواب یعین المدیر العا       م ، رئیس الدیوان ، المفتش العام ، المدیرون، مدیــ
 المدیرین .

بعنوان المدیریة العامة للحمایة المدنیة : – 10  

)   1( یعین المدیر العام ، المدیرون ، مدیرو الدراسات ، نواب المدیرین .         

 

     

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.195،صمرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   
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بعنوان األجهزة و المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و المؤسسات العمومیة الوطنیة  – 11       

ومراكز البحث و التنمیة :     

یعین المدیرون العامون ، و مساعدو المدیرین العامین ، و المدیرون و مساعـدو المدیرین       
و األمناء العامون لألجهزة و المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و المؤسسات العمومیة الوطنیـة 

 و مراكز البحث و التنمیة .

بعنوان اإلدارة االقلیمیة : – 12  

ـــــاء یعین الوالة المن       ــــ دوبون ، الكتاب العامون للوالیة ، المفتشون العامون للوالیـــــــات ، رؤســــ
ـــــة  ــــ ــــــن و المدیری دواوین الوالة ، مسؤولو الهیاكل الجهویة و الوالئیة التابعة للمدیریة العامــــة لألمــــ

ـــة للدولــــة علـــى العامة للحمایة المدنیة ، و المدیریة العامة للجمارك ، مد یرو المصالح الالمركزیــ
 مستوى الوالیة ، رؤساء الدوائر ، الكتاب العامون للبلدیــات مقر الوالیة . 

و یعین بمرسوم رئاسي : – 13  

ـــــة        ــــ كل من رئیس المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ورئــــیس و أعضـاء األكادیمیـــ
)   1(  العربیة  .الجزائریة للغة   

ـــدم        ــــ ــــ ـــرس عــ إن مسألة توسیع مجال التعیین بالنسبة لرئیس الجمهوریة انطالقا من أنــه یكــــــ
ــــــاء  2008و تعدیل  ،)   2(  . 1996تحیز اإلدارة هذا المبدأ الذي تبناه دستور ــــ ــــــاد بنــــ الـــذي أعـ

ـــع  ــــــن ، مقارنة مـ و هیكلة السلطة التنفیذیة مجددا ، و أعاد توزیع االختصاص في مجال التعییــــــ
)   3( زیر األول الذي عوض برئیس الحكومة  . و سلطة ال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.196ص،سابقالمرجع ال)    عمار بوضیاف، 1(   

.77،ص1999،منشورات دحلب،الجزائر،انون اإلداري و التنظیم اإلداريالق)    ناصر لباد، 2(   

السنة الجامعیة  ،بجامعة محمد خیضر بسكرة،لیسانساضرات ألقیت على طلبة قسم الحقوق،سنة ثالثة مح)     3(   

         2011 -2012 .  
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  الفرع الثاني 
السلطة التنظیمیة .   

تتمثل السلطة التنظیمیة في صالحیات رئیس الجمهوریة ، في إصدار قرارات تنظیمیة في       
 شكل مراسیم رئاسیة .

ــــة من الدستور على  125/1حیث نصت المادة        ــــ ــــ أن : " یمارس رئیس الجمهوریـــة السلطـ
)   1( التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون " .   

ـــم        ـــال التنظیــ ــــ ــــ ــدد مجـ و هذا ما یدفع بنا إلى تحدید مجال التشریع ألن المشرع الجزائـري حــ
 تحدیدا سلبیا .

ــــــةري على عدم تداخل الصالحیات بیــن السللكن حرصا من المشرع الجزائ       ــــ  طـــــة التشریعیــ
ــــة التنفیذیــــو السلط ــفق ،ا منه على تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ــــة ، و حرصـ د ســـــارع إلـــى ـ

ـــــى  122توضیح مجال التشریع . حیث نصت المادة  ــــ ــــ قطــــــة ن 30من الدستور التي نصـت علـــ
 نختار منها  : 

القواعد العامة المتعلقة بقانون األحوال الشخصیة و حق األسرة ، ال سیمــــا الــزواج ، الطالق   -
و البنوة ، و األهلیة ، و التركات .   
شروط استقرار األشخاص   -  
التشریع األساسي المتعلق بالجنسیة .  -  
انب .القواعد العامة المتعلقة بوضعیة األج  -  
التصویت على میزانیة الدولة .  -  
)   2( النظام العقاري .  .   -  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.153صمرجع سابق،)    قصیر مزیاني فریدة، 1(   

  .مرجع سابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  122المادة )     2( 
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ـــادة        ــــــي المــــ فالتشریع على هذا النحو یهتم بوضع القواعد العامة في المجاالت المذكــــــورة فــ
)   1( من الدستور ، أما التنظیم فیكرس قواعد جدیدة خارج مجال التشریع .  122  

ـــه  1963فمنذ العمل بدستور        قد حظیت السلطة التشریعیة بصالحیات معتبرة منهــــا مـــــا لــ
ــــة  ــــ ــــــة بالسلطــــ ــــــة ذات الصلــ عالقة بالجوانب التشریعیة ، و منها ماله عالقــــة بالجوانـــــب السیاسی

 التنفیذیة .

ـــــام و من أهم الصالحیات إعــــــ       ــــا و القـــی ــت علیهــ ـــــا ، و التصویـ ــــ ــــن و مناقشتهــــــ ـداد القوانیــــ
ـــن  ــــ بالتعدیالت الالزمة ، و هو في هذا الجانب یشترك مع السلطـــــة التنفیذیـــــة التــــي لها الحق عـ

 طریق رئیس الجمهوریة في اقتراح القوانین .

)  2( مجلس الوطني مع رئیس الجمهوریة في حق تعدیل الدستور . كما یشترك ال        

ــــن  ــــ ــــــة ، تقنیــ ــــ و من أهم الصالحیات السیاسیة التي تظهر تأثیر المجلس علـــــى السلطــــة التنفیذیـ
ـــل اللجـــــان ، و كــــ ــــ ـــــة وسائل الرقابة من خالل االستماع إلى الــــــوزراء داخـــــ ــــ ــــ ـــة الشفویـ ــــ ــذا األسئلـ

) 3(  و الكتابیة المتبوعة بمناقشة .  

و أهم إجراء في المجال الرقابي یتمثل في إمكانیة سحب الثقة مــن الحكومــــة ، و اعتبـــــار       
ـــن خــالل إیـالمجلس الوطني ، و ی مرئیس الجمهوریة مسؤوال أما حة سحــــــب داع الئتجسد ذلك مـــ

ـــذا  ،الثقة التي یجب توقیعها من طرف ثلثي النواب الذین یتكون منهم المجلس  و ینتــــج عـــــن هـ
 الفعل آلیا استقالة رئیس الجمهوریة ، و الحل التلقائي للمجلس .

ــــة التشریعیـــــة ، 1963و الخالصة بالنسبة لدستور        ــت  أنه منح مكانة متمیـزة للسلطــ وصـلــ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.197،صمرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   

.1963سبتمبر 08المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  من 71المادة )     2(   
.المرجع السابق،1963من دستور 38)    المادة  3(   
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و من خاللها رئیس الجمهوریة . و هذا ما جعل مـن  إلى حد إمكانیة سحب الثقة من الحكومة ،
ـــــام  ــــ السلطة التشریعیة في مركز موازي للسلطة التنفیذیة ، لكن عطل العمل بهذا الدستور بعد أیـــ

. 1965قلیلة على اثر االنقالب العسكري لسنة   

قة سلبیة مما یجعـل فالسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة واسعة و مستقلة،فقد تم تحدیدها بطری
-أساسا–مجالهــا واسعــا یطــال كافــة المیادیــن و الشــؤون باستثنــاء مجــال القـانــون المحدد 

مــن الدستــور،كمـا أنهــا تبقــى مستقلــة عــن السلطـة التشریعیة. 123و122بموجـب المــادتیــن   

ــس الجـمه       بقیــادة الوظیفـــة التنفیذیــة 1976ــوریــة فــي ظــل دستــور حیـــث كــــان یضطلـــع رئیـــ
منــه تنــص علــى مایلــي:"یضطلــع بقیــادة الوظیفة التنفیذیة رئیس 104لوحــده،حیــث كانــت المــادة 

من نفس الدستور قد أجازت 113و112و111الجمهوریة،و هو رئیس الدولة".و إذا كانت المواد 
ریة أن یعین نائبا أو نوابا له أو وزیرا أول،فإن هؤالء جمیعــا یتصــرفــون فــي نطــاق لرئیس الجمهو 

ـــي ظـــل دستـــور  ــــم رئیــس الجمــهــوریــة.خــالفــا لرئــیس الحكومــة ف ــرضهــا لهــ الصالحــیــات التــــي یفــ
متع باستقاللیة تأسیسیة عـــــــن الذي یستمد صالحیاته مباشرة من الدستور حیث یت1996و1989

)     1( رئیس الجمهوریة.   

ــر یمكن استنتاجه أن الممارسة الفعلیة و التحوالت الدستور  ما و       ــــال كبیـــ یة ، قــد أحدثت خل
ن السلطتین ، حیث أصبحت السلطة التنفیذیة مركز الثقل في النظام السیاسي الجزائري .بیــــ  

ـــرت طــــتغی       ــرق تسییــ ـــر النظـــ ــــام السیاســـ ــــي فـ ــي الجزائــ ـــر مــــ حادیـــة الحزبیة و التسییر ن األــ
)     2(  حزبیة و التسییر االقتصادي الحر.ي إلى التعددیة الاالشتراك  

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.104،102،صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،)     1(   

.63لة،الجزائر،صالهدى،عین ملی ،دارفقها،و تشریعا’ الدستور الجزائري نشا)    عبد اهللا بوقفة، 2(   
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ــــب . 1989فیفري  23حیث جاء دستور        ــــ ـــــع الجوان الذي جسد تعدیالت كثیرة مست جمیــ  

ــــذي ال أن تأثیر رئیــس الجمهوریــــ، إ ةفرغم الصالحیات الكثیرة التي قننها للسلطة التشریعی ــــ ــــ ـــة ال
ــــي  یمثل قمة هرم السلطة التنفیذیة قد استمر و زاد ، و هذا بحكم األزمة السیاسیــة و األمنیـــــة الت
عرفتها الجزائر . و الثغرات القانونیة الكثیرة التي ظهرت فیه من خالل عدم نصه علــى الحلــــول 

ـــــى في حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة مع ح ـــــة إلــ ل البرلمان ، و هنا كانت الحاجــــــــــة ماســـ
)     1( تعدیل هذا الدستور .   

ـــر  28و هذا ما تحقق فعال في        ــــ ـــة  1996نوفمبــــــ ــــ ــدأ الثنائیـــــــة البرلمانیـــ ـــ ، الـــذي أسس مبـ
المجلس الشعبي الوطني .باستحداث غرفة جدیدة هي مجلس األمة إلى جانب   

و قد كان الهدف المعلن هو مضاعفة المجال التمثیلي الوطني عن طریـــق ضــــم منتخبــــي       
 الجماعات المحلیة ، و كذلك الكفاءات و الشخصیات الوطنیة .

ـــــة ك       ــذه الغرف ـــام إال أن األهداف غیر المعلنة هي التحكم في التوجه العام ، ووضع هــ صمــــ
 أمان الستمرار النظام و دیمومته . 

ــر        و القاعدة العامة أن التشریع معقود للسلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیـــــه ، غیـــــ
)     2(  أن هذا المركز یتوقف عند حدود صالحیات رئیس الجمهوریة .  

ـــة ففي حاالت معینة یجوز للسلطة التنفیذیة ع       ــــــة أن تتولـــــى مهمــــ ن طریق رئیس الجمهوری
ــــــادة  ـــي الـــحاالت التي نصت علیها المـــــ ــل  124التشریع بموجب أوامر ، و ذلك فــ ــــ ــــب تعدی حســ

ـــي   2008الدستور في  ــــ ، و یكون ذلك بین دورتي البرلمان أو في حالة شغــــــور المجلــس الشعب
ــدم ال ــــ ـــة عــ ــــــي حالـ وطني لعرض مشاریع القوانین على كل غرفة من البرلمان بأول دورة له ، و ف

 الموافقة نجد هذه األوامر الغیة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  

.63،صالمرجع السابق)    عبد اهللا بوقفة، 1(   

       )التعددیةالجزائر (بین فترتین األحادیة و  العالقة بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة فياتي،)    عمر فرح 2( 
.   59،58صجامعة  محمد خیضر بسكرة،               
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ـــس  93أما في الحالة االستثنائیة المنصوص علیها في المادة        ــــ ـــن لرئیـ ــور یمكـــ ـــ مـــــن الدست
 الجمهوریة أن یشرع بأوامر ، و تتخذ على مستوى مجلس الوزراء .

ـــون        ـــان علـــــى قانـ ــــة البرلمــ كما یجوز لرئیس الجمهوریة التشریع بأمر في حالة عدم مصادقـ
یوما  . 75المالیة في أجل أقصاه   

  الفرع الثالث 

سلطة المحافظة على أمن الدولة و سالمتها .   

ــا اتســــفطالم ي ،ـنظامها القانونلدولة و المحافظة على اتقتضي الظروف العادیة        ـــم الجـــ ــــ و ـــــ
ــــة باألمـــــن العام و الطمأنینة العامة ، فإن كل مؤسسة د ا ـــــستوریة تباشر مهامهالعام داخــل الدولـ  

األفراد بالحقوق و الحریات المعترف بها دستوریا .یتمتــــع بشكل عــادي ، كمــــا   

إال أن الظروف غیر العادیة التي قد یكون المجتمع عرضة لها ، تفرض بعـــض األحكــــــام       
 االستثنائیة ، و هذه الظروف تختلف في درجة خطورتها .

ـــن        حیث یقوم رئیس الجمهوریة بوظیفة حفظ النظام العام في الدولة بمدلوالته وهــــــي : األمــ
عامة ، و السكینة العامة ، و اآلداب العامة .العام ، و الصحة ال  

ـــــح الضب       ـــــو ما یعرف بلوائـ ــــط فله سلطة إصدار قرارات إداریة الئحیـــــة و تنظیمیــــــــة ، و هـ ـ
)    1(  إقلیم الدولة الجزائریة .اإلداري و هذا على مستوى   

ـــــول الدستـــــــخكمــــا        ــــئیس الور لر ــــ ـــه القائـ ـــــاذ  ى للقــوات المسلحةد األعلــجمهوریة بوصفـــ اتخــ
ـــــة  ـــالل األمــ ـــى استقـــ ــــ ـــة علـ ـــة ، و المحافظـــ ــــ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن داخل الجمهوریـــــ

)  2(  و سالمة مؤسسات الدولة و الوطن .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

.156ص،باتنة،2001،طبعة مبادئ القانون اإلداري الجزائري)    قصیر مزیاني فریدة، 1(   

.   63،صقسابالمرجع ال)    عبد اهللا بوقفة، 2(   
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فقد أوكل الدستور مهمة المحافظة على كیان الدولة و سالمتها داخلیا لرئیس الجمهوریة .        

ـــــة  ــــ لذا و تحقیقا لهذا الغرض أجاز له تقریر حالة الطوارئ و حالة الحصار و الحالــة االستثنائیــــــ
) 1(  و حالة الحرب .  

ـــه غیر العادیة قد یكون المجتمفهذه الظروف        ع فیها عرضة للخطر على نحو مـــــا سنوضحـــ
 في مایلي :

حالة الطوارئ : –أوال   

لم یمیز المشرع بین حالة الحصار و حالة الطوارئ ، فیما یخص القواعد التي تحكم كــــــال       
 منهما ، و نص فقط على أن إعالن هاتین الحالتین یكون بقیام ضرورة ملحة بوجود وقائع تهــدد

 أمن الدولة ، و التي یعود تقدیرها لرئیس الجمهوریة .

ـــة حالـــــة  91طبقا للمادة        من الدستور فان رئیس الجمهوریة یقرر إذا دعت الضرورة الملحــ
ــــ ـــــارة رئ ـــــن ، و استشـ ــــــى لألمــــ ــــ ــیس الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعــــد اجتماع المجلس األعلـــ

ــوري  ـــ ــس الدستـ ــــ الحكومة و رئیس مجلس األمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیـــس المجل
ــة  ـــــ ــــ ـــد موافقـ و یتخذ التدابیر الستتباب األمن و ال یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصــــار إال بعـــ

 البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا .

ـــن إقـرار حالة الطوارئ هو المحافظة على األمن العام بمـا یبــ       ـــدف مـــ ـــــا أن الهــــ ــــــدو واضحــ
 یتضمنه هذا المصطلح من معنى واسع .

ــــي مجاالت محددة كتنظیـــــم        ــــ ــــة ف و یترتب على إعمال حالة الطوارئ تقیید الحریات العامـــــ
البضائع ...  حركة تنقل األشخاص و  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.199ص،مرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   
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و نظرا لما تنطوي علیه حالة الطوارئ من خطر بالنسبة للحریات العامة اخضــع المؤسس       
ــــة  ــــ ــــ ـــط موضوعیـ ــــ الدستوري ممارسة هذه الصالحیة من قبل رئیس الجمهوریة إلى قیــــود و ضوابــ

)  1( و أخرى شكلیة .   

  القیود الموضوعیة :  -  1

تشمل القیود الموضوعیة الضرورة الملحة و قید المدة .        

الضرورة الملحة : –أ   

و تتمثل في الخطر الذي یهدد سالمة األشخاص و األموال ، فال یحق لرئیس الجمهوریـــة       
ـــد  أن یعلن عن حالة الطوارئ إال إذا استدعت الضرورة الملحة . و ذلك بتقدیر هذه الضرورة بعـــ

قد اجتماعات و اإلطالع على تقاریر أمنیة .ع  

ـــن        ــــ ــد مـ ــــ ــــي في العدیـ فعلى اثر المساس الخطیر بأمن المواطن و التعدي على السلم المدنـــ
ـــه  ـــد اجتماعـــ ــــ ــــة بعـــ أجزاء التراب الوطني وقع السید محمد بوضیاف رئیس المجلس األعلى للدولــ

ــر  9على لألمن و بعد استشارة رئیس الحكومة و رئیس المجلس الدستوري في بالمجلس األ فبرایــ
)     2(  على مرسوم یتضمن إعالن حالة الطوارئ . 1992سنة   

قید المدة : –ب   

ــــــي        ـــــا فـ القاعدة العامة أن یتمتع األفراد في المجتمع بالحریات و الحقوق المنصــوص علیهــ
، و تقیید الحریات یعد استثناء . الدستور  

ـــرورة        ــــ ــــ لذا یجب على رئیس الجمهوریة في حالة إعالنه عن حالة الطوارئ لمواجهــــــة الضـــ
 الملحة أن یحدد المدة الزمنیة التي تسري خاللها حالة الطوارئ ، لحمایة حقوق و حریات األفراد 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.200صالسابق،مرجع )    عمار بوضیاف،ال 1(   

.1992،سنة 10)    الجریدة الرسمیة رقم 2(   
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 المنصوص علیها في الدستور و ألجل عودة المؤسسات الدستوریة إلى سیرها العادي .

ــــة        ـــــ ــــــیر كافیــــ لكن إذا تبین للسلطة المختصــــة أن المــــدة المحددة إلعالن حالة  الطوارئ غـ
إلعادة األوضاع إلى ما كانت علیه قبل اإلعالن عن حالة الطـــــوارئ ، اشترط المشرع في حالــة 

)     1( لمنعقد بغرفتیه . تمدید الطوارئ حصول رئیس الجمهوریة على موافقة البرلمان ا  

و في حالة رفض المجلس تمدید حالة الطوارئ فانه على رئیس الجمهوریة أن یقرر رفعــــه         

ــــاء في المرسوم رقم محددة و مدة حالة الطوارئ في الجزائر  ــــ ـــؤرخ  02-93حسب ما جـــــ المـــ
ـــي  ــــ . 1993جانفي  06فـــ  

ــــــات        إن إسناد اإلعالن عن حالة الطوارئ إلى رئیس الجمهوریة یعد ضمان لحقوق و حریـــ
 األفراد و یقلل من سلطات الوالة .

ــزء        ــــى جـ ــــ و یكون اإلعالن عن حالة الطوارئ شامال لكافة التراب الوطني ، أو یقتصر علــ
دخل ضمن اختصاصات رئیس الجمهوریة و ال یجوز منه ، إال أن اإلعالن عن حالة الطوارئ ی

)     2(  له أن یفوضها .  

الشروط الشكلیة : – 2  

ـــي  91نصت المادة        ـــــن حالتــ ــــ ــــ ـــالن عـــ من الدستور الجزائري على شروط و إجراءات اإلعـ
 الحصار و الطوارئ كمایلي : 

اجتماع المجلس األعلى لألمن :  –أ   

ــس  173نصت المادة        ــــ ــــ ـــــه رئیــ من الدستور على أن : " یؤسس مجلس أعلى لألمــــن یرأسـ  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.مرجع سابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة نیة،الفقرة الثا 91المادة   )   1(   

.157،صمرجع سابق)    قصیر مزیاني فریدة، 2(   
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ـــــ ــــ ــــــة باألمـــ ــــ ــــــا المتعلقــ ـــــل القضایـــ ــــ ن الجمهوریة ، مهمته تقدیم اآلراء إلى رئیس الجمهوریة فــــي كـ
)     1( الوطني ".  

ـــري        ـــي و العسكــــ فالمجلس األعلى لألمن مؤسسة دستوریة ، تضم قیادیین في السلــك المدنـ
ــــیس  ــــ ــــة و رئـــ ــر المالیــ ــــ ــــة و وزیـ كرئیس الحكومة و وزیر العدل و وزیر الداخلیة و وزیر الخارجیــ

) 2(  الجیش و غیرهم . المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس األمة و رئیس أركان  

ــــة        و الغرض من اجتماع هذه المؤسسة الدستوریة هو سماع رأیها من حیث تشخیص درجـــ
ــــى  ــــ ــــس األعلـــ الخطر ، و تحدید اإلجراءات الواجبة اإلتباع ، و قد تمت اإلشارة الجتمــــاع المجلــ

)     3(  . 44 – 92لألمن في دیباجة المرسوم الرئاسي   

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس األمة : –ب   

ــــــوم الرئاســي        ــــي ، ألن  44-92لم یرد في المرسـ ــــ ــــ ـــــ استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطن
في ذلك الوقت أي قبل إصدار هذا المرسوم .  هالمجلس تم حل  

لم یكن هذا المجلس موجودا . 1992نة أما عن مجلس األمة ففي س        

ــب        ــد أوجـــ ــــ ــد الداخلي خاصـة فق ـــة على الصعیـ ــ و نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسة التشریعیـ
 المشرع الدستوري استشارة رئیسها سواء تعلق األمر بالغرفة األولى أو الثانیة .

 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.المرجع السابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  173)    المادة  1(   

.201ص،مرجع سابق)    عمار بوضیاف، 2(   

.المتضمن إعالن حالة الطوارئ ،1992نوفمبر  9المؤرخ في : 44-92المرسوم الرئاسي رقم )     3(   
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استشارة رئیس الحكومة :  –ج   

ــــى لألمــــن  -سابقا –إن رئیس الحكومة        ـــــس األعلــ ـــــا عضو فــي المجلــ ــــ الوزیر األول حالیــــــ
ــــــه  ـــــوارئ ألن  و رغم ذلك ذكره الدستور ضمن الشخصیات الواجب أخذ رأیها قبل إعالن حالة الطـ

. 44-92مكلف بتنفیذ القوانین و التنظیمات ، و هو ما ورد ذكره في المرسوم الرئاسي   

استشارة رئیس المجلس الدستوري : –د   

یلعب المجلس الدستوري دورا رائدا في المحافظة على المبادئ الدستوریة و رعایـــة الحقوق         

ـــو ما تمــــت  ــــ ــــ و الحریات العامة و بالنظر لمركزه ودوره الدستوري ، وجب سماع رأي رئیسه و هـ
. 44-92اسي اإلشارة إلیه في المرسوم الرئ  

و نعتقد أن سائر اآلراء التي یسمعها الرئیس من قبل الهیئات و األشخاص من شأنهــــا أن       
)     1(  تعزز جانب الشرعیة في القرار الذي یرید إصداره .  

حالة الحصار : –ثانیا   

ـــــوارئ و حالة الحصار في نص المـادة        ــــ ــــ ــــ ـــــة الطـ مـــــن  91إن المشرع الجزائري تناول حالــــ
ـــة  ـــن حالـــ ــــ الدستور ، و قیدهما بشروط موضوعیة وشروط شكلیة . فهل تختلف حالة الطوارئ عـ

 الحصار أم أنهما حالة واحدة ؟ .

ــــاظ علـى فعند التمییز بینه       ما نجد أن حالة الطوارئ أكثر تقییدا للحریات العامة بهدف الحف
ــــــى  النظام العام بینما في حالة الحصار یتم نقل العدید من سلطات الهیئات و األجهزة المدنیــة إل

 الهیئات العسكریة .
  

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.201ص،مرجع سابق)    عمار بوضیاف، 1(   
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حیث یرى غالبیة الفقه أن حالة الطوارئ تختلف عن حالة الحصار التي ترتبــــط باألعمــال       
 التخریبیة أو المسلحة .

كما تختلفان من حیث الدرجة و التأثیر على الحریات العامة ، و انتقال السلطة في حالــــة       
)     1(  الحصار إلى الجیش .  

ــــــط اإلداري ، كمــــا        ــــ ــــ الذي تنتقل إلیه اختصاصات السلطة المدنیة في ممارسة نشاط الضب
ــر تمنح له سلطات استثنائیة واسعة كالتفتی ــــ ــــــا تنظـ ـــن األسلحة . كمــــ ش لیال و نهارا و البحث عــــ

)   2(  المحاكم العسكریة في المخالفات التي یرتكبها المدنیون .  

ـــي  196-91و قد عرفت الجزائر هذه الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم         ــــ ــــؤرخ فــ ــــ المـــ
)     3(  الحصار .المتعلق بحالة  1991جوان  4  

ــد تقــــو ق       ــــة الحصـــــاء حالــــــرر إنهــــ ــــر العاصمـ ــــ ــــ ـــي الجزائـــ ــــ ــــ ــــــة فــــ ــــار المعلنـ جـوان  5ة یوم ـــ
ـــــي  1991 ــسبتمب 29فــــ ـــ، أي قب 1991ر ـــ ـــل انتهـــ ــــاء المـــــ ــــــك  دة المحددة فـــيــــ ـــــالن و ذلـ ــــ اإلعـ

ـــوم الرئاسي رقم  ــــ )   4(  . 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91بموجــــــب المرسـ  

ــــــى  1992فبرایر  9أما بخصوص حالة الطوارئ فإنه منذ اإلعالن عنها بتاریخ        لمــــــدة أولـ
)  5( شهرا ال تزال ساریة المفعول .  12قدرت بــ   

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.269عین ملیلة،الجزائر،دار الهدى،دون ذكر سنة الطبع،صالنظام السیاسي الجزائري،ید بو شعیر،)    سع 1(   

.163ص،رجع سابقم)    قصیر مزیاني فریدة، 2(   

.،المتعلق بحالة الحصار1991جوان  4المؤرخ في  196-91قم المرسوم الرئاسي ر )     3(   

.،المتعلق بإنهاء بحالة الحصار1991سبتمبر 22المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم )     4(   

  .202ص،مرجع سابق)    عمار بوضیاف، 5( 
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   الحالة االستثنائیة : –ثالثا 

ــــــیس        ـــأ رئـ ــددا ، یلجــ ـــ ــــ ـــــام العــــام مهــــ ــــة ، و أصبح النظــ ــــ إذا ما تزاید الخطر على أمن الدول
ـــة بالمـــــادة  ــــ  93الجمهوریة إلى إعالن الحالة االستثنائیة ، طبقا للقواعد و الشروط الـــواردة خاصـ

الد وریة الحالــــة االستثنائیــة إذا كانـت البـــ: " یقرر رئیس الجمه أن من الدستور التي نصت على
 مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقاللها أو سالمة ترابها " .

ـــد        و یعلن رئیس الجمهوریة هذه الحالة بموجب مرسوم رئاســــــي ، و ال یكــــــون ذلــــك إال بعــ
ــــوري است ــــ ــــس الدستـــ ــــ ــــة و المجل ــس األمـــ ــــ ــس مجلـــــ ــ ــــ ـــــي و رئی ـــي الوطنـ شارة رئیس المجلس الشعبــ

 و االستماع إلى المجلس األعلى لألمن و مجلس الوزراء .

ـــــا للفقـرة        ــــا طبقــ ، لتمكینهم مـــــــن  93لمادة من ا 4و في هذه الحالة یجتمع البرلمــــــان وجوبــ
)     1(  متابعة الوضع ، و إلقرار التوصیات .  

ـــا        ــــي شكــــل أوامر طبق و لرئیس الجمهوریة إلصدار و سن التشریعات لمواجهــــــة الوضـــــع ف
)     2(  من الدستور ، و هذه األوامر ال تعرض على البرلمان . 4فقرة  124للمادة   

من الدستور أیضا ترد علیها قیودا موضوعیة و أخرى شكلیة . 93و المادة         

القیود الموضوعیة :  – 1  

ـــا أو سالمـة ترابها . و مــن        ــــة أو استقاللهــــ و تتمثل في الحضر الذي یهدد مؤسسات الدولـ
ــــل  هنا فإن األمر لم یعد حالة ضرورة كما سبق البیان ـــــة الطـوارئ و الحصار ، بــــ بالنسبــــــة لحالـ

ــــن  ــــة مــ هناك خطر و هو أشد وقعا و أثرا و له نتائج سلبیة مما یفرض اتخاذ إجراء أكثر صرامــ
)     3(  إعالن حالة الطوارئ أو الحصار ، أال و هو إقرار الحالة االستثنائیة .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــ  

. مرجع سابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  93)    المادة  1(   

. المرجع السابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  4فقرة  124)    المادة  2(   

. 203،صالمرجع السابق)    عمار بوضیاف، 3(   
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القیود الشكلیة : – 2  

أوجب المؤسس الدستوري استشارة و سماع بعض األشخاص و المؤسسات هي :        

رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس األمة . –أ   

ــذا ألزم المؤسس الدستوري رئیس  دور هام على المستوى الداخلي ،للمؤسسة التشریعیة        ـــ ــــ لــ
الجمهوریة ، قبل أن یقرر الحالة االستثنائیة أن یستشیر رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس 

)     1(  مجلس األمة .  

المجلس الدستوري  –ب   

ــــــة       ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــي حالــــ ـــــوري فــ ــــ ــــس  أوجــــب المؤســــس الدستـ ـــوارئ و الحصـــار سماع رأي المجل الطــ
الدستوري ، و في الحالة االستثنائیة فرض سماع رأي المجلس الدستوري ككل ممــــــا یوســـــع دون 
ــة  ـــــ ـــــی شك من دائرة الضمانات المقررة لرعایة الحریات العامة ، و یضفي على قرار الرئیس شرعـــ

 أكثر .

على لألمن :المجلس األ –ج   

ـــــل        و الحكمة من اجتماعه و سماع رأیه هو تشخیص حالة الخطر تشخیصا أمنیـــــا بتحلـــــــی
 مواطنه و أسبابه ، و تحدید سبل المقاومة .

و غني عن البیان أن الخطر المقصود في النص هو الخطر الداخلي .        

مجلس الوزراء : –د   

) 2( و یتشكل من  .  77/4دستوریة یترأسها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة و هو هیئة         

     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــ  

.  المرجع السابق،2008وري لسنة من التعدیل الدست 4الفقرة  93)    المادة  1(   

.  204صمرجع سابق،)    عمار بوضیاف، 2(   
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مجموع الوزراء الذین یتألف منهم الطاقم الحكومي ، و ال شك أن عرض األمر على هذه الهیئة 
یمثل صورة من صور توسیع دائرة االستشارة و یجعل الرئیس في وضعیة یحاط فیهـا بجملة من 

یتخذ القرار الذي یناسب الوضعیة .اآلراء قبل أن   

اآلثار القانونیة إلقرار الحالة االستثنائیة :  -   

التأثیر على نطاق الحریات العامــة من الدستور فإن  4/ 124حسب ما نصت علیه المادة      
ـــــا ، ــــ ــــ ــــ فــإن الحالة  بحكم استثنائیة الوضع و الخطر الذي یهدد مؤسسات الدولة و استقالل ترابهـــ

االستثنائیة یخول فیها لرئیس الجمهوریة سن التشریعات في شكل أوامر تتخذ في مجلس الــوزراء 
)    1(  لمواجهة الوضع .  

ـــات التي  93و حسب ما جاء في المادة        ــــ من الدستور فإن الفرق واضح مـــن حیث السلطـــ
)    2(  رئ و الحصار و الحالة االستثنائیة .یتمتع بها رئیس الجمهوریة في حالتي الطوا  

ــــــى        و ال تفوتنا اإلشارة أن األوامر التي تتخذ تحت عنوان الحالة االستثنائیة ال تعــــرض عل
البرلمان بعد إصدارها خالفا لألوامر المتخذة بین دورتي المجلس ، حیث تعرض علـى البرلمــــــان 

)    3(  ق علیها .و تعد الغیة إذا لم یواف  

ـــات رئیس الجمهوریة ف       ــــ ــــ ــــ ــــ ـــو إلى جانب تضییق نطاق الحریات العامة و توسیع سلطــــ إن ـــ
 الحالــــة االستثنائیة یترتب علیها وجوبا اجتماع البرلمان بغرفتیه .

و لعل الحكمة من ذلك تبدو واضحة في تمكین المؤسسة التشریعیة من متابعة األوضـــــاع       
) 4( و تنتهي الحالة االستثنائیة بزوال دوافعها و مسبباتها . و إقرار التوصیات المناسبة بشأنها   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

.  المرجع السابق ،2008من التعدیل الدستوري لسنة  4الفقرة  124)    المادة  1(   

.   المرجع السابق ،2008من التعدیل الدستوري لسنة  93)    المادة  2(   

.  المرجع السابق،2008الدستوري لسنة من التعدیل  3فقرة  124)    المادة  3(   

.  204،صالسابق المرجع)    عمار بوضیاف، 4(   
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حالة الحرب :  –رابعا   

من الدستور فإنه : " إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو یوشـــك أن  95طبقا لنص المادة       
یقع حسبما نصت علیه الترتیبات المالئمة لمیثاق األمم المتحدة ، یعلن رئیس الجمهوریة الحـرب 

ــــس بعد اجتماع مجلس الوزراء و االستماع إلى المجلس األعلى لألمن و استشارة رئیـس المج ــــ ــــ لـ
  الشعبي الوطني و رئیس مجلس األمة " .

ون علـــــــى ارجي أو أن یكفحسبما نصت علیه المواثیق الدولیة أنه في حالة وقوع عدوان خ      
ــــس  وشك الوقوع ، فمن صالحیات رئیس الجمهوریة أن یعلن عن حالة الحرب بعد اجتماع مجلـــــ

ــــــي الوزراء و االستماع إلى  ــــ ــــي الوطن ـــس المجلس الشعبــ ــــ ــــ المجلس األعلى لألمن و استشارة رئیـ
 و رئیس مجلس األمة .

ـــعلى أن یجتمع البرلمان وجوب  2/ 95كما نصت المادة        ــــ ـــا ، و یوجه رئیس الجمهوریـــــ ة ــــ
)    1(  .ك خطابا لألمة لیعلمها بذل  

ـــــع ل بالدستور طیلة هذه الفتر و یوقف العم       ــــــات ، مـــــ ــــ ة لیتولى رئیس الجمهوریة كل السلطــ
 تمدید مدة رئاسته وجوبا إذا انتهت خالل الحرب إلى غایة نهایة الحرب .

ـــس        و في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له ، یخول رئیـــــ
ــب مجلس األمة  ـــ ــرب ، حســــ ـــ باعتباره رئیسا للدولة ، كل الصالحیات التي تستوجبهــــا حالـــــة الحــــ

 الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة .

ــــس        ــــ ــس المجلـ ــــــى رئیـــ ــة مجلس األمــــة ، یتولـــــــ ــ و في حالة اقتران رئاسة الجمهوریة و رئاسـ
)   2(   ستوري وظائف رئیس الدولة .الد  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ــــــــــــــــــــــــ  

.المرجع السابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  95)    المادة  1(   

.المرجع السابق،2008من التعدیل الدستوري لسنة  96)    المادة  2(   
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  المطلب الثاني 
األجهزة و الهیئات المساعدة لرئیس الجمهوریة .   

ـــــن       إن رئاسة الجمهوریة مؤسسة ال تتألف من رئیس الجمهوریة وحده ، بل إنها عبـــــــــــارة عـ  
مجموعة ضخمة من المصالح اإلداریة الموضوعة تحت سلطة رئیس الجمهوریة .   

ــف       ــــ و هي ال تتألف من شكل موحد في كل دولة ، أو حتى في نفس الدولة ، بل قد تختلــــ  
باختالف شخص رئیس الجمهوریة ، طبقا لمقتضیات إداریة و سیاسیة .   

ــزة 2001جویلیة  22المؤرخ في  197-01فطبقا للمرسوم الرئاسي رقم        نجد بـــأن األجهــــــــ  
ــو الهیئات المساعدة لرئاسة الجمهوریة تنقس رى جهزة هي أجهزة إداریة و أخـم إلى نوعین من األـــ

)  1(  استشاریة .  

  الفرع األول 
الجمهوریة . ئیساألجهزة اإلداریة التنفیذیة المساعدة لر    

ـــــة       ــــ ــــ ـــــة الجمهوریـــ ـــة لرئاســ یساعد رئیس الجمهوریة في أداء وظائفه التنفیذیة األمانة العامــــــــ  
  بأقسامها و مدیریاتها المختلفة ، و دیوان رئیس الجمهوریة . 

األمانة العامة لرئاسة الجمهوریة :  –أوال   

ـــــة  197-01ي من المرسوم الرئاس 5طبقا للمادة        ــــ ــــ ــــة لرئاسـ یقوم على رأس األمانــــة العامــ
ــر  الجمهوریة األمین العام الذي یتولى العدید من المهام ذات الطابع اإلداري ، و التي یمكـن ذكــــ

 أهمها : 
تنظیم مصالح رئاسة الجمهوریة و عملها .  -  
و العمل على تنفیذها .التحضیر لمیزانیة مؤسسة رئاسة الجمهوریة    -  
اإلعداد و المشاركة في دراسة الملفات الضروریة التخاذ القرار .  -  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ــــــــــــــــــــــــ  

  الذي یحدد صالحیات مصالح رئاسة الجمهوریة 2001جویلیة  22المؤرخ في  197-01ي رقم المرسوم الرئاس)     1( 

.  2001لسنة ،40،الجریدة الرسمیة،العدد و تنظیمها            
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)    1(  تحدید إجراءات و كیفیات التعیین في الوظائف و المناصب المدنیة السامیة  .  -  

و تلحق باألمانة العامة لرئاسة الجمهوریة مجموعة من المدیریات تتمثل في :         

مدیریة اإلدارة العامة .  -  

مدیریة االستقبال و االقامات الرسمیة  .  -  

مدیریة المواكب الرسمیة و النقل .  -  

مدیریة المنظومات و الوسائل المعلوماتیة .  -  

مدیریة اإلطارات .  -  

ة المواصالت السلكیة و الالسلكیة .مدیری  -  

مدیریة األرشیف .  -  

مدیریة الوثائق العامة .  -  

مدیریة األمن الوقائي .  -  

مدیریة الخدمة الداخلیة .  -  

دیوان رئیس الجمهوریة :  –ثانیا   

و یضم رئیس الدیوان و مدیر الدیوان اللذان تدور مهمتهما حول تمكین رئیس الجمهوریـــــة       
 من االطالع على وضعیة البالد و سالمة اتخاذ القرار . 

رئیس الدیوان :  – 1  

ــــــة        یمارس مختلف الوظائف التي تمكن رئیس الجمهوریة من حسن اإلطالع علــــــى وضعیـــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ــــــــــــــــــــــــ  

.السابقمرجع ال،197-01،من المرسوم الرئاسي رقم 5)    المادة  1(   
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ـــة متابعــــــة المسائـل  البالد ، ــــ ــس الجمهوری و سالمة اتخاذه للقرارات ، كما یتولى بتكلیف مــن رئیـــ
 الخاصة التي تسند  إلیه .

مدیر الدیوان :  – 2  

و له مجموعة من المهام ذات طابع سیاسي بالدرجة األولى و تتمثل في :         

دراسة و تنفیذ الملفات السیاسیة .   -  

تابعة نشاط الحكومة ، و تحلیله و تقدیم حصیلة بذلك لرئیس الجمهوریة .م  -  

ـــــة و االجتماعیـــة   - ـــــة و االقتصادیــ إعالم رئیس الجمهوریة بوضعیة البالد من الناحیة السیاسیــ  

و الثقافیة ، و اقتراح أهم العناصر لتمكینه من اتخاذ القرار .     

المؤسسات في الدولة بقرارات و توصیات رئیس الجمهوریة .یعلم مختلف األجهزة و   -  

ـــات مع األحزاب   - ـــي العالق ــــ ـــة ، و تول متابعة حالة الرأي العام حول نشاطات رئیس الجمهوریــــ  

السیاسیة ، و مؤسسات المجتمع المدني ، و تقییم مستوى أداء المرافق العمومیة .     

لدیوان كتلة إداریة ضخمة تتشكل من :و علیه تلحق بمدیر ا        

المدیریة العامة للتشریفات .  -  

المدیریة العامة لألمن و الحمایة الرئاسیین .  -  

مدیریة الصحة و االتصال .  -  

مدیریة العرائض و العالقات مع المواطنین .  -  

)     1( مدیریة الترجمة الفوریة و فن الخط .  -  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ـــــــــــــــــــــ  

.73،74،صمرجع سابق)    عالء الدین عشي، 1(   
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  الفرع الثاني 

الهیئات االستشاریة .   

ـــــة        ـــه اإلداریــ توجد هیئات إداریة استشاریة تابعة لرئیس الجمهوریة تساعده في القیام بوظائفـ
ـــــاذ  ـــــن اتخــ ــــ ــــ و تقــــوم هذه األجهزة بتقدیم الرأي و المشورة و النصح لرئیس الجمهوریة لتمكینه مــــــ

 القرارات اإلداریة ، في المسائل اإلداریة .

ــــع البیانـــــات        و تقوم األجهزة و الوحدات اإلداریة االستشاریة باألبحـــاث و الدراســـــات و جمـ
)   1(  و ترتیبها و صیاغتها ثم تقدم لرئیس الجمهوریة لیصدر القرارات النهائیة الالزمة .  

ـــى ل       ـــدي رأیا و من األجهزة المساعدة لرئیس الجمهوریة المجلس األعلــــ ــــذي یبـــ ـــاء الـــ ــــ ــــ لقضـ
)   2(   استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو .  

ــــــه        ـــــى یتولى على الخصوص الحث على االجتهـــــــاد و ترقیتـــ ـــــي األعل و المجلـــــس اإلسالمـ
ـــس و إبداء الحكــــم الشرعــــي فیمـــــا یعــ ـــى رئیــ ـــن نشاطـــه إل ــــ ـــــ ـــر دوري عـ ــــ ــــ ــــ ــــ رض علیه ، رفع تقریــ

)     3(  الجمهوریة .  

و المجلس األعلى لألمن الذي یترأسه رئیس الجمهوریة ، و مهمته تقدیم اآلراء إلى رئیــس       
)   4( الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة باألمن الوطني .   

لتقدیم اآلراء حول كل القضایــا  1976فهذا المجلس قد نص علیه الدستور الجزائري لسنة       
 المتعلقة باألمن الوطني إلى رئیس الجمهوریة .

و بعض مشاریع القرارات قبل إصدارها تعرض على الهیئات االستشاریة .        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.166،ص مرجع سابق)    قصیر مزیاني فریدة، 1(   

.،مرجع سابق2008من التعدیل الدستوري لسنة  156)    المادة  2(   

المرجع السابق.،2008التعدیل الدستوري لسنة من  171)    المادة  3(   

.المرجع السابق،من التعدیل الدستوري لسنة 173)    المادة  4(   
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ـــــة         ــــ ــــــة كالمكاتــب االستشاریـ و توجد جهات إداریة استشاریة داخل األجهزة اإلداریة التنفیذیـ
.برئاسة الجمهوریة و األمانة العامة للحكومة   

ــدة        ــــ ــــ ــــة و مهنیـــــــة بعیــ ـــرة فنیـــ ـــة متخصصــــة و ذات خبــ ــــ فیجب أن تكون الهیئات االستشاریـ
 عن التأثر بعوامل الصداقة الشخصیة أو القرابة أو النفوذ ، مما یجعلها موضوعیة .

ــــ       ــــة و أن تعتمد بالدرجة األولى على تجارب المستشار و مـ ــــ ـدى تعاونـــــه ، و الثقة المتبادلــــ
 بینه و بین الجهة طالبة االستشارة .

)   1(  یم و الفحص السلیم .أن یتحلى بالتمیز الدقیق و التقی كما یجب        

ـــــن        ــــ ــم رئاسیـة و مراسیم تنفیذیة و یمكــــــ ــــ باإلضافة إلى هیئات أخرى أنشأت بموجــــب مراسی
 ذكر البعض منها :

ــم   - ـــ ــــ ـــــاسي رق ـــــوم الرئـــ ــب المرســــ ـــ المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ، المحــــدث بموجــــ
. 1993 أكتوبر 05المؤرخ في   93-225  

ــــم   - ــؤرخ في  256-95المجلس األعلى للشباب الذي أنشئ بموجب المرسوم رقـــ أوت  17المــــ
1995 .  

المجلس األعلى للتربیة .  -  

المجلس األعلى للغة العربیة .  -  

)    2(  اللجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان .  -  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،2ج ول على دكتوراه دولة في القانون،أطروحة للحصاالستشاریة في اإلدارة الجزائریة،الهیئات )    أحمد بوضیاف، 1(   

.414ص 1982لجزائر،سنة اد العلوم القانونیة و اإلداریة،معه           
. 76ص ،،مرجع سابق)    عالء الدین عشي 2(   
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  الفرع الثالث 

األجهزة الفنیة التابعة لرئیس الجمهوریة .   

ـــة  هناك أجهزة فنیة مختصة تتبع رئیس الجمهوریة ،       ــــ ــــ و تساعـــده في أداء وظائفــه اإلداریــــ
ــــي  ــــ ــــام فـــ و من األجهزة اإلداریة الفنیة مجلس المحاسبة الذي یقوم بالرقابة الالحقــــة لإلنفــــاق العـــ

 الدولة و یكلف بتقدیم تقاریر سنویة عن جمیع النفقات العامة في الدولة إلى رئیس الجمهوریة .

ــــل مهمتـــــو تتمث 1976ور ـلقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دست       ــــ ــــ ــــ ــــي مراقبــــــه فــــ ــة كـ  لــ
ـــــع فــــ، وخض1980العملیات المالیة للدولة، و قد تم تأسیس هذه الهیئة میدانیًا عام  ــــ ــي تسییـــ ــــ ره ــ

 للتغیرات المتتابعة التالیة:

  1980مارس   01المؤرخ في  05-80ن القانو  -

1990دیسمبر  4المؤرخ في  32-90القانون  -  

. 2010، و المعدل سنة  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95األمر  -  

ـــأعطى له االختصاص اإلداري والقضائي لممارس 05- 80إن القانون        ة رقابة شاملة على ـ
ن ــالتي تسیر األموال العمومیة أو تستفید منها مهما یكالجماعات والمرافق والمؤسسات والهیئات 
ي ـــــمنه فإنها تصوغ ماهیة مجلس المحاسبة كمایل 03وضعها القانوني ، و بالرجوع لنص المادة 

ــــة ذات صالحیــو هیئـــــلرئیس الجمهوریة، وه  " یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا ــــ ات ـ
ـــبمراقبة مالیة الدولة و الح قضائیة و إداریة مكلفة ـــات المنتخبـــزب و المؤسســ ات ـــــة و المجموعـــــــ

 المحلیة و المؤسسات االشتراكیة بجمیع أنواعها.

ــــات بجمیــیمكن لمجلس المحاسبة أن یجري مراقبته على المؤسسكما         ــــ ــــ ــــع أنواعهــــ ي ــــا التـ
ـــل مساهمــــــلمالیة للدولة أو مجموعة محلیة أو هیئة عمومیة في شكتستفید من المساعدة ا ــــة فـ ي ـ

)  1( .رأس المال أو منح أو قروض أو تسبیقات أو ضمانات "  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

http://www.ccomptes.org.dz/     منتدیات الحقوق و العلوم القانونیة /)     1( 
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و البرلمان في تنفیذ القوانین المالیة ، كمــــا  فمجلس المحاسبة یعمل على مساعدة  الحكومة     
 أنه یستدعى من طرف رئیس الجمهوریة لدراسة الملفات ذات األهمیة الوطنیة .

ـــــة ، كمـــــا      ــــبط المیزانی ـــن المتضمنـــة ضـ ــــ كما یمكنه أن یستشار في المشاریع التمهیدیة للقوانیــ
أموال الدولة . یراقب شروط استعمال و تسییر   

ــــا        ــــهـ و بالرغم من التسلیم بضرورة الرقابة فإن تعددیتها المفرطة بالنسبـة للبعـــض و صرامتـــ
ــــــا  الشدیدة بالنسبة للبعض الثاني و نسبیة فعالیتها ، تعتبر ضمن أهم االنتقـــادات الموجهـــــة حالیــ

الرقابي المتكون في الجزائر من عدة هیئات .لنظام المحاسبة العمومیة ، و الجهاز   

ــــــا دور        ــــــة لهـــ ــــة أو الالمركزی ــــ ـــوى المركزیـ حیث أن نظام الرقابة الوصائیة سواء علـــى مستـــ
 تكاملي و ایجابي في السیر الحسن لإلدارة الجزائریة .

ـــروط و مما ال شك فیه أن الجزائر أخذت على عاتقها        ــــ ـــق الشــــ ــــ ــــ ــــ ــــــة و فــ إنشاء هذه الهیئــــ
و المتطلبات الدولیة منذ زمن  .    

ـــي مجـــــال الثقافـــــة        ـــا فــ ــــ ــــ ـــاك نقائص یجــــب تداركهــ إال أن الشيء المؤكد هو أنه مازالت هنــ
سات .الرقابیة و أهمیتها سواء للدولة أو المؤس   

ــروط        ـــ كما یجب القضاء على العراقیل التي تقف حاجزا لممارسة هذه الوظیفة و توفیر الشــ
)     1(  الالزمة لها .  

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ
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  المبحث الثاني 
صالحیات الوزیر األول .   

ــدت  2008المعدل في  1996یقوم النظام الدستوري الحالي في إطار دستور        ـــ بحیث أسنـــ
ــــد  ـــى مهامـــــه و یستمـــ ــذي یتولـ ـــ السلطة التنفیذیة إلى رئیس الجمهوریة بمساعدة الــوزیر األول ، ال

)     1(  سلطته من الدستور .  

ـــج حیث یتمتع الوز       ــــ یر األول بصالحیات ذات صبغة تنفیذیة بحتة تـــــدور حــــول تنفیذ برنامـــ
.  2008من التعدیل الدستوري لسنة  85رئیس الجمهوریة . طبقا لما نصت علیه المادة   

  المطلب األول 
الصالحیات التنفیذیة و وظائف إدارة المرافق العامة .   

ـــك یعتبر الوزیر األول مسؤوال       ــــ ـــو یملــ ـــــة الحكومیــة ، و لهذا الغرض فهــــ ــذ السیاسـ  عن تنفیـــ
 مجموعة من الصالحیات تمكنه من تحقیق ذلك .

هي كاآلتي :  85و هذه الصالحیات التي نص علیها الدستور في المادة         

  الفرع األول  
صالحیة التعیین .   

ر ممارسة اختصاصاته المقررة دستوریا بحــــق تعیین طائفة من یتمتع الوزیر األول في إطا      
المعدل . 1996من دستور  85/4موظفي الدولة ، بعد موافقة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة   

غیر أن الدستور وضع له قیودا على هذا الحق ، إذ ال یحق له المساس بأحكـام المادتیـــن        
ـــة  من الدستور ، 78و  77  ــــــة صراحــ ـــــات المخول ــــ ــــ ــــ التي تحدد الصالحیــات و السلطــــ  

ـــــس الجمهوریة . ــــ  لرئیــ
ــــة       ـــة و العسكریــ ــــ ــــ ــــ كما ال یحق له أیضا المساس بما یتعلق بالتعیین في الوظائــــــــف المدنیـــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ  

.69ص،مرجع سابقباد،)    ناصر ل 1(   
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 و تعیین السفراء و المبعوثین فوق العادة إلى الخارج .

ــــــات و المناصب التي یحق له التعییــــ       ــــ ـــى مستــــوى الوالی ـــــة علـــ ــــا هــــي مدراء التربیــ ـن علیهــــ
ـــة  ـــز الجامعیــــ ــــدراء المراكــ و مدراء الصحة و مدراء النقل ، و مدراء التجارة و مدراء الفالحة و مـ

)     1(  ... الخ .  

  الفرع الثاني 
الصالحیات التنفیذیة  .   

ـــم        یتولى الوزیر األول في هذا المجال تنفیذ القوانین و التنظیمات و التوقیع علـــــــــى المراسیـــ
 التنفیذیة  بعد موافقة رئیس الجمهوریة .

تنفیذ القوانین و التنظیمات : –أوال   

ــل        ــــ   règlementینقسم المجال التنظیمي إلى فرعین : فرع یسمى بالمجال التنظیمي المستقــ

Autonome   ــــن  règlement pris en exécutionو اآلخر یسمى بالمجال التنظیمي لتنفیذ القوانیـ

des lois    فقرة الثانیة مـــــن و هذا األخیر هو الذي یعود للوزیر األول كما هو مبین في أحكام ال
ـــــي  1996من دستور  125المادة  ــــــن فــ ـــــق القوانیـ المعدل التي تنــــــص على أن : " ینـــــدرج تطبیـ

  )     2(  المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر األول " .

ـــر  المعدل التـــي نصت علــــى أن : 1996من دستور  2/ 85و طبقا لنص المادة        ــــ " یسهـ
  على تنفیذ القوانین و التنظیمات " .

  أي القوانین الصادرة عن البرلمان بغرفتیه ، و التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة.      
  )     3(  و یتم تنفیذها بموجب مرسوم تنفیذي یوقعه الوزیر األول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.168ص،مرجع سابق)    قصیر مزیاني فریدة، 1(   

.مرجع سابق،2008المعدل سنة  1996من دستور  2الفقرة  125)    المادة  2(   

.70،صسابقالمرجع ال)    ناصر لباد، 3(   
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التوقیع على المراسیم التنفیذیة : –ثانیا   

ــم  1996من دستور  85/3نصت المادة        ـــ ــــ المعدل على أن : " الوزیـر األول یوقع المراسیـ
 التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة علیها " .

ــــى  و ما نفهمه من هذه الفقرة  أن       ــــ ـــــر األول ، تسمــــ ــــي یوقعها الوزیـ ــم الت كل أنواع المراسیـــ
 بالمراسیم التنفیذیة ، و یندرج ضمنها :

المراسیم التي تندرج في إطار تنفیذ القوانین و التنظیمات . 85/2طبقا للمادة   -  

ــــــي المراسیم التي بمقتضاها یتم تعیین و إنهاء م 85/4طبقا للمادة    - ـــي الدولــــة فــ ــــ هـــــام موظف
)     1(  الوظائف العلیا .  

ـــــوزارات و المصالــــح   - ـــح المركزیــــة للـ ــــ ــم المصال ــم تنظیــ ـــا یتـــــ المراسیم التنفیذیة  التي بمقتضاهـــ
ـــة فـي الوالیـــات  ـــم  اإلداریة للوزارة األولى و المصالح اإلداریــ ـــذي رقــ ــــ ــــ ــــــوم التنفیـ ــــ ــــل المرســ ــــ ، مثــــ

ـــــر  2013نوفمبر  19المؤرخ في  13-381 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــدى الوزیـ ــــ ـــر لـــ ــــ ــدد صالحیــات الوزیـ ــذي یحــــ الـــ
 األول المكلف  بإصالح الخدمة العمومیة .

ــم  2013نوفمبر  19المؤرخ في  382-13ي رقم و كذا المرسوم التنفیذ       الذي یحــدد تنظیـــ
)     2(  اإلدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة .  

ـــن إنشـــــاء  2011دیسمبر  28المؤرخ في  457-11كذلك المرسوم التنفیذي رقم        المتضمـــ
)     3(  ستشفیات و تنظیمها و عملها  .الصیدلیة المركزیة للم  

المراسیم التنفیذیة التي بمقتضاها یتم تحدید االختصاصات ألعضاء الحكومة .  -  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.مرجع سابق،2008سنة المعدل 1996من دستور  85)    المادة  1(   

 19المؤرخ في 382-13و المرسوم التنفیذي رقم،2013نوفمبر  19المؤرخ في  381-13المرسوم التنفیذي رقم)    2( 
.1913نوفمبر  20،بتاریخ 59،العدد  الرسمیةالجریدة ،2013نوفمبر               

. 2012ینایر  14بتاریخ ،العدد األول،الجریدة الرسمیة،2011دیسمبر28المرخفي457-11التنفیذیرقمالمرسوم )     3(   
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  الفرع الثالث 
توزیع الصالحیات بین أعضاء الحكومة .   

یسهر على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة ، فهو یعمل علـــى على اعتبار أن الوزیر األول       
)     1(  تقدیمهم لرئیس الجمهوریة لیقوم بتعیینهم .و  تنظیم الطاقم الوزاري ،  

ــر         كما یقوم بضبط مخطط أعماله و تقدیمه إلى المجلس الشعبي الوطني ، و یمكن الوزیـ
األول أن یكیف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة ، بالتشاور مع رئیس الجمهوریة .     

مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني ، و هنا یمكن لمجلــس  و یعرضه على مجلس األمة ،
)     2( األمة أن یصدر الئحة .   

الدستور  امأحك احترام ضرورة الحكومة،مع أعضاء مهام بینالو  كما یقوم بتوزیع الصالحیات          

ــــاص  فیما كما یصدر المراسیم التنفیذیــــة التــــي تحدد صالحیات كل وزیر تفادیا لتناز  ع االختصـــ
 بینهم .

  الفرع الرابع 
السهر على حسن سیر اإلدارة العامة .   

ــر األول على  1996من دستور  85/5تنص المادة        ــــ ــــ ــــ ـــر الوزیـــ المعدل على أن : " یسهــــ
المنفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة  حسن سیر اإلدارة العمومیة " . و ذلك على اعتبار أنه المسؤول

و بذلك فتنظیمه للجهاز اإلداري بما یصدره من أوامر و تعدیالت لضمان اآلداء الفعال و حسن 
 سیر اإلدارة .

ـــــا یر الخدمات للجمهور بممارستهـــو ذلك ألن اإلدارة العامة تعمل على توف        ــــا لنشاطاتهـــ ــــ ــــ ـ
ها تحت سلطة الوزیر األول .و الوظائف المنوطة ب  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

.مرجع سابق،2008سنة المعدل 1996من دستور  79)    المادة  1(   

.،المرجع السابق2008المعدل سنة 1996من دستور  80المادة  )    2(   
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  المطلب الثاني 
األجهزة المساعدة للوزیر األول .   

ــــــي        ـــرض مساعدته فـــ ــــر األول بغـ یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزی
 ممارسة مهامه .

ــــة        ــــ ــــ ــــوان تحـت سلطــــ إذ یتولى إدارة دیوان الوزیر األول كل من مدیر الدیوان و رئیـــس الدیـ
 الوزیر األول  و مكلفین بمهمة ، كل في حدود صالحیاته .

ـــذي  3و یعمالن معا على تنسیق نشاطه طبقا للمادة         ــؤرخ 63-09من المرسوم التنفیــ المـــ
المتضمن مهام  دیوان الوزیر األول و تنظیمه . 07/02/2009في   

  الفرع األول 
مدیر الدیوان .   

یكلف مدیر الدیوان على الخصوص بما یأتي :         
ــاط الحكومــي باالتصال مع األجهزة و الهیاكل    - یتولى بتفویض من الوزیر األول متابعة النشــ

 المعنیة .
كل المسائل التي تدخل في إطار تنفیذ مخطط عمل الحكومة . یدرس  -  
یتولى متابعة النشاطات القطاعیة و التنسیق بین الدوائر الوزاریة .  -  
یسهر على إعداد و توزیع و حفظ الوثائق المتوجة ألشغال الحكومة و األجهزة الحكومیة .  -  
ــــي یحضر لعنایة الوزیر األول ، كل أعمال التلخیص و ا  - ــراف التـ لتحلیل و التقییــم و االستشــ

  من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار .

ینسق نشاط الهیئات و المؤسسات العمومیة الموضوعة لدى الوزیر األول .  -   
)   1(  و یساعد مدیر الدیوان مدیرو دراسات و مدیرون .        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

یتضمن مهام دیوان الوزیر األول و تنظیمه ،2009فبرایر  7مؤرخ في  63-09من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة)    1(   
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  الفرع الثاني 
رئیس الدیوان .   

ــــــال البحث و الدراسات و االستشــارة و اإلدارة         ـــــل أعمــــ ـــــام بكـ ـــــوان بالقی ـــــس الدی یكلــــف رئی
 المرتبطة بما یأتي :

العالقات مع المحیط المؤسساتي و السیاسي و النقابي و الجمعوي .   -  

زة اإلعالم .االتصال الحكومي و العالقات مع أجه  -  

تسییر اإلطارات السامیة في الدولة .  -  

الشؤون الخاصة .  -  

التشریفات .  -  

امن مقر دیوان الوزیر األول .  -  

إدارة الوسائل و الممتلكات .  -  

و له زیادة على  یساعد رئیس الدیوان مكلفون بالدراسات و التلخیص و ملحقون بالدیوان .      
 ذلك مدیریة للوسائل تحدد صالحیاتها و تنظیمها بنص خاص .

ــم        ــــ ــــا باســ و یؤهل مدیر الدیوان و رئیس الدیوان للتوقیع ، في حدود صالحیات كـــل منهمـــــــ
 الوزیر األول ، على كل الوثائق و القرارات و المقررات .

ت الدائمة المرتبطة بــ :و تنظم في أقسام النشاطا        

  تنظیم العمل الحكومي .  -

)     1(  النشاط القانوني .  -  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

و تنظیمه.یتضمن مهام دیوان الوزیر األول ،2009فبرایر7مؤرخ في63-09رقمالمرسوم التنفیذي من 6،5)   المادة 1(   
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االتصال الحكومي .  -  

تسییر اإلطارات السامیة في الدولة .  -  

  الفرع الثالث 
مكلف بمهمة .   

ــــــون         ــرون مكلف ــــ و یدیر القسم مكلف بمهمة ، و یساعده عند الحاجة مدیرو دراسات ومدیـــ
اسات و التلخیص و نواب مدیرین و رؤساء دراسات .بالدر   

و یتولى المكلفون بمهمة على الخصوص بما یأتي :         

متابعة تحضیر األعمال القطاعیة المسطرة  في إطار النشاط الحكومي و تنفیذها .   -  

القیام بكل أعمال الدراسة و التلخیص المتصلة بالعمل الحكومي .  -  

الحكومة و متابعة تنفیذ مقرراتها . تحضیر اجتماعات  -  

السهر على تنفیذ تعلیمات الوزیر األول و توجیهاته .  -  

دراسة الملفات المعروضة على تحكیم الوزیر األول .  -  

)    1(  تسییر كل ملف آخر یكلفهم به الوزیر األول .   -  

ــــم كما تم إنشاء هیئة تسمى مدیریـــــة إدارة الوسائــــــل ب       ــــــوم تنفیذي رق ــــب مرســ  64-09موجــ
ــر األول  2009فبرایر  7المؤرخ في  ــــ ــــ ـــــل للوزیــ ــــة إدارة الوسائـ ــــ ــــ ــــ ، الذي یحدد صالحیــات مدیریــ

 و تنظیمها . 

) مدیریات فرعیة هي : 5و تشمل هذه المدیریة على خمسة (         

المدیریة الفرعیة للموارد البشریة .  – 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

مهام دیوان الوزیر األول و تنظیمه  یتضمن،2009فبرایر7مؤرخ في 63-09رقم المرسوم التنفیذي من 8)   المادة  1(   
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المدیریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة .  – 2  
المدیریة الفرعیة للوسائل العامة .  - 3  
المدیریة الفرعیة لإلعالم اآللي .  - 4  
)    1(  المدیریة الفرعیة للشؤون القانونیة و الوثائق و األرشیف .  - 5  

  المبحث الثالث 
الوزراء .صالحیات    

ـــر األول        ال تثیر اختصاصات الوزیر في الجزائر إشكاال من الممكن أن یطرح ، ألن الوزیــ
ــم  ـــ ــــ ــــ في النظام الدستوري الجزائري یبادر بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تعییـــــن الطاقـ

ـــع  الحكومي ، إلى إصدار مجموعة من المراسیم التنفیذیة لتوزیع ــــة لجمیــــ ــــ ـــــاص بالنسبـــ ــــ االختصــ
 الوزراء . و هو ما تضمنته مراسیم تنفیذیة كثیرة منها :

ــر  1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفیذي رقم    - ــــ الذي یحدد صالحیات وزی
 التجهیز و التهیئة العمرانیة .

ـــر  2000جوان  10رخ في المؤ  123-2000المرسوم التنفیذي رقم   - ــــ ــــات وزیـ یحدد صالحیــــ
 الصید و الموارد الصیدیة .

ــر  2001أكتوبر  28المؤرخ في  338-01المرسوم التنفیذي رقم   - ــــ ــــ ـــــات وزی ــــ ــــ یحدد صالحیـــ
)   2(  العمل و الضمان االجتماعي .  

یمارس سلطة سیاسیة یعتبر مسؤوال عنها أمــــام  فالوزیر رجل سیاسي ، و بهذه الصفة فهو        
 الوزیر األول ، و هو أیضا رئیس إدارة الوزارة ، و بهذه الصفة یمارس نشاطا إداریا واسعا، فهـــو 
 الممثل القانوني للدولة التي یبرم باسمها العقود، و یقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعـي أو 

ـــعكمدعي علیه ، و هو اآلمر   الرئیسي بصرف النفقات العمومیة ، أي أنه یعطي األوامر بالدفـــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

المرجع السابق.،2009فبرایر7مؤرخ في 63-09من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة )    1(   

.212ص ،مرجع سابق)   عمار بوضیاف، 2(   
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ـــة  ـــددها صراحــ ـــــات تحــ ــــ ـــر ثالث سلطــــ داخل وزارته .فباإلضافة إلى هذه الصالحیات یتولى الوزی
  )    1(  النصوص القانونیة و هي السلطة الرئاسیة و السلطة التنظیمیة و السلطة الوصائیة .

  األول المطلب 

السلطة الرئاسیة .   

ــــــة        ــــة الرئاسیـ تخول المراسیم التنفیذیة المحددة لصالحیات الوزراء ، ممارسة مظاهر السلطـ
  )    2(  بمختلف عناصرها على جمیع الموظفین العاملین بالوزارة .

ــــــن مثل السلطة التي یمارسها الوزیر على موظفي وزارته ، و لها أوجه م       تعـــددة مثــــل تعییـــ
ـــذي رقم ــــ ــــي  99- 90مستخدمي اإلدارة المركزیة مثلما نص علیه المرسوم التنفیــ ــــؤرخ فــ ــــ ــــ  27المــ

ــــــوان اإلدارة  1990مارس  الذي یتعلق بسلطة التعیین و التسییر اإلداري بالنسبة للموظفین و أعـ
بلدیات ، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري .المركزیة و الوالیات و ال  

ــب ، و لكن كذلك معاقبتهـــــم فـــي إطار القانــون         ـــ ــــ ــــب و المناصــ ـــي الرت ــــ و كذلك الترقیــــة ف
 لألخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم .

ائهــا أو تعدیلهـــــا أو أو رفضها أو إلغ كما له سلطة إرشادهم و توجیههم ، و إجازة أعمالهم      
كما له سلطة تفویض بعض صالحیاته لموظفي الوزارة ، و یباشر الوزیـر سلطـــــة  .سحبها

    الحلــــول محل مرؤوسیه في القیام بمهامهم .

ـــدار        ــــ ــــ ـــق إصــ ــــــه حــــ و له أن یباشر سلطة الرقابة على أعمال و موظفي جهاز الوزارة ، فلـ
ــورات  –القرارات اإلداریة الفردیة و اللوائح و كافة إجراءات التنظیم الداخلي ( تعلیمــــــــات   –منشــــ

)  3( دوریات ) على مستوى جهاز الوزارة .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  

.74،73ص،مرجع سابق)   ناصر لباد، 1(   
  .113ص،،مرجع سابقلصغیر بعلي)   محمد ا 2( 
. 172ص،مرجع سابق)   قصیر مزیاني فریدة، 3(   
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  الثاني المطلب 
. تنظیمیةالسلطة ال   

ــل هذه السلطة هي مــــــن         ــــ ــــ ـــــ ـــة ،  فمثـــــ ــــ الحقیقة أن الوزیر ال یتمتع بسطة تنظیمیــــــة مستقلـ
ــــــا یسمح القان ـــــاختصاص رئیس الجمهوریة فهو ال یستطیع اتخاذ قـرارات تنظیمیـــــة إال عندمــــ ون ـــ

       )    1( بذلك ، ال سیما في مجال الضبط اإلداري الخاص . 

ــــة        ــــ ــــ و مع ذلك فهو یساهم في تنفیذ و تطبیق أحكام المراسیم التنفیذیــة ( السلطــــة التنظیمیــ
ا للوزیر األول ) بموجب ما یصدره من قرارات تنظیمیة  تتصل بقطاع وزارته ، و التي یتم نشرهـــ

  في النشرة الرسمیة للوزارة .

   لثالمطلب الثا
السلطة الوصائیة .   

یمارس الوزیر وصایته أو رقابته اإلداریة على مختلف المؤسسات اإلداریة العامة العاملــــــة       
ـــــه  في قطاع وزارته ، ــــارس وصایتــــ و التي تتمتع بشخصیة معنویة فمثال وزیر التعلیم العالـــي یمــ

ــــــات  ـــة ( الوالیــ على الجامعات ، كما تمارس وزارة الداخلیة وصایتها على وحـــــدات اإلدارة المحلیــ
)   2( و البلدیات ) .   

، الدولة ال القطاع أو الوزارة لوجه من النشاط لیمثل في هذا ا كذلك على المستوى الدولي       
ـــالم 338-01و عدنا على سبیل المثــال إلى المرسوم التنفیذي ـفل ــــأكتوب 28ؤرخ في ــــــ  2001 رــــ

ــن هـــــم 6دد لصالحیات وزیر العمــل و الضمان االجتماعي نالحظ أن المادة ــالمح ــــذا المرســ وم ــ
ــاعترف ـــ ــللوزیت ـ ـــ ـــة فـــــر المعنـ ــــ ــــي بالمشاركــــ ـــي جمیـ ة ، و المتعددة ــــــة الثنائیـــــات الدولیــع المفاوضــ

ذلك كما یتولى تطبیق ب.و یقدم مساهمة ابعـــــة لمجال اختصاصهاألطراف المرتبطة باألنشطة الت
ي المؤسسات الدولیة .ل القطاع فة فــي قطاع نشاطه.و یمثـاالتفاقیات الدولی  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ  

.74ص،المرجع السابق)   ناصر لباد، 1(   
.113ص،المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،   ) 2(   
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ــــل  –الذي أخذناه كمثال  –فوزیر العمل و الضمان االجتماعي  یشارك في أعمــــال منظمـة العمــــ
ـــــة  ــــ ــــروح للمناقشــ ــل المطــــ العربیة و یقدم اقتراحات الجزائر بشأن أي موضوع یتعلق بمجــــــال العمـ

ـــان االجتماعـــــــي  منازعــــــات –الضمان االجتماعي  –( تحدید ساعات العمل  ــــ تشغیــــــل  –الضمـــ
حــــوادث  –اإلجـــــازات  –العمل اللیلي  –العمل في القطاع الخاص  –تشغیل النساء  –األحداث 

القضاء العمالي ) . –العمل   

ال یعني االنفصال التام عـــــن  و من الفائدة اإلشارة أن عمل و اختصاص الوزارة الواحدة ،      
ـــــل  ــــ ـــن العمــ بقیة الوزارات ، بل هناك تعاون مشترك بین وزارتین أو أكثر ، بحكم التصـــــاق میادیـــ
ــرار  ـــ ـــوى القانونــــي القــ ـــــى المستـــ ــــ ــر عل و قطاعات النشاط و امتدادها ألكثر من وزارة . لذلك ظهــ

المشترك بین وزارتین أو أكثر .الوزاري   

ــــار  1991جانفي  8المؤرخ في  04-91فالقانون رقم        المتضمن تنظیم مهنة المحاماة أشـــ
في مادته العاشرة على أن یتم تنظیم شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة ، بموجب قرار مشترك بیـــن 

.  وزیر العدل و وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي  

ـــــالت        ـــــة و المعامــ و فعال صدر هذا القرار منظما هذه الشهادة من حیث المقاییس المدرســــ
 و كیفیة الحصول علیها ، و قد ضم طرفین موقعین فقط .

ـــر  4و من أمثلة القرار الوزاري المشترك الذي ضم ثالثة أطراف القرار الصادر في        نوفمبـــ
دد كیفیة مراقبة الصید البحري التجاري لألسماك الكثیرة االرتحال التي تمارسهـــــا الذي یح 1995

ــــن  ـــــل مــــ ــور كـ ـــ السفن األجنبیة في المیاه التي تخضع القضاء الوطني ، حیث وقع القـــرار المذكــــ
)   1(  رئیس أركان الجیش وزیر المالیة و وزیر الفالحة .  

 

 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ  

.213،212ص،مرجع سابق)   عمار بوضیاف، 1(   
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  المطلب الرابع 

األجهزة اإلداریة المساعدة للوزارة  .   

ـــة        ــــــة تنفیذیـــ توجد عدة أجهزة تخضع للوزیر و تساعده في آداء مهامه ، منها أجهــــــزة إداریــ
ــــه   و أخرى استشاریة فنیة تابعة لكل وزیر، تساعده على القیام بأعماله و تحقیق أهــــــداف قطاعـ
و تتمثل في :    

  الفرع األول 

األجهزة التنفیذیة المساعدة للوزیر .   

ـــد مــــــن المصالــح و اإلدارات المتخصصة        ــر ، العدیــــ یوجد بجهاز اإلدارة الذي یرأسه الوزیـــ
ـــده  ــــ ــــر و تساعـــ ــــ في مختلف وظائف الوزارة ، و توجد أجهزة إداریة تنفیذیة خارجیة خاضعة للوزیـ

ـــى مستوى في تنفیذ القوان ــــ ـــة علـ ــــ ـــوزارة المعینــــ ــــ ـــة ال ین ، و القرارات السیاسیة العامة ، منها مدیریـــ
 الوالیة ، و المكاتب العامة و المؤسسات و الشركات الوطنیة و الدواوین .

  الفرع الثاني 

األجهزة الفنیة و االستشاریة التابعة للوزیر .   

ــــورة هناك أجهزة إداری       ة تابعة للوزیر تساعده في اتخاذ القرارات اإلداریة و ذلك بتقدیم المشــ
 و الخبرة الفنیة له .

ـــــة        ــــوزارة المعنیـــ ــــ ــــــالـــ فنجـــــــد اللجان المتساویة األعضاء ، و المكاتب الفنیة و االستشاریــــة ب
ـــب و المكاتب الوطنیة المتخصصة مثل المكتب  ـــــاع حسـ الوطني للمواد المتفجرة تابع لوزیر الدفـــ

ــــث  1976فیفري  20المؤرخ في  3-76ما نص علیه المرسوم رقم  ـــــ ــــة للبحـ ، و الهیأت الوطنیـــ
)  1( .1973جویلیة  25المؤرخ في  44-73العلمي تابعة لوزیر التعلیم العالي طبقا لألمر رقم   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  

.173،172ص،،مرجع سابقمزیاني فریدة)   قصیر  1(   
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ةــــمــاتــخال  

ـــــمن خالل ما تقدم في موضوع دراستنا المتعلق بالسلطات اإلداریة المركزیة ف       ـــري الجزائـ ــــ  ـ
توصلنا في النهایة  ،المتعلقة بالسلطة التنفیذیة الدستور  اولناه من شرح و تحلیل لنصوصوما تن

 إلى بعض النتائج من خالل هذه الدراسة .

ـــة دورا مهمــــأنه لنظام المركزیة اإلداری       ــــة و االجتماعیة ة و السیاسیـــــاة الدستوریـــــا في الحیــ ـ
و االقتصادیة ، كأسلوب من أسالیب التنظیم اإلداري في الدولة الحدیثة .   

ــة لیسو هذه الدراس       ــــت إصــ ـــدار أحكـ ى أیة خلفیات ، و إنما هي محاولة نقدیة للرقي ـام علــ
ـــرام اآلخــــــبالتنظیم اإلداري المركزي في الجزائر ، في إطار حریة التعبیر و احت ــر دون الخــ ـــ روج ــ

ـــة ، و مـــــد الدستوریــــة للقواعــــعن اإلطار الدستوري و القانوني لتحقیق الدولة القانونیة الخاضع ا ــ
ـــد فعلـــــیقابله من تجسی ذ بمعزل عن الظروف التي مر بها المجتمع الجزائري .ـــــي ال یؤخـ  

ما یبرز ضعف التعامل السیاسي من خالل وجود شرائح كبیرة من المواطنین تمتنع  و هذا      
ـــــد بـــــا یؤكــــبالجزائر ، مم عن التصویت كظاهرة تعرفها مختلف العملیات االنتخابیة ــأن األحـ زاب ــ

، و یبقى دورها التكویني ضعیف  االنتخابیةالسیاسیة تبقى وسیلة لتقدیم المترشحین في المواعید 
ــــــم أي توجــــإلى حد كبیر ، و أقوى مؤشر على ذلك فوز العدید بمقاعد نیابیة دون أن یكون له هـ  

     التشریعیة أو المجالس المحلیة المنتخبة . التنفیذیة أو لسلطةسواء على مستوى احزبي 

ــــالل الدساتیــــن خــــــم ضحواالمؤسسة الدستوریة  غیر أن االختالف في تنظیم       ــــر المتعاقبـ ة ــ
ــیة وصاللذان جسدا المرحلة األحاد 1976و  1963على الدولة الجزائریة منذ دستور  ــــإلوال ـــ ــــ  ىـ

.1996التعددیة الحزبیة ، وصوال إلى دستور ب جاءالذي  1989دستور   
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ــــل جزئـــــــما هو إال تعدی 2008لسنة  األخیر التعدیل الدستوري و       ــــل ـــ ـــــار تعدیـ ــــ ي في انتظــ
ـــي خطابـــــف( السید عبد العزیز بوتفلیقة ) بعد إعالن رئیس الجمهوریة و ذلك أعمــق و أشمل  ــــ ه ــ

ى ـــــرغبته في إدخال تعدیالت جذریة عل عن الذي یعبر فیه  2011أبریل  15الموجه لألمة في 
ـــالدستور الجزائري ، تتطلب إشراك الشعب فیه .عن طریق االستفتاء ا ــ  

  2014ماي15یوم الخمیس الموافق لـ و قد تم عرض مسودة االقتراحات لتعدیل الدستور       

مادة،فیما یخص الحقوق و الحریات الفردیة و كذلك السلطة  49و قد تم اقتراح التعدیل لحوالي 
 التنظیمیة،وخاصة مسألة اختصاصات الوزیر األول و حدود صالحیاته.

ــاب تقویــــبفعل غیعلى أساس خاطئ بنیت  1989الدیمقراطیة في الجزائر منذ  إال أن       م ـــ
ــجدي  و موضوعي لألوضاع المتأزمة التي أدت إلى انتفاضة أكتوبر ، و ت ــــاألزم تجاوزم ــــــ ة ــ

ي ـرغم عمقها و أعیدت أسبابها إلى فشل نمط التنظیم االقتصادي ، و تم تجاهل البعدین السیاس
ــ. فزاد التأثی هاو االجتماعي ل ــر المتناقــ ـــة بیـــــالعالقى ـــــض علـــ ن الدولة و المجتمع ، و لعل أهم ـ

ي عالقة ــل فــــخاصة المحلیة منها التي تدخحدیث مؤسسات و أجهزة الدولة ، و ت ألزمةا أسباب
ــمباشرة مع المواطن ، لكنها لم تكن في مستوى التح ـــ ــــ ـــو ال ف ،ع ــــا المجتمـــــي عرفهـــــوالت التـــــ ي ــ

اب ـــــن الخطــــالطموحات المبنیة علیها ، و هذا ما أحدث شرخا و بدا التناقض واضحا بی مستوى
.و بین االیدیولوجیا و الممارسة التطبیق،و   

ة و حالة ــة و الدستوریــــــو من زاویة أخرى نجد الدور الضعیف للبرلمان في الحیاة السیاسی      
و التنفیذیة .عدم التوازن بین السلطتین التشریعیة   

ـــ، ألن تكوین حیاة الشعوب یتطلب مو رغم ذلك ال یمكن إصدار أحكام نهائیة        ــــدة أطــ ول ـ
ـــالمواف الخمیسو لعل الفترة األهم هي المرحلة المقبلة ، حیث أن الجزائر مقبلة یوم   17ق لـ ــــ
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ـــأبری ــأن تفتح مستقبال و آفاقا جدی على االستحقاقات الرئاسیة التي نأمل 2014ل ــ ـــ اها ــــــدة  بنـــــ
ب بنفسه ، و تكون المصلحة العامة فوق كل مصلحة شخصیة أو حزبیة .ــــالشع  

ـــق فـــــو هذا ما یحدو بنا إلى التوفیق بین االیدیولوجیا و التطبی       ــتنظی الــــــي مجــ السلطات م ـ
ــــدستور في آدائها ألعمالها و نشاطاتها . لتحقیق الغایة المشروعة و مدى توافقها مع الاإلداری ة ـــ

ــوفق وسائل مشروعة ، لیكون ذلك رصیدا فعلیا لتجسید الدیمقراطیة ، و ه ــــ ــــ ــــذا مـ ــي لــــــا ینمـ دى ـــ
ة ــــس بمصلحـــــي تمـــالمواطن ثقافة المشاركة ، ألنه سیؤمن بتكریس الشفافیة في كل العملیات الت

ــال و حـــــى إال بوجود إعالم هادف و فعال تتأـتة التي ــد لدیه الثقــه ، و تتولـوطن ل إال ـــــر ال یعمــــ
 على نقل الحقیقة و ال شیئ غیر الحقیقة .

ى ـــالدستوري ال یرقى إلى درجة الكمال ، و إنما هو قانون وضعي ال بد أن یبقألن العمل       
ات ـــــــــیلة في ید رئیس الجمهوریة من أجل تجسید المبادئ األساسیة للدیمقراطیة لحمایة مكونكوس

ان ـــــالهویة الجزائریة الثالث ، و تدعیمها لترقى إلى مستویات أعلى حمایة و تعزیزا لحقوق اإلنس
  و تجسیدا لدولة القانون . و الحریات الفردیة و الجماعیة .

وع ــمن بین مجم 1996العدید من الدراسات على أن الدستور الجزائري لسنة و قد شهدت       
ــة ، و عــــــالدساتیر العربیة أورد حضرا یسعى إلى حمایة المصلحة العلیا للدول ــــدم السمـــ ـــــاح بـ أي ـ

 تعدیل من شانه المساس بالنظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة .

ـــــم 74المادة  فقد نصت       ـــن الدستـ ــور الحالـــ ــى أن مـــــي علــــ ) خمس 05دة العهدة الرئاسیة (ـ
 سنوات ، و یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة .

ــدة العهـــــعلى أن م 2008ونص بعدها التعدیل الدستوري لسنة        ) خمس 05ة (ــــدة الرئاسیــــ
ـــــذا مـــــیخول لرئیس الجمهوریة أن یعاد انتخابه ، و ه سنوات ، و ــــا یؤكـ د على أن التناوب على ـــ
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ـــالسلطة حق دستوري مكفول باالختیار الحر للشعب ، دون أن یقید بمادة دستوری ـــو السع ة .ـ ي ــــ
 إلى السلطة ال یكون إال لمن تأكد الشعب من قدرته على ممارستها .

ـــداخات ــــتضمن مشروع التعدیل إعادة تنظیم العالقكما        ــــ ـــة التنفیذیــــالسلط لـ ــة و تحدیـــ دها ــ
الل ــــك من خــــــو ذل ات الثالث .ـــــو ضبطها و توضیحها دون المساس بالتوازن العام بین السلط

ـــل سلطـــــا كــــي تتمتع بهتحدید الصالحیات الت لسلطة مرادفة للمسؤولیة ، و تتم ا یجعل اـــــة ، ممــــ
ألنها في النهایة تكلیفا ال تشریفا .مارستها بجدیة و عقالنیة أكبر،م  

ـــب الوزیـو استبداله بمنصمنصب رئیس الحكومة  إلغاءكما انصب التعدیل على        ر األول ــــ
ــو الذي تتمثل مهمته في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة ، و ق  ـــیساعد ــ ـــده نائبــ ــــا أو أكثـــ ــــــر فـــ ي ـــ

من الدستور . 77طبقا للمادة  مممارسة مهامه ، یتولى رئیس الجمهوریة تعیینهم و إنهاء مهامه  

ل ــــفالوزیر األول هو من یقوم بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة ، و ألجله یقوم بتنسیق عم      
و یعرضه على مجلس الوزراء ، و عند االقتضاء یعرضه على الحكومة ، و یحدد برنامج عمله 

ـــالمجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه . كما یجوز له أن یقوم بتكییف ـــه مــــ ة ــــیس الجمهوریــــع رئـــ
ر ــــدم الوزیـــــیق على ضوء ما جاء في نقاشه ، و في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني ،
 األول استقالة حكومته . كما له أن یقدم عرضا لبرنامج عمله على مجلس األمة .

ات ـــــض التوصیــخلصنا إلیه من نتائج ، یمكننا أن نقدم بع ماو من خالل هذه الدراسة ، و       
ــــاالقتراحات التي قد تساعد مستقبال على تفعیل دور السلطات اإلداریأو  ــــة المركزیـ ي الجزائر ـة فـ

:  من أجل تجسید مبدأ الدیمقراطیة   

ــــالتجربة الدستوریة في الجزائر منذ االستقالل حتى اآلن تجربة فتیة و مرن – 01 ـــى درجـــــة إلـــــ ة ـ  

ا ــ، و هذا ما یجب علینیكون فیها لكل رئیس تعاقب على السلطة دستوره الخاص به تكاد         

.التنبه له         
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إن اإلصالح مهمة الجمیع شعبا و سلطة . – 02  

ـــرد بحقوقــة الفـــــال بد من تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني ، التي تهدف إلى توعی – 03 ــــ هــ  

وكیف یمكنه الحصول علیها إن هو قام بواجبه تجاه نفسه و وطنه .          

ى ــــــا یبقـــــل بینهـــال بد من السعي إلحداث التوازن بین السلطات الثالث ، ألن مبدأ الفص  - 04  

.فصال شكلیا فقط           

فالسلطة التنفیذیة تفرض سیطرتها على السلطة التشریعیة .  - 05  

ـــــالخروج بدستور جزائري بحت ، بجذور نابعة م – 06 ـــــن الواقــــ ـــع الجزائـ ـــري ، و لیــــ ورا ـــــس دستـ  

ـر فك الغربي قد أقامت عقیدتها علىألن فلسفة التشریع  . مستنسخا من الدستور الفرنسي أو غیره
ـــة فـتـاعــإنسانـي متأثــــــر ب ــط ، بینمــــا شریعتنـــــا اإلسالمیـبــــارات سیاسیـ ــة قـــقــ ان ــن اإلیمــت مــد انبثقـ

ــــون ما هــــاع بـــاالقتنو   ــق و منظـــأن الكــــ ي على أساس قانون ــذها مبنـــم و تنفیــو إال خلــــق منســـ
االستنتاجات العقلیة و المنطقیة و على شرح و تفسیر مجتمع دنیوي زائل و أحوال و  االستدالالت

الحدیثة. ولتنا القویة وهي خیر مرشد نبني علیه دستـــــورنـا الوضعي لنجاح د مادیة ، و  

الحصول على سلطة تنفیذیة قویة . – 07  

مسؤولیة بدون سلطات .إعادة النظر في صالحیات منصب الوزیر األول فهو  -08  

الحصول على سلطة تشریعیة قویة . – 09  

ن ــــاإلدارة الجزائریة مریضة من جذورها فقاعدة الهرم اإلداري من أصغر مؤسسة فیه تمته – 10
.البیروقراطیة          
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ر ـو لثورة الفاتح من نوفمبأوفیاء لعهد شهدائنا األبرار، و في األخیر لزاما علینا أن نكون        
  فلتأخذنا ،م الحریة ، و لننعم بلحظة السلم و األمان التي بین أیدیناــر نسیـلنستنشق عبیو 1954

قوي و متین، ألن الجزائر ال  منها بدستور و الخروج نحاول النهوض أخر األمر یقظة واعیة،
  .تعاني من نقص القوانین و إنما من كیفیة تطبیقها 

و في األخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا البسیط هذا .        
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 قائمة المراجع

   التشریعات :

الدساتیر : -  1  

  1963سبتمبر08،مؤرخ في 1963الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة .  01

.1963سبتمبر10،مؤرخ في 64جریدة رسمیة عدد        

   ،یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976سنة نوفمبر 22،مؤرخ في 97- 76أمر رقم.  02
   24،السنة الثالثة عشر،مؤرخ في 94،جریدة رسمیة عددالدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة            
   .1976نوفمبر سنة            

،یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر سنة 28مؤرخ في18- 89مرسوم رئاسي رقم.  03
 ة للجمهوریة الجزائریة،الجریدة الرسمی1989فبرایر سنة  23الموافق علیه في استفتاءالدستور 

.1989،مارس سنة 01في  ، مؤرخ،السنة السادسة و العشرون09الدیمقراطیة الشعبیة عدد  

     ،یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر07،مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم.  04
  08مؤرخ في ،76،جریدة رسمیة عدد1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء  الدستور      
،یتضمن 2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في 19- 08قانون رقم،معدل بموجب 1996دیسمبر      
   .2008نوفمبر 16،مؤرخ في 63التعدیل الدستوري،جریدة رسمیة عدد         

 النصوص القانونیة :  -  2

  ینایر سنة 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01- 12قانون عضوي رقم .  05

.2012جانفي14مؤرخ في 1،جریدة رسمیة رقمیتعلق بنظام االنتخابات،2012         

. 2007مایو  13المؤرخ في :  05-07.  القانون المدني رقم  06  
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األوامر : –  

للبحثة المحــدد  للهیأة الوطنی 1973جویلیة  25المؤرخ في  44- 73األمر رقم .    07  

العلمي التابعة لوزیر التعلیم العالي .                

 النصوص التنظیمیة  -  3

المراسیم الرئاسیة : - أ    

المتساویة انــد اللجـن تحدیــــالمتضم 1976فیفري  20المؤرخ في  3-76رقم .  المرسوم  01  

المعنیة و المكاتب الوطنیة     ـــوزارةو االستشاریة بـالــة ب الفنیــاء ، و المكاتـــــاألعض       
المتخصصة .                   

اء ــالمتعلق بإنه،  1991سبتمبر 22المؤرخ في  336-91.  المرسوم الرئاسي رقم  02  

بحالة الحصار .           

ةـــــق بحالـــــــالمتعل،  1991جوان  4المؤرخ في  196-91.  المرسوم الرئاسي رقم  03  

الحصار .            

الن ــــالمتضمن إع،  1992نوفمبر  9: المؤرخ في 44-92.  المرسوم الرئاسي رقم  04  

حالة الطوارئ .             

ـــــالمرسوم الرئاس .  05 المتعلق بالتعیین ،  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99ي ــــ  

في الدولة .الوظائف المدنیة و العسكریة في          

ــــ.  المرسوم الرئاس 06 ـــالم 197-01ي رقم ــــ ــــ الذي یحدد  2001جویلیة  22ؤرخ في ـــ  
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   25،مؤرخ في40،جریدة رسمیة العددصالحیات مصالح رئاسة الجمهوریة و تنظیمها        
.      2001یولیوسنة          

المراسیم التنفیذیة :   - ب  

ــذي رقم 01 ـــ ــــ ـــؤرخ فــــــي  99- 90.  المرسوم التنفی ــالذي یتعل 1990مارس  27المـــ ق ــ  

ة ـــــــــوان اإلدارة المركزیـــــبسلطة التعیین و التسییر اإلداري بالنسبة للموظفین و أع          

و المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري . و الوالیات و البلدیات ،           

ــ.   المرسوم التنفیذي رق 02 ــالم 247-94م ــ دد ـــــذي یحــــال 1994أوت  10ؤرخ في ـــ  

صالحیات وزیر التجهیز و التهیئة العمرانیة .            

ـــ.   المرس 03 ــوم التنفیــ ــذي رقـــ ــــج 10المؤرخ في  123- 2000م ــــ یحدد  2000وان ـــــ  

صالحیـات وزیــر الصید و الموارد الصیدیة .           

ــــــ.   المرس 04 ــوم التنفیــ ــــ ــــذي رقـ ــالم 338- 01م ـــ یحدد  2001ر ـــأكتوب 28ؤرخ في ــــ  

صالحیــــات وزیــــــــر العمل و الضمان االجتماعي .           

وان ـــــام  دیــــالمتضمن مه 07/02/2009المؤرخ في 63-09.   المرسوم التنفیذي  05  

الوزیر األول و تنظیمه .             

ــــذي رقــــ.   مرســــوم تنفی 06 ــالم 64- 09م ـ ـــفبرای 7ؤرخ في ـــ ذي یحدد ــــــال،  2009ر ـــ  

صالحیات مدیریــــــة إدارة الوسائــــــل للوزیـــــــــر األول و تنظیمها .           

ــــالم 457-11.   المرسوم التنفیذي رقم  07 ــدیسمب 28ؤرخ في ـــ ـــ المتضمن  2011ر ـــ  

إنشاء الصیدلیة المركزیة للمستشفیات و تنظیمها و عملها  .           
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ــــذي رقـ   . 08 یحدد ذيــال 2013نوفمبر  19المؤرخ في  381-13ـم المرســــوم التنفیـ  

،لدى الوزیر األول المكلف باالصالح و الخدمة العمومیةـر ات الوزیــــــصالحی           

.2013نوفمبر20،الموافقلـ59جریدة رسمیة العدد           

ـــ.   المرس 09 ــوم التنفیــ ـــ یحدد الذي  2013نوفمبر  19المؤرخ في  382- 13ذي رقم ــــ  

ة ـتنظیم اإلدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومی           

.2013نوفمبر20،الموافقلـ59جریدة رسمیة العدد          

 ثانیا : الكتب 

ــــــات الجامعیــــــة ،محاضرات في المؤسسات اإلداریة،.   أحمد محیو 01   دیــوان المطبوعـ

  . 1996، الجزائر         

ـــة ة،دار النهضــــة العربیـــــ،مبادئ و أحكام القانون اإلداري،توفیق شحاتة.   02 طبعـ  

        1953 .  

ــدى ،عین ملیلة،الجزائر،النظام السیاسي الجزائري،سعید بو شعیر   .  03 دار الهـــ  

  دون ذكر سنة الطبع .          

ـــــة مقارنة،دراس،الوجیز في القانون اإلداري،سلیمان محمد الطماوي.     04   1989ـ

   ، قضــــــــاء اإللغــــاءاء اإلداري،الكتاب األولالقضـــــ،د الطماوي.    سلیمان محمـــــ 05

  ، القاهرة . 1976طبعة   

1962ة طبعـ،دار النهضة العربیة،القاهرة،مبادئ القانون اإلداري، طعیمة الجرف.    06  
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  ملیلة،الجزائر. نعیدى،الهدار ،و تشریعافقها، الجزائري نشأته الدستور،عبد اهللا بوقفة.      07

.  1991ر،مصــ،دار المعارف،القانون اإلداري،عبد الغني بسیوني عبد اهللا.      08  

ـــ،مدخل القانون اإلداري،عالء الدین عشي     .   09 دار م اإلداري،الجزء األول التنظیـ  

   . 2009طبعة الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،عین ملیلة،الجزائر،          

.1990الجزائر،ات الجامعیةدیوان المطبوع،دروس في القانــون اإلداري،عمار عوابدي.      10  

الجزائر ،جسور للنشر و التوزیع،اإلداري الوجیز في القانون،عمار بوضیاف    .   11  

.  2007الطبعة الثانیة،           

ــ،جسور للنشر و التوزیع،القرار اإلداري،عمار بوضیاف    . 12 . 2007ر،الجزائـــ  

العالقة بیـــن السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة في الجزائــر،يعمر فرحاتــــــ.    13  

جامعة  محمد خیضر بسكرة .،األحادیة و التعددیة )(بین فترتین            

  الظروف البیئیة و حدود المركزیة و الالمركزیة اإلداریـــــــة،.    فتح الباب ربیع أنور 14

. 1993، ،دار النهضة العربیة،القاهرة1،طبعة في دولة قطر            

   باتنة،2001،طبعة الجزائريمبادئ القانون اإلداري ،ر مزیانيفریدة قصیــ.     15

ـــــة ، مطبعة سخري،الجزء األولالقانون اإلداري،،قصیر مزیاني.    فریدة  16 طبعــــ  

          2011.  

بعـــةطة،ـــــة العربیــــدار النهض،محاضرات في تنظیم اإلدارة العامة،رالعطا فؤاد.     17  

          1956    .  

بجامعــــــة محمد انس،سنة ثالثة لیســــ،ألقیت على طلبة قسم الحقوقمحاضرات .   18  
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. 2012-  2011خیضر بسكرة، السنة الجامعیة،          

دار ،القانون االداري (التنظیــم االداري * النشــــاط االداري )،بعليمحمد الصغیر   . 19  

                             . 2004طبعة العلوم للنشر و التوزیع عنابة،       

ــرة األولى،الطبعــــ،األساسي في القانون اإلداري، ناصر لباد.   20 ــدد للنشـ دار المجــ  

. 2011سنة الطبع  التوزیع،سطیف،و           

.   1999الجزائر ،منشورات دحلب،القانون اإلداري و التنظیم اإلداري،ناصر لباد.   21  

ــــة ،، الكتاب األولالقانون اإلداري،الطهراوي.   هاني علي  22 ــــ ــــ الدار العلمیة الدولیـ  

. 2001عمان،           

جامعـــــة ،وحدة الطبع و التصویر،محاضرات في القانون اإلداريیسري العطار،.    23  

.               1990القاهرة،فرع الخرطوم،          

                      جامعیة : رابعا : رسائل 

، أطروحة للحصول  ة في اإلدارة الجزائریة ـــالهیئات االستشاریأحمد بوضیاف ،   .  01   

ـــ، معه2على دكتوراه دولة في القانون ، ج            ــــد العلـــــــ ــــة و اإلداریــــوم القانونیــ   ة ـ

  . 1982الجزائر ، سنة           

    على المواقع اإللكترونیة خامسا : المقاالت 

                                              تدیات الحقوق و العلوم القانونیة،من       

.09:45الساعة 23/11/2013تاریخ الزیارة  .  http://www.ccomptes.org.dz/  01  .  
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 ملخص الدراسة 

ــــــه نسـق ماري ، على التنظیــــم اإلداري الجزائــ جاء       ي مختلف الدول على و علیه الوضع فـ
ــــــن النظامین على حدى كزیة و إدارة ال مركزیـــــوجود إدارة مر  ة . و ذلك لصعوبة تطبیـــــق أي مــــ

 بشكل مستقل عن اآلخر .

ـــد دستـوریة نظـــل على إرسـاء عمف       ـــى استناإلدارة المركزیة بصــورة ذات منحت مقـــواعـ ي ـد ف
من حیث الشكل  ( رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة ) زمن معیـن على ثنائیـة الهیئـة التنفیذیة

.فقط   

ــ       ــل فـ ــذ بــرنـامــج و الواقع العملي الیوم یؤكد على أن الوزیـر األول صالحیاتـــــه تتمثـــــــ ـي تنفیـــ
رئیس الجمهوریة . فمـا هو إال مـنســق للعمل الحكومي مــن النــاحیــة الوظیفیة ، أمــا مــن النــاحیــة 

 العضویة فهو مجرد موظف سام تتحكم اإلرادة الرئاسیة في تعیینه و عزله.

ـــة المتعاقبـــاءت الــــج إذ       ــــ ــر الجزائریـ ــــة دساتیـــ ــــ ــة ، على تركیز أهم السلطات في ید السلطـ ـــــ ــــ
 التنفیذیـــة مما جعل التنظیم اإلداري الجزائري أقرب ما یمكن أن یكون إلى األنظمة الرئاسیة .

حیث نلمس بشكل كبیر الدور الضعیف للبرلمان في الحیاة السیاسیـة و الدستوریــة و حالة       
لطتین التشریعیة و التنفیذیة .عدم التوازن بین الس  

د أن ــوري ال یرقى إلى درجة الكمال ، و إنما هو قانون وضعي ال بــل الدستــر أن العمــغی      
ــریــة الثــالث من أجل تجسید المبادئ األساسیة للدیمقراطیة لحمایة مكونیعمل  ــات الهــویــــة الجــزائـ

اإلنســـــان و الحریات الفردیة و الجماعیة . و تجسیدا لدولة القانون .و حمایة و تعزیزا لحقوق   

و ــب هــأن الشع ورس اإلرادة الشعبیة ، ــر تكــزائــى الجــت علــاقبــي تعــر التـــع الدساتیــمیـجـف      
ب عن طریق ـى الشعـإلرة ــاشـة مبــوریـس الجمهــأ رئیــجـادة ، و یلــب السیــاحـة وصــطـلـدر الســصـم

       االستفتاء .
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