
  



                                                           

  إىل...وجعل السعادة واحلب رمزا حيمله قلبي 

  إىل من كرسا حياتهما يف        

إىل من تعبا كثري من أجل تربيتي وتعليمي وسأظل أعرتف 

جبميلهما مدى احلياة إىل القلبني الكبريين اللذين ال يعرفان إال احلب والعطاء 

 وقدوتي أبي العزيزية إىل قائدي 

كل   وو إىل كل األهل و األقارب 

  

 

                                                             

  إهداء  
                إىل النور الذي أضاء دربي 

وجعل السعادة واحلب رمزا حيمله قلبي 

إىل من كرسا حياتهما يف        ...رجائي يف شدتي وعزائي ...سر وجودي 

إىل من تعبا كثري من أجل تربيتي وتعليمي وسأظل أعرتف ...سبيل سعادتي 

جبميلهما مدى احلياة إىل القلبني الكبريين اللذين ال يعرفان إال احلب والعطاء 

ية إىل قائدي الغال أمي احلنونةإىل التي أشرقت فجر حياتي 

و إىل كل األهل و األقارب على قلبي  األعزاء عادل و مروة

  ل من عرفتهم من قريب أو من بعيد 

  

  إىل كل من وسعتهم ذاكرتي ومل تسعهم مذكرتي

  .أهدي مثرة جهدي 

  

      

  

إىل النور الذي أضاء دربي    

سر وجودي    

سبيل سعادتي    

جبميلهما مدى احلياة إىل القلبني الكبريين اللذين ال يعرفان إال احلب والعطاء 

إىل التي أشرقت فجر حياتي 

عادل و مروةوإىل إخوتي 

  األصدقاء 

ل من عرفتهم من قريب أو من بعيد وك             

إىل كل من وسعتهم ذاكرتي ومل تسعهم مذكرتي          

  
 



  :قال رسول ا صلى ا عليه و سلم 

كُلُّّكُم راْعٍ و ُكلُّ راْعٍ             

ْتهِعين    ْ  رلُ ُعوؤسم                          

  . رسول ا صلى ا عليه وسلم

 

قال رسول ا صلى ا عليه و سلم 

كُلُّّكُم راْعٍ و ُكلُّ راْعٍ               

ْتهِعين    ْ  رلُ ُعوؤسم

رسول ا صلى ا عليه وسلم

  

قال رسول ا صلى ا عليه و سلم        

                 ٍاْعُكلُّ ر راْعٍ و كُلُّّكُم

ْتهِعين    ْ  رلُ ُعوؤسم

رسول ا صلى ا عليه وسلم صدق 



                                              

        

  :حيث قال سبحانه املتواضع

                       

  "أخرجه أمحد والرتمذي بألفاظ متقاربة 

        "شراد صوفيا"

             الطريق نصائح وتوجيهات مهدت يل

خاصة                                

                                                                         ي

 

                                      

      شكر و عرفان                        
املتواضع  إجناز هذا العملب قينرزبادئا ببدء نشكر ا عز وجل أن 

 وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئن شكَرتُم ألزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشديد

  " 07: سورة إبراهيم "                                                      

  : وقد صح عن رسول ا صلى ا عليه وسلم

من ال يشكر الناس ال يشكر ا 63،14  " أخرجه أمحد والرتمذي بألفاظ متقاربة

"ة لدكتورتقدم بأمسى التقدير وجزيل الشكر إىل اأأن  يلذا يسعدن

نصائح وتوجيهات مهدت يل يل تقدميت الو  الدراسة هذه على

  .إلمتام هذا العــــــمل

 األساتذة مجيع  تقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أأن  كما ال يفوتين

                                                                        ييد العون وساعـــدن و إىل كل من قدم يلصويل ابتسام 

 . عيدسواء من قريب أو ب ه الدراسةعلى إجناز هذ

                                      

                        

بادئا ببدء نشكر ا عز وجل أن               

           يددذَابِي لَشع إِن تُمكَفَر نلَئو نَّكُمألزِيد تُمكَرش نلَئ كُمبر إِذْ تَأَذَّنو

                                                     

وقد صح عن رسول ا صلى ا عليه وسلم

 من ال يشكر الناس ال يشكر ا

لذا يسعدن

على  ةاملشرف

إلمتام هذا العــــــمل

كما ال يفوتين

صويل ابتسام   األستاذة

على إجناز هذ

  
 



  

  ةــــمقدم

 
   أ

طبیعـة إن تغیر وظائف الدولة المتواصل نتیجة اتساعها الجغرافي و البشري و التحول فـي 

 إضــافةلتلبیـة هـذه االحتیاجـات المشـتركة  الضــروریةو الوسـائل الالزمـة و االحتیاجـات لمواطنیهـا 

إلــى ظهــور فكــرة التنظــیم  أدتمختلفــة ، یعــد مــن العوامــل الرئیســیة التــي  إیــدیولوجیاتإلــى ظهــور 

  .أهـدافهاو النشـاطات القائمـة فیـه لتحقیـق  اإقلیمهـاإلداري ، الذي تتحكم و تنظم الدولـة بواسـطته 

      اإلداریـــةحیـــث یـــتم ذلـــك عـــن طریـــق تنظـــیم الجهـــاز اإلداري للدولـــة بشـــكل یســـمح بتعـــدد هیئاتهـــا 

تتبــع الدولــة فــي ذلــك  و .یــد اختصاصــاتها و كیفیــة ممارســتها تحد إلــىها إضــافة و بیــان تشــكیالت

   .الالمركزیة اإلداریة  أسلوب أوالمركزیة اإلداریة  أسلوبو هما  األسلوبیناحد 

مهمــا أخــرى المركزیــة  و مركزیــة فــي أي دولــة یبنــى علــى أجهــزة و إدارات فــالتنظیم اإلداري

بــین الــدول یكمــن فــي  األنظمــةاخــتالف  إنو . فیهــا الســائد  ياالقتصــادو  كــان النظــام السیاســي

كـل مـن ها فـي في ذلك للمعاییر السائدة فی حیث یراعى ةالالمركزی أوبنظام المركزیة  األخذمدى 

  .و الثقافي  ياالجتماع ، االقتصادي، المجال السیاسي 

و تجمیعهــا فــي یــد ســلطة واحــدة  اإلداریــةحصــر الوظیفــة  النظــام اإلداري المركــزي یعنــي و

عــن طریــق ممثلیهــا  اإلداریــةتنفـرد بالبــت النهــائي فــي جمیـع االختصاصــات الداخلیــة فــي الوظیفـة 

توزیـــع  أســـاسالنظـــام اإلداري الالمركـــزي فیقـــوم علـــى  مـــاأ . أقالیمهـــافـــي  أوفـــي عاصـــمة الدولـــة 

السـلطة بـین  بصفة أساسیة و بعض المهام االجتماعیة و االقتصـادیة و الثقافیـة اإلداریةالوظیفة 

الهیئــات المحلیــة المنتخبــة عبــر األقــالیم ، حیــث تمــارس هاتــه األخیــرة مــا یــؤول إلیهــا لمركزیــة و ا

مـــن اختصـــاص بصـــفة مســـتقلة طبقـــا لمـــا یحـــدده القـــانون ، و هـــذا مـــع الخضـــوع لرقابـــة الســـلطة 

  1.على احترام القانون فقط  المركزیة بهدف الحرص

، فالنظــام المركــزي یحــافظ علــى تماســك  المــزج بــین هــذین النظــامین تحــاول معظــم الــدولو 

المتمتعة بالشخصیة المعنویة فـي  اإلداریةالدولة و وحدتها ، في حین تشرك الالمركزیة الوحدات 

  .في حدود جغرافیة معینة  اإلداریةممارسة وظیفتها 

ـــوطني و فـــي ظـــل   ـــى المســـتوى ال ـــع المهـــام عل ـــة بجمی ـــام الســـلطة المركزی فمـــع اســـتحالة قی

إلــى ضــرورة تــرك المبــادرة للهیئــات المحلیــة   أدىالــذي  األمــر،  األولویــاتاخــتالق االحتیاجــات و 

                                                      
، العدد السادس مجلة االجتهاد القضائي  عبد الحلیم بن مشري ، نظام الرقابة اإلداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر ،  1

  . 102. ، ص  2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ماي 

  



  

  ةــــمقدم

 
   ب

        تتجســـــــــد فـــــــــي صـــــــــورتین و همـــــــــا الالمركزیـــــــــة المرفقیـــــــــة و الالمركزیـــــــــة  اإلداریـــــــــةفالالمركزیــــــــة 

دولـــة ، كمـــا هـــو  ألي إدارينظـــام  أيكبیـــرة فـــي  أهمیـــةذات  األخیـــرةحیـــث تعـــد هـــذه ،  اإلقلیمیـــة

 اإلدارةسـاس دسـتوري فـي شـكل إذ تبنـى و تتبلـور علـى أ .في نظام دولتنا الحبیبة الجزائـر الحال 

، حیـث نصـت  1996من الدستور الجزائري لسـنة  15المحلیة ، و مثال ذلك ما جاء في المادة 

  .جماعة القاعدیة و الوالیة ، البلدیة هي ال لبلدیةا: للدولة هي  اإلقلیمیة الجماعات"  أنعلى 

المحلیـة  بـاإلدارة المحلیة عدة تسمیات وفقا لمدلوالت كل منها، فسمیة اإلدارة أخذتو قد   

       المركزیـــــة و ســـــمیت بالجماعـــــات المحلیـــــة مـــــن كونهـــــا عبـــــارة عـــــن منطقـــــة اإلدارةلتمییزهـــــا عـــــن 

ة ، و تتمتـــع الدولـــة إلـــى وحـــدات جغرافیـــة تظـــم مجموعـــة ســـكانیة معینـــ إقلـــیمناتجـــة عـــن تقســـیم 

  .بالشخصیة المعنویة 

تعـــــود إلـــــى عوامـــــل سیاســـــیة باعتبـــــار  أنهـــــایجـــــد  الجماعـــــات المحلیـــــة نشـــــأةمتتبـــــع لال إنو 

خـالل خلـق عوامل اجتماعیة من حو تجسید الدیمقراطیة الوطنیة ، و الدیمقراطیة المحلیة خطوة ن

عوامـل اقتصـادیة و فـي تنمیـة مجـتمعهم ،  روح التعاون بین السكان المحلیین وتشجیع مسـاهمتهم

ـــل فـــي تخفیـــف  ـــى الســـلطة المركزیـــة  األعبـــاءتتمث فـــالتنظیم اإلداري الالمركـــزي  .االقتصـــادیة عل

الجزائــر  اهتمامـات النظــام القـائم فـي الجزائــر منـذ االسـتعمار ، فقــد ورثتـه أولـىكـان مــن  اإلقلیمـي

   1966أكتــوبربعــد صــدور میثــاق البلدیــة فــي  إصــالحاتعلیــه  أدخلــتعــن العهــد االســتعماري ثــم 

  67/24رقــم  قــانون البلدیــة إصــدار، و تطبیقــا لهمــا تــم  1969 مــارس 26و میثــاق الوالیــة فــي 

         و هــــذا فــــي 1969 مــــاي 23فــــي  69/38رقــــم  و قــــانون الوالیــــة 1967ســــنة  جــــانفي 18فــــي 

ع الجوانـب مست جمی و تغیرات حداثأ، ثم شهدت الجزائر بعد ذلك عدة ) الحزب الواحد ( فترة 

عــدل  إذنظــام التعددیــة السیاســیة  إقــرار، حیــث تــم و االجتماعیــة للدولــة السیاســیة ، االقتصــادیة 

               منهــا قـــانوني البلدیــة و الوالیـــة فصــدر القـــانون و تمـــت مراجعــة القـــوانین و  1989 الدســتور ســنة

علـى مـا هـو  األمـرالمتعلـق بالوالیـة و ظـل  90/09القانون رقم  المتعلق بالبلدیة و  90/08رقم 

  . 12/07قانون والئي رقم  أخرو   11/10صدور أخر قانون بلدي رقم  إلى غایةعلیه 

  

  

  



  

  ةــــمقدم

 
   ت

   :الموضوع  أهمیة

مواضــیع القــانون  أبــرزدراســة هــذا الموضــوع فــي كــون الجماعــات المحلیــة مــن  أهمیــةز تبــر 

الــذي یــدفع بنــا إلــى ضــرورة تقــدیم  األمــراهتمامــا مــن طــرف مختلــف الــدول ،  أكثرهــاو اإلداري 

مــا اعتــرف بــه لهــا مــن اســتقالل لــه مكانــة تجعلــه ذو  أن إذصــورة حــول واقــع هــذه الجماعــات ، 

العالقـة  أن أيفـي حالـة عـدم تحققـه ،  اإلداریـةعلى تجسید مفهوم الالمركزیـة  األهمیةبالغ  تأثیر

تكـــون عالقـــة اســـتقالل بالدرجـــة  أنالموجـــودة بـــین الدولـــة و الجماعـــات المحلیـــة و الـــذي یفتـــرض 

تضــمن بــه تطبیــق بالشــكل الــذي  أوباســتثناء  إالال تتــدخل الدولــة  أن، و بالدرجــة الثانیــة  األولــى

  :التالیة  اإلشكالیةو نظرا لهذه األهمیة البالغة ارتأینا طرح . و عدم خرقه  القانون

  :  اإلشكالیة

   التوازن بین استقالل الجماعات المحلیة دى تحقیق المشرع الجزائري لمبدأما م    

  و تبعیتها للسلطة المركزیة ؟                            

  :و یتفرع عن هذه اإلشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي نوردها فیما یلي

 االستقالل الذي تتمتع به الجماعات المحلیة ؟فیما یتمثل  .1

إلى أي مدى یمكن للجماعات المحلیة ممارسة اختصاصاتها في ظل االستقالل الممنوح  .2

 لها

 ما المقصود بالوصایة اإلداریة و إلى ماذا تهدف ؟ .3

  ما هو نطاق ممارسة الوصایة اإلداریة ؟ .4

   :الدراسة  أسباب

البالغـة و قیمتـه فـي  أهمیتـهالتي دفعـت بنـا إلـى دراسـة هـذا الموضـوع هـي  األسباب أهم إن

 تاثیره علـى شـتى المیـادین إلى إضافةمجال البحث العلمي و تفسیر و توضیح بعض المفاهیم ، 

نون البلدیـة رقـم تعـدیل لقـا أخـرصـدور  أنكونه یجسد مبـدأ الدیمقراطیـة و السـیادة الشـعبیة ، كمـا 

علـى المسـتوى الـوطني  التـأثیرنها بتغییرات جدیدة من شـأ یأتيقد  12/07 رقم و الوالیة 11/10

  . هو المحلي ، مما یدعم الرغبة الشخصیة في دراست

  



  

  ةــــمقدم

 
   ث

   : الصعوبات 

   :  ما یلي هذه الدراسة في الصعوبات التي واجهتنا أهممن 

ـــ علــى 1 دراســتنا تمحــورت  أن إال، اعتمــدنا علیهــا  التــيالعامــة الــرغم مــن تــوفر المراجــع  ـــ

  . تفتقران للمراجع المتخصصة) االستقالل و التبعیة ( حول جزئیتین 

  .ـــــ ضیق الوقت مقارنة بقلة المراجع و صعوبة الحصول علیها 2

  :منهج الدراسة 

اعتمــدنا فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي الــذي یتجلــى مــن خــالل وصــف 

، و تحلیــل النصــوص القانونیــة الجدیــدة  حالــة الجماعــات المحلیــة فــي القــوانین الســابقة و الجدیــدة 

  .مع االعتماد على المقارنة نوعا ما 

الدراسة قمنا بتقسیم خطـة هـذه  إشكالیةعلى  اإلجابةجل بناءا على ما تم عرضه و من أو 

  :الدراسة إلى فصلین یسبقهما مبحث تمهیدي على النحو التالي 

  ة ـــمقدم

   اإلداریةالجماعات المحلیة تجسیدا لالمركزیة : مبحث تمهیدي       

  مظاهر استقالل الجماعات المحلیة :  األولالفصل 

  مفهوم استقالل الجماعات المحلیة :  األولالمبحث 

  للجماعات المحلیة  استقالل أشكال: المبحث الثاني 

  مظاهر تبعیة الجماعات المحلیة : الفصل الثاني 

   اإلداریةمفهوم الوصایة :  األولالمبحث 

  على الجماعات المحلیة   اإلداریةنماذج الوصایة : المبحث الثاني 

  خاتمــــة



  

  مبحث تمهیدي   

الجماعات المحلیة 

  تجسید

  لالمركزیة اإلداریة
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  : مبحث تمهیدي                              

  اإلداریةجماعات المحلیة تجسید لالمركزیة لا                 

 ةالالمركزیــتتمثــل فــي المركزیــة و  فنیــة  أســالیبدولــة علــى  أيفــي  اإلداريیرتكــز التنظــیم 

تتبلــور الالمركزیـــة  و .فــي الدولـــة  اإلداریـــة األجهــزةبــین مختلـــف  اإلداريكســبیل لتوزیــع النشـــاط 

فالنظـــام  ، )1( مـــا یعـــرف فـــي الجزائـــر بالجماعـــات المحلیـــة أوالمحلیـــة  اإلدارةفـــي شـــكل  اإلداریـــة

ـــة الحـــق فـــي مباشـــرة  اإلداري ةالالمركزیـــ ـــاطق المحلی ـــة التـــي تمـــنح لســـكان المن یجســـد الدیمقراطی

عـن طریـق مجـالس منتخبـة كمـا هـو الحـال فـي الجزائـر، حیـث تعتبــر  بأنفسـهمشـؤونهم و مـرافقهم 

  . و تعمل على تطبیقها اإلداریةالجماعات المحلیة الهیئات التي تمثل الالمركزیة 

لمفهـــوم الالمركزیـــة  والأبنـــا قبـــل التعـــرف علـــى مفهـــوم هـــذه الجماعـــات التطـــرق  جـــدری و 

المشــابهة لهــا ، متبعــین فــي  األنظمــةكمــا ســنحاول تمییــز الجماعــات المحلیــة عــن بعــض  اإلداریــة

  : ثالث مطالب وهي  إلىذلك تقسیم هذا المبحث التمهیدي 

  اإلداریةمفهوم الالمركزیة :  األولالمطلب 

  مفهوم الجماعات المحلیة: الثاني المطلب 

  الجماعات المحلیة و الصور المشابهة لها: المطلب الثالث 

                             

  

  

  

                                  

                               

                                                      
رســالة ماجســتیر ، كلیــة العلــوم  المحلیــة و دورهــا فــي تحقیــق التنمیــة المحلیــة فــي الجزائــر ،، الجبایــة نــور الــدین یوســفي   )1(

  . 22 . ، ص 2009بومرداس ،  االقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة 
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  : األولالمطلب                              

  اإلداریةمفهوم الالمركزیة                    

كـل  تأخـذ  ،)1( داخـل الدولـة اإلداريظیم التنطریقة من طرق  إاللیست  اإلداریةالالمركزیة 

ظهــرت كحــل لمســالة الدیمقراطیــة فقــد   ،)2(دولــة منهــا بالقــدر الــذي یتفــق و ظروفهــا االجتماعیــة 

، حیــث تعتبــر مطلبــا  )3(فــي الشــؤون المحلیــة أنفســهمحكــم المــواطنین  مبــدأفــي الدولــة ، و تجســید 

  )4(. اإلدارةناجحا و مهما في  أسلوباحیویا لدى كافة الشعوب و 

مــــن خــــالل تعریفهــــا و تحدیــــد  اإلداریــــةســــنقوم هنــــا بــــالتعرف علــــى مفهــــوم الالمركزیــــة  و  

   .  وأهدافهاصورها 

                                            اإلداریةتعریف الالمركزیة :  األولالفرع   

اختصـار المسـافة و ردم الهـوة بـین المـواطن و مراكـز " بسـط معانیهـا فـي أ تعني الالمركزیة

، بحیــث تكــون الحكومــة قریبــة مــن المــواطن و علــى  اإلداريتقصــیر الظــل  أيصــناعة القــرار ، 

    )5(."االستعداد لالستجابة لمطالبه  أهبة

توزیــع الوظــائف :"  بأنهــا اإلداریــةالالمركزیــة  يســلیمان محمــد الطمــاو الــدكتور  عــرف و لقــد

منتخبـة ، بحیــث  ةمصـلحی أوبـین الحكومـة المركزیــة فـي العاصـمة و بـین هیئــات محلیـة  اإلداریـة

  )6(." و رقابة الحكومة المركزیة  إشرافتحت  اإلداریةتكون هذه الهیئات في ممارستها لوظیفتها 

الـذي یقـوم علـى توزیـع السـلطات و الوظـائف  اإلداريالنظـام  ذلـك : " أنهاكما عرفت على 

مصـــلحیة  أو إقلیمیـــة أخـــرى إداریـــةوهیئـــات و وحـــدات ) الحكومـــة(المركزیـــة  اإلدارةبـــین  اإلداریـــة

                                                      
    الجزائـــر، امعیـــة ، دیـــوان المطبوعـــات الج 2ط  ، أســـس التنظـــیم اإلداري و اإلدارة المحلیـــة بـــالجزائر ،جعفـــر أنـــس قاســـم   )1(

  . 18. ص  ، 1988
 . 5 . ، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2ط اإلدارة المحلیة المقارنة ،حسین مصطفى حسین ،   )2(
        ، العــــدد الســــادس  مجلــــة االجتهــــاد القضــــائي  ،"فعالیــــة الرقابــــة اإلداریــــة عــــن أعمــــال اإلدارة المحلیــــة " ،  بجبــــلعتیقــــة   )3(

  . 102. ، ص  2009و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ماي  كلیة الحقوق
  . 27. یوسفي ، مرجع سابق ، ص  نور الدین  )4(
  . 27. ، ص  المرجع نفسه  )5(
ـــــــــانون ،  ســـــــــلیمان محمـــــــــد الطمـــــــــاوي )6( ـــــــــادئ الق ـــــــــة  اإلداريمب ـــــــــي ، اإلســـــــــكندریة دار  ، ، دراســـــــــة مقارن                  الفكـــــــــر العرب

  . 83. ص  ، 2007
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اكتســابها للشخصــیة المعنویــة ، مــع بقائهــا خاضــعة  المركزیــة بمقتضــى اإلدارةمســتقلة قانونــا عــن 

  )1(.اإلدارةقدر معین من رقابة تلك ل

  : جانبین   اإلداریةلالمركزیة  أنلنا  یتضحمما سبق ذكره 

مـن تسـییر شـؤونها بنفسـها  المحلیـة المنتخبـة  األجهزة یتمثل في تمكین   :سیاسي  جانبـــ 

  . اإلداریةمما یرسخ مبدأ الدیمقراطیة 

ـــ ــانوني  ـ ــب ق      فــي الدولــة بــین الحكومــة المركزیــة  اإلداریــةیتمثــل فــي توزیــع الوظیفــة   :جان

   )2(.و الهیئات المحلیة 

   اإلداریةصور الالمركزیة : الفرع الثاني 

  :هما  أساسیتانصورتان  اإلداریةلالمركزیة 

 :المرفقیة  اإلداریةالالمركزیة  )1

  معنویة متخصصة في موضوع نشاط معین كالمؤسسات العامـة أشخاصوجود  علىتقوم  

  )3( .منح مرفق عام محلي الشخصیة المعنویة و قدر من االستقالل إذاو تكون في حالة 

الالمركزیـــــة المرفقیـــــة ترتكـــــز علـــــى االختصـــــاص الموضـــــوعي و الـــــوظیفي ، ممـــــا  أنكمـــــا 

الـذي  اإلقلیمـيبالالمركزیة المصلحیة ، دون االهتمام بالنطـاق و المجـال  أیضااستدعى تسمیتها 

   )4(.محلیا أو اوطنی أكانیمارس فیه ذلك النشاط 

 : اإلقلیمیة اإلداریةالالمركزیة  )2

 إلیهـــاالتــي تســتند  األركــانعلــى  ترتكــز هـــيو فــي دراســتنا ،  همنــایو هــي الموضــوع الــذي  

ـــى  ـــة  حیـــث تقـــوم عل ـــیمجغرافـــي فیقســـم  أســـاسالالمركزی ـــة  إقل ـــىالدول ـــع  إل ـــة تتمت وحـــدات جغرافی

            بالشخصـــــیة المعنویـــــة ، و تظـــــم مجموعـــــة ســـــكانیة معینـــــة تـــــرتبط فیمـــــا بینهـــــا بـــــروابط التضـــــامن 

                                                      
  2013،  عنابة، دار العلوم للنشر و التوزیع ،  ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )1(

 . 61. ص 
  . 27. نور الدین یوسفي ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 125. ، ص  2001، مطبعة عمار قرفي ، الجزائر ، باتنة ،  الجزائريمبادئ القانون اإلداري فریدة قصیر مزیاني ،   )3(
 . 77. ص  مرجع سابق ،  ،   ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )4(
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ــــس منتخــــب ، و هــــو مــــا یعــــرف  ــــي شــــكل مجل ــــوم بتســــییر شــــؤونها المحلیــــة ف و تنتخــــب مــــن یق

   )1(.بالجماعات المحلیة في الجزائر

 إلــى اإلداریــةجــزء مــن الوظیفــة  إســناد : "الالمركزیــة اإلداریــة اإلقلیمیــة بأنهــا كمــا عرفــت  

  )2(."اإلقلیمفي حدود و نطاق  اإلداریةتستقل بمباشرة هذا النمط من الوظیفة  إقلیمیةهیئات 

  اإلداریــة اإلقلیمیــة تتحقــق بمــنح جــزء مــن إقلــیم الدولــة الشخصــیة المعنویــة  ةفالالمركزیــ إذن

بالنســبة للبلدیــة و الوالیــة  الشــأنو ســلطة اإلشــراف علــى مرافقــه المحلیــة باســتقالل معــین كمــا هــو 

  .في الجزائر 

متماســكة  أركــانثــالث اإلداریــة تتكــون مــن الالمركزیــة  نأنجــد  فیالتعــار مــن خــالل هــذه  

  : ومترابطة فیما بینها والتي یمكن استخالصها من التعاریف السابقة و هي كما یلي 

 االعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیة 

 و تولي تلك المصالح إلدارةمحلیة منتخبة و مستقلة  أجهزة إنشاء 

  3(.المركزیة اإلدارةلدى قیامها بتلك المصالح لرقابة  األجهزةخضوع تلك( 

   اإلداریةالالمركزیة  أهداف: الفرع الثالث 

یســـــتخدم  اإلداريمعینـــــة ، و النظـــــام الالمركـــــزي  أهــــدافیعتمـــــد لتحقیـــــق  إداريكــــل نظـــــام 

   .إداریة أخرىسیاسیة و  أهدافلتحقیق 

تشــــكیل الجماعــــات  بمبــــدأ أساســــا اإلقلیمیــــةتــــرتبط فــــي الالمركزیــــة  :السیاســــیة  األهــــداف )1

 :منها  أهدافیحقق  المبدأباالنتخاب و هذا  اإلقلیمیة

  ــــىو تعتبــــر الهــــدف الرئیســــي الــــذي تســــعى : الدیمقراطیــــة ــــةتحقیقــــه الالمركزیــــة  إل        اإلقلیمی

و تتمثــل هــذه الدیمقراطیــة مــن خــالل المجــالس المحلیــة المنتخبــة بواســطة المجتمــع المحلــي  

 )4(.في هذه المجتمعات اإلدارةلتتولى الحكم و 

                                                      
  . 29. نور الدین یوسفي ، مرجع سابق ، ص   )1(
 . 14 . ص مرجع سابق ،حسین مصطفى حسین ،   )2(
 . 10. ، ص  2004عنابة ،  دار العلوم للنشر و التوزیع  ، ،  قانون اإلدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي   )3(
  . 79. ، ص  1982، دار الفكر العربي القاهرة ،  سة مقارنةدرا،  القانون اإلداري، الوجیز في  سلیمان محمد الطماوي  )4(
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  المحلیـــة لتـــدعیم  اإلدارةتســـعى  أنیجـــب : دعـــم الوحـــدة الوطنیـــة و تحقیـــق التكامـــل القـــومي

مراكـــز القـــوى التـــي  إلضـــعافوســـیلة  اإلدارينیـــة ، حیـــث یعـــد التقســـیم الوحـــدة الوط وتأكیـــد

 .ما هو الحال في كثیر من الدولكالقضاء علیها نهائیا  أوتكون قائمة 

 بتوزیــع االختصاصـــات ویكــون : تقویــة البنــاء السیاســي و االقتصــادي و االجتمــاعي للدولــة

 .بدال من تركیزها في العاصمة

 :و یمكن تلخیصها فیما یلي  : اإلداریة األهداف )2

  االسـتخدام  إلـى) المجـالس المنتخبـة ( تسـعى الهیئـات الالمركزیـة :  اإلداریـةتحقیق الكفـاءة

 . السبل بأیسرلمواطنین ا من عدد ألكبر للموارد المتاحة ، و توفیر الخدمات األمثل

  تفـادي تنمـیط و تبعـا لطبیعـة الوحـدة و حجمهـا  ألخـرىمـن وحـدة محلیـة  األداء أنماطتغییر

  )1(.المركزیة اإلدارةالذي یعتبر من عیوب  األداء

  ــــز الســــلطة و بعــــد ــــالزم تركی ــــي ال ت ــــة الت ــــى البیروقراطی ــــؤدى  اإلدارةالقضــــاء عل ــــث ت ، حی

ال یخضــعون لرقابــة  ال یــدركون طبیعــة الحاجــات المحلیــة ، و أشــخاصالخــدمات بواســطة 

  .المستفیدین منها

 

  :المطلب الثاني                         

  مفهوم الجماعات المحلیة                    

یعتبر مفهوم الجماعات المحلیة مفهوما قائما بذاته مختلفا عن غیره مـن المفـاهیم القانونیـة  

 إلـى أشـارتاعترفت بـه كـل الدسـاتیر ، حیـث  و وجود هذه الجماعات مكرس دستوریا، ف األخرى

و مثـال ذلـك مـا نـص علیـه دسـتور  )2( وجود نوعین من الجماعـات المحلیـة همـا البلدیـة و الوالیـة

                                                      
        )دراســـة مقارنـــة (  المجـــالس المحلیـــة و أثـــره علـــى كفایتهـــا فـــي نظـــم اإلدارة المحلیـــة تشـــكیل مارة  الزغبـــي ، ســـ خالـــد  )1(

    . 46. ، ص  1993،  األردنمكتبة دار الثقافة  للنشر و التوزیع ، عمان   ،  3ط
                         لـــــــإلدارةالمدرســـــــة الوطنیـــــــة  ، مـــــــذكرة نهایـــــــة تـــــــربص ،االســـــــتقاللیة المالیـــــــة للجماعـــــــات المحلیـــــــة ،  مـــــــدكور زینـــــــب  )2(

  . 8. ، ص  2005، ) فرع میزانیة ( تخصص اقتصاد و مالیة 



 الجماعات المحلیة تجسید لالمركزیة اإلداریة: مبحث تمھیدي 

 
11  

و هــو مــا نصــت علیــه جمیــع  )1( ." للدولــة هــي البلدیــة و الوالیــة اإلقلیمیــةالجماعــات  "م  1996

   .الدساتیر

 .علـى حـدىو التعرف على هیئات كل منهمـا  )البلدیة و الوالیة (  هنا تعریفهما سنحاول  

مصطلح الجماعات المحلیة قد تعددت تسمیاته فـي تطبیقـات  أن إلى اإلشارةتجدر  ذلكلكن قبل 

بهـــا و االعتمـــاد علیهـــا ، فهنـــاك مـــن یطلـــق علیهـــا  األخـــذ، و هـــذا حســـب درجـــة  المختلفـــةالـــدول 

  .المركزیة ، الن نشاطها محلي  اإلدارةتمییزا لها عن المحلیة  اإلدارةمصطلح 

المجــالس  أوات المحلیــة ، الهیئـات المحلیــة نســتخدم مصـطلح الجماعــبحثنـا هــذا سلكـن فــي 

   المحلیة المنتخبة تبعا لما هو سائد في التنظیم الجزائري 

   و هیئاتها تعریف البلدیة:  األولالفرع 

  :تعریف البلدیة    ) أوال

ا و كــذلك اجتماعیــ ، إداریــااقتصــادیا ،  ،سیاســیا  األساســيتعــد البلدیــة الجهــاز التنظیمــي  

و قـد عرفهـا المشـرع الجزائـري حسـب قـانون  )2(. اإلداريقاعـدة الهیكـل  لثقافیا في الدولـة و تشـك

ـــة  ـــى  11/10البلدی ـــةالجماعـــة "  أنهـــاعل ـــة اإلقلیمی ـــع بالشخصـــیة المعنوی ـــة و تتمت ـــة للدول       القاعدی

  )3(."و الذمة المالیة المستقلة 

ــــانون علــــى  كمــــا ــــة هــــي القاعــــدة  " نأنصــــت المــــادة الثانیــــة مــــن نفــــس الق  اإلقلیمیــــةالبلدی

مشــاركة المــواطنین فــي تســییر الشــؤون  إطــارو تشــكل  ، الالمركزیــة و مكــان لممارســة المواطنــة

  ."العمومیة 

  

  

                                                      
             76عـــــــدد ، ، الجریـــــــدة الرســـــــمیة  1996دیســـــــمبر 07، الصـــــــادر فـــــــي 1996مـــــــن دســـــــتور الجزائـــــــر لســـــــنة  15المـــــــادة   )1(

  . 06.  ص  1996دیسمبر  08الصادرة  في 
، كلیــة الحقــوق و العلــوم  إداريقــانون فــي ال ، مــذكرة ماســتر المحلیــة فــي الجزائــر اإلدارةنطــاق اســتقاللیة حفیــزة ســفوحي ،   )2(

  .  32 .، ص  2012ة ، جامعة بسكرة ، السیاسی
 37عــدد ، الجریــدة الرســمیة  ، 2011جــوان ســنة  22المــؤرخ فــي  ، المتعلــق بالبلدیــة  11/10مــن القــانون رقــم   01المـادة   )3(

 2011جویلیة  03في  ة الصادر 
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  :هیئات البلدیة   )ثانیا 

  تتوفر البلدیة على"  انه المتعلق بالبلدیة على 11/10القانون رقم من  15تنص المادة 

  المجلس الشعبي البلدي : هیئة مداولة  ــــ

  رئیس المجلس الشعبي البلدي یرأسها تنفیذیةهیئة : هیئة تنفیذیة  ــــ

  تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديالعام للبلدیة  األمینینشطها  إدارة ــــ

   )1(". بهمام المعمول التشریع و التنظی إطارفي  أعمالهاتمارس الهیئات البلدیة 

  :البلدیة كما یلي  أجهزةسنقوم بدراسة النظام القانوني لهیئات و  فإنناحسب هذه المادة 

 :المجلس الشعبي البلدي   )1

للدولــــــة الجزائریــــــة ، فهــــــو یعكــــــس روح  األساســــــیةالخلیــــــة یعــــــد المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي 

فــــي الــــبالد ، و نظــــرا للموقــــع الــــذي یحتلــــه  اإلقلیمیــــةالدیمقراطیــــة الشــــعبیة و یجســــد الالمركزیــــة 

     إرادتــهالــذي یعبــر فیــه الشــعب عــن  اإلطــارالمجلــس داخــل الدولــة ، فقــد جعلــه الدســتور الجزائــري 

و یراقــب عمــل الســلطة العمومیــة ، كمــا جعلــه قاعــدة الالمركزیــة و مكــان مشــاركة المــواطنین فــي 

  )2(.تسییر الشؤون العمومیة 

  .ل دراسة هذا المجلس من خالل التعرف على تشكیلته و سیره وبناءا على هذا سنحاو 

 : تشكیل المجلس الشعبي البلدي     - أ

یــتم اختیــارهم مــن قبــل ســكان البلدیــة  منتخبــین أعضــاءیتشــكل المجلــس الشــعبي البلــدي مــن 

  )3(.قتراع السري النسبي على القائمةعن طریق اال

                                                      
    . 135. ، مرجع سابق ،  ص  ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )1(
       كلیــة الحقــوق ، اإلداري، مــذكرة ماســتر فــي القــانون  االســتقاللیة المحلیــة للجماعــات المحلیــة فــي الجزائــر مفیــدة یوســف ،  )2(

  . 19. و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ص 
  01عـــدد ، ، الجریــدة الرســـمیة  2012 جـــانفي12 المتعلــق باالنتخـــاب ، المـــؤرخ فــي  12/01مـــن القــانون رقـــم  65المــادة   )3(

  2012جانفي  14بتاریخ   الصادرة



 الجماعات المحلیة تجسید لالمركزیة اإلداریة: مبحث تمھیدي 

 
13  

المجلـس الشـعبي  أفـرادمعیار التعـداد السـكاني لتحدیـد عـدد  إلىو قد عمد المشرع الجزائري 

مـــن قـــانون االنتخـــاب الجزائـــري ، حیـــث یتـــراوح عـــدد  79طبقـــا للمـــادة  ،)1(البلـــدي فـــي كـــل بلدیـــة 

  .عضو  43عضو و  13المجلس الشعبي البلدي بین  أعضاء

سـنوات )  05( یقوم المجلس الشعبي البلدي بممارسة مهامه طیلة العهـدة المقـدرة بــ خمـس 

مــن  96،  93،  90هــذه المــدة تمتــد تلقائیــا فــي الحــاالت المنصــوص علیهــا فــي المــواد  أنكمــا 

  )2(.الدستور

 :سیر المجلس الشعبي البلدي     -  ب

      یقــــوم المجلــــس الشــــعبي البلــــدي بعقــــد عــــدة دورات یجــــرى خاللهــــا مــــداوالت أعمالــــهتســــییر ل

   )3(.و یشكل لجان متخصصة

تعقــد الــدورات و دورات غیــر عادیــة ،  ةالبلــدي دورات عادیــ الشــعبيیعقــد المجلــس  :الــدورات  .1

الـدورات الغیـر عادیـة فللمجلـس  أمـا، ) سـتة دورات عادیـة فـي السـنة ( العادیة كـل شـهرین 

س طلـــب مـــن رئـــییعقـــد دورة غیـــر عادیـــة كلمـــا اقتضـــت شـــؤون البلدیـــة ذلـــك ، و ذلـــك ب أن

  )4(.بطلب من الوالي أو أعضائه 1/3ثلث  أوالمجلس الشعبي البلدي 

   )5(.كارثة كبرى أودورات استثنائیة وجوبا في حالة خطر وشیك  هذا فهو یعقدإضافة ل

  : و لصحة عقد الدورات یشترط قانون البلدیة ما یلي 

ـــ  و بالضــبط لمقــر  األعضــاء إلــىات كتابیــة مــن طــرف رئــیس البلدیــة أن ترســل اســتدعاء ـ

یـوم واحـد فـي  إلـىتخفـض هـذه المـدة  أنمـن انعقـاد الـدورة ، و یمكـن  أیـام 10سكناهم قبل 

  )6(.حالة االستعجال

مــن طــرف رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي ، حیــث یــتم نشــره عــن  األعمــالجــدول  إعــداد  ـــــ

الجمهــور ، كمــا  إلعــالمالمخصصــة  األمــاكنطریــق التعلیــق فــي مــدخل قاعــة المــداوالت و 

   )7(.تدعاء الموجه للعضو لحضور الدورةیرفق باالس

                                                      
  . 20. ، ص مرجع سابق  مفیدة یوسف ،  )1(
  المتعلق باالنتخاب  12/01رقم  قانونالمن  65المادة   )2(
    . 164. ، مرجع سابق ،  ص  ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،  ) 3(
  . 37. نور الدین یوسفي ، مرجع سابق ، ص   )4(
    . 165. ، مرجع سابق ،  ص  ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،    )5(
  المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  21المادة   )6(
  165. مرجع سابق ،  ص  ، ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )7(
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ـــ ، حیـــث أوجـــب القـــانون ذلـــك لتفـــادي  األعضـــاءمطلقـــة مـــن  أغلبیـــةحضـــور  قیتحقـــ أن  ـ

و تعطـــل المصـــالح العامـــة ، لكـــن تصـــبح االجتماعـــات مهمـــا كـــان عـــدد  حـــاالت االنســـداد

كاملـــة  علـــى  أیـــام)  05( الحاضـــرین صـــحیحة بعـــد توجیـــه اســـتدعاء ثـــاني بفـــارق خمســـة 

  .األغلبیةلم یتحقق حضور  إنتوجیه استدعاء ثالث بعد ذلك  و )1(األقل

     یجـــري المجلـــس الشـــعبي البلـــدي خـــالل دوراتـــه مـــداوالت تحـــرر باللغـــة العربیـــة  :المـــداوالت    .2

و فــــي حالــــة تســــاوي ،  )2(الحاضــــرین لألعضــــاءالمطلقــــة  األغلبیــــةو تعــــد مقبولــــة بموافقــــة 

 .یرجح صوت الرئیس األصوات

  .تعد المداوالت نافذة بعد المصادقة علیها من طرف الوالي 

المجلس یشكل من بـین  نأمن قانون البلدیة على  12و المادة  31نصت المادة  :اللجان    .3

 )3(.مؤقتة أخرىلجانا دائمة و  أعضائه

ر فـــي المســـائل أعضـــاء و هـــي تنظـــ 06الـــى 03دائمـــة مـــن یتـــراوح عـــدد أعضـــاء اللجـــان ال

اللجـــان المؤقتـــة فتشـــكل بصـــفة  مـــاأمـــن قـــانون البلدیـــة ،  32المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

 إجـراءاتها طابع خاص ، و یمكن تشـكیلها وفـق لة لبمناسبة التحقیق أو دراسة مسأ ظرفیة

   )4(.محددة

 :رئیس المجلس الشعبي البلدي    )2

 إنهـاءالمتعلقـة بتعیـین و  األحكـامالقانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي مـن یتكون النظام 

      المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أعضـــاءمهامـــه ، حیـــث یعـــین عـــن طریـــق االقتـــراع الســـري مـــن طـــرف 

      المطلقــة للمقاعـــد  األغلبیــةیقــدم المترشــح المنتخـــب لرئاســة المجلــس مـــن القائمــة الحــائزة علـــى  إذ

 األقـلعلـى  % 35لقـوائم الحـائزة علـى نسـبة ى هذا یمكـن لأي قائمة علو في حالة عدم حصول 

مـن  األقـلعلـى  % 35قائمة على نسبة  أيمن المقاعد تقدیم مرشح ، و في حالة عدم حصول 

  .تقدم مرشحا أنالمقاعد ، یمكن لجمیع القوائم 

ـــة عـــدم حصـــول  بـــین المترشـــحین  لألصـــواتالمطلقـــة  األغلبیـــةمرشـــح علـــى  أيو فـــي حال

و یعلـن فـائزا  سـاعة الموالیـة 48ثاني خـالل  دور و الثانیة ، یجرى األولىالحائزین على المرتبة 

                                                      
  . 24. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )1(
    . 167. ،  ص  ، مرجع سابق ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (اإلداري القانون محمد الصغیر بعلي ،  ) 2(
  المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم   )3(
  . 25. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )4(



 الجماعات المحلیة تجسید لالمركزیة اإلداریة: مبحث تمھیدي 

 
15  

المحصل علیهـا یعلـن فـائزا  األصواتتساوت  إذا أما.  األصوات أغلبیة المترشح المتحصل على

   )1(.سنا األصغر حالمترش

تنتهــي مهــام رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي حســب القــانون البلــدي فــي حالــة انتهــاء العهــدة 

   )2(.، التخلي و المانع القانوني االستقالة أواالنتخابیة للمجلس و في حالة الوفاة 

   .بإیجاز عن الحاالت الثالث األخیرة فیما بعدسنتكلم 

  و هیئاتهاتعریف الوالیة : الفرع الثاني 

  : تعریف الوالیة )  أوال

ـــة فـــي الجزائـــر هـــي منطقـــة  ـــةالوالی ـــیمعلـــى جـــزء مـــن  إداری ـــع بالشخصـــیة  إقل الدولـــة ، تتمت

 إشــــرافتحــــت اقتصــــادي ، اجتمــــاعي و ثقــــافي  ،ي االســــتقالل و تقــــوم بنشــــاط سیاســــو المعنویــــة 

  )3(.و رقابتها السلطة المركزیة

الوالیـة هـي الجماعـة " المشـرع عرفهـا كمـا یلـي  أننجـد  12/7قانون الوالیة  إلىو بالرجوع 

الـدائرة غیـر  أیضـاوهـي  .للدولة و تتمتع بالشخصـیة المعنویـة و الذمـة المالیـة المسـتقلة  اإلقلیمیة

و التشــاوریة  امنیةالتضــاء لتنفیــذ السیاســات العمومیــة الممركــزة للدولــة ، وتشــكل بهــذه الصــفة فضــ

   )4(." و الدولة اإلقلیمیةبین الجماعات 

  هیئات الوالیة) ثانیا 

  : للوالیة هیئتان هما "  أنمن قانون الوالیة على  02نصت المادة 

  س الشعبي الوالئي المجل ــــ

  )5(."الوالي  ــــ

   :الوالیة وفق ما یلي أجهزةالل هذه المادة بدراسة النظام القانوني لهیئات و سنقوم من خو 

                                                      
    . 174. ، مرجع سابق ،  ص  ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري (القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )1(
  المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون رقم   74،  73، 71المواد   )2(
  . 50. نس قاسم ، مرجع سابق ، ص أجعفر   )3(
  12عــدد ، ، الجریــدة الرســمیة  2012فیفــري ســنة  21المتعلــق بالوالیــة ، المــؤرخ فــي  12/07مــن القــانون رقــم   01المــادة   )4(

  2012فیفري  29الصادرة في 
  المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم   )5(
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 :المجلس الشعبي الوالئي    )1

و حتمیــة  أساســیةالمجلــس الشــعبي الــوالئي جهــاز مداولــة علــى مســتوى الوالیــة و هیئــة  یثیــر

تحــتم وجــود   إقلیمیــةالمركزیــة  إداریــةالوالیــة باعتبارهــا جماعــة  إدارةفــي تشــكیل جهــاز تســییر و 

الطبیعـة  أركـانمقومـات و  إحـدىانتفـت  إالو ، ) المجلـس الشـعبي الـوالئي ( هذه الهیئة الشعبیة 

   )1(.الالمركزیة

  .بناءا على هذا سنحاول دراسة هذا المجلس من خالل التعرف على تشكیله و سیره 

 تشكیل المجلس الشعبي الوالئي    - أ

منتخبــین مــن قــوائم المترشــحین الــذین تقــدمهم  أعضــاءالشــعبي الــوالئي مــن  یتشــكل المجلــس

، حیـث یكـون  )2(سـنوات )  05( لمدة خمـس  األحرارالمترشحین من قوائم  أوالمعتمدة  األحزاب

المجلس تبعا لعـدد سـكان الوالیـة حیـث  أعضاءاالقتراع عاما و مباشرا و سریا ، بینما یحدد عدد 

    )3(.عضو 55عضو و  35عبي الوالئي بین المجلس الش أعضاءیتراوح عدد 

سـنوات )  05( یقوم المجلس الشعبي الوالئي بممارسة مهامه طیلة العهدة المقدرة بــ خمـس 

مــن  96،  93،  90هــذه المــدة تمتــد تلقائیــا فــي الحــاالت المنصــوص علیهــا فــي المــواد  أنكمــا 

  )4(.الدستور

 سیر المجلس الشعبي الوالئي  -  ب

مــن خــالل انتخــاب رئیســا لــه و عقــد دورات تجــرى  أعمالــهیســیر المجلــس الشــعبي الــوالئي 

  .فیها مداوالت ، كما یشكل لجانا متخصصة 

لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي فـــان رئـــیس  كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة  :انتخـــاب الـــرئیس    .1

أعضــاء مــن طــرف جمیــع ) ســنوات  05(الــوالئي ینتخــب لعهــدة انتخابیــة المجلــس الشــعبي 

ترشـــح النتخابـــه رئیســـا للمجلـــس الشـــعبي الـــوالئي مـــن القائمـــة الحـــائزة المجلـــس ، إذ یقـــدم الم

  )5(.المطلقة للمقاعد األغلبیةعلى 

                                                      
، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم  قـــانون اإلداريمـــذكرة ماســـتر فـــي الالمحلیـــة ،  علـــى الجماعـــات اإلداریـــةالرقابـــة علیــة ســـیبوط ،   )1(

  . 08. ، ص  2013جامعة بسكرة ،  ،سیة السیا
  . 06. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )2(
  المتعلق باالنتخاب 12/01رقم القانون من  82المادة   )3(
  نفس القانونمن  65المادة  ) 4(
  المتعلق بالوالیة  12/07من القانون رقم  59المادة   )5(
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المطلقة للمقاعد ، یمكن للقـائمتین الحـائزتین  األغلبیةقائمة على  أيفي حالة عدم حصول 

قائمـة علـى  أيمن المقاعد تقدیم مرشح ، وفي حالة عدم حصول  األقلعلى  % 35على 

  )1(.لجمیع القوائم تقدیم مرشح علیها من المقاعد یمكن األقلعلى  % 35نسبة 

المطلقـــــة  األغلبیـــــةیعلــــن رئیســـــا للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوالئي المترشـــــح الـــــذي یحصـــــل علـــــى 

و الثانیـــة      األولـــىیجـــرى دور ثـــاني بـــین المترشـــحین الحـــائزین علـــى المـــرتبتین  و لألصـــوات

 األصـــواتتســـاوت  إذا أمـــا،  األصـــوات أغلبیـــةیعلـــن فـــائزا المترشـــح المتحصـــل علـــى  حیـــث

    )2(.سنا األكبرالمحصل علیها یعلن فائزا المترشح 

یعقــد المجلــس الشــعبي الــوالئي دورات عادیــة و دورات غیــر عادیــة بقــوة القــانون    :الــدورات  .2

 إجرائهـامـع ضـرورة  أقصـىیوما كحـد  15حیث یعقد دوراته العادیة في السنة و مدة الدورة 

مارس ، جوان ، سبتمبر و دیسـمبر ، كمـا  أشهرعدة باطلة و هي  إالفي تواریخ محددة و 

مـن تـاریخ  أیـام)  10( المجلس قبل عشـرة  ألعضاءتوجه االستدعاءات  أناشترط القانون 

  )3(.األعمالمرفقة بجدول انعقاد الدورة 

ذلـك سـواءا  إلـىیعقدها عنـدما تقتضـي الحاجـة  أنالدورات الغیر عادیة فیمكن للمجلس  أما

      )4(.الـــوالي أوالمجلـــس  أعضـــاء 1/3ثلـــث  أوبطلـــب مـــن رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي 

 ةتكنولوجیـــ أوو عنـــد حصـــول كارثـــة طبیعیـــة  أعمالهـــاو تخـــتم هـــذه الـــدورة باســـتنفاذ جـــدول 

  )5(.یجتمع المجلس بقوة القانون

 إحــدىیجــري المجلــس الشــعبي الــوالئي خــالل دوراتــه مــداوالت تنصــب علــى   :المــداوالت  .3

 )6(:التالیة  األساسیةبالنسبة للبلدیة للقواعد  الشأنكما هو صالحیاته و تخضع 

ـــ فـــي حـــالتي فحـــص الحالـــة  إالتكـــون مـــداوالت المجلـــس علنیـــة ضـــمانا للرقابـــة الشـــعبیة ،  ـ

  .و النظام العام باألمنللمنتخبین الوالئیین و فحص المسائل المرتبطة  االنضباطیة

  

                                                      
  . 207. ،  مرجع سابق ، ص ) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري ( ، القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي )  1(
  المتعلق بالوالیة  12/07من القانون رقم  59المادة   )2(
  . 209. مرجع سابق ، ص   ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي  ) 3(
  المتعلق بالبلدیة  12/07من القانون رقم  15المادة   )4(
  . 08. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )5(
  . 12. بوط ، مرجع سابق ، ص علیة سی ) 6(
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الممارســین  ألعضــائهالمطلقــة  باألغلبیــةیصــادق علــى مــداوالت المجلــس الشــعبي الــوالئي  ـــــ

  )1(.مع ترجیح صوت الرئیس عند التساوي

خـــول قـــانون الوالیـــة للمجلـــس الشـــعبي الـــوالئي تشـــكیل لجـــان متخصصـــة لدراســـة  :اللجـــان  .4

       دائمـــة خاصـــة فـــي مجـــاالت االقتصـــاد أوالمســـائل التـــي تهـــم الوالیـــة ســـواءا كانـــت مؤقتـــة 

 أنو الثقافیــــة ، و یجــــب  مرانیــــة ، التجهیــــز و الشــــؤون االجتماعیــــةو المالیــــة ، التهیئــــة الع

ســـب مـــع المكونـــات السیاســـیة للمجلـــس ، كمـــا یمكـــن للجنـــة یراعـــي فـــي تشـــكیل اللجنـــة التنا

  )2(.نه تقدیم معلومات مفیدةشخص من شأ بأياالستعانة 

  :الوالي  )2

  .تعیینه و انتهاء مهامه  إلىلمعالجة النظام القانوني للوالي سنتطرق 

نــه یعتبــر مــن المــوظفین الســامین ، لكــن یمكــن القــول أ بــالوالةقــانون خــاص ال یوجــد حالیــا 

ــــة ،  ــــر ســــلطة مــــن الســــلطات  إذبالدول ــــةیعتب ــــل الســــلطات  اإلداری ــــة ، فهــــو ممث ــــةالمركزی         اإلداری

منـدوب الحكومـة و ممثـل الدولـة و الممثـل الوحیـد لكـل  ، كما أنه و السیاسیة المركزیة في الوالیة

   )3(.التي یتوالها اإلداریةالوزراء في نطاق الحدود 

  : تعیین الواليــــ 

و غیـر ذلـك مـن النصـوص  10/04/1989الصـادر فـي  89/44طبقا للمرسـوم الرئاسـي  

ـــــم  ـــــالتعیین فـــــي  25/07/1990المـــــؤرخ فـــــي  90/25خاصـــــة المرســـــوم التنفیـــــذي رق ـــــق ب المتعل

رئـــیس الجمهوریـــة  إلـــىالمحلیـــة ، ینعقـــد االختصـــاص بتعیـــین الـــوالي  اإلدارةالعلیـــا فـــي  الوظـــائف

الداخلیــة ، و نظــرا بموجــب مرســوم رئاســي یتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاءا علــى اقتــراح مــن وزیــر 

بموجـب الـنص  الـوالةاختصـاص رئـیس الجمهوریـة بتعیـین  تأكـدالـدور المنـوط بـالوالي فقـد  ألهمیة

   )4(.منه 78و ذلك طبقا للمادة  1996في صلب الدستور المعدل سنة علیه صراحة 

  : ــ انتهاء مهام الواليــ

   )5(.تعیینه إجراءاتتنتهي مهام الوالي بموجب مرسوم رئاسي و بنفس  

 

                                                      
  . 209. ،  مرجع سابق ، ص  )التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري ( القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي ،   )1(
  . 09. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )2(
  . 14. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )3(
  . 213. ،  مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )4(
  . 13. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )5(
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  :المطلب الثالث                         

  الجماعات المحلیة و الصور المشابهة لها           

 اإلقلیمیـةمـن خـالل الالمركزیـة  اإلداریـةالجماعات المحلیـة هـي تعبیـر و تطبیـق لالمركزیـة 

ســــندرس الصــــور  األخیــــرةالمحلیــــة ، و لمعرفــــة الصــــور المشــــابهة لهــــذه  بــــاإلدارةكمــــا تســــمى  أو

  .اإلداریةنظام الالمركزیة من المشابهة و القریبة 

    اإلداريالجماعات المحلیة و عدم التركیز :  األولالفرع 

و الالمركزیـة نظـرا الن كـل  اإلداريقد یرى البعض انـه ال فـارق بـین كـل مـن عـدم التركیـز 

  . اإلداریةجنس واحد و هو كیفیة ممارسة الوظیفة  إلىمنهما ینتمي 

هـــو صـــورة مـــن صـــور  اإلدارينـــرى خالفـــا واضـــحا بـــین النظـــامین ، فعـــدم التركیـــز  إننـــا إال

 األمـــور، و بالتـــالي فـــان اســـتقالل ممثـــل الســـلطة المركزیـــة بتصـــریف بعـــض  اإلداریـــةالالمركزیـــة 

ولهـــذا فـــان الموظـــف  )1(.هـــو اســـتقالل عـــارض إنمـــاالســـلطة المركزیـــة  إلـــىدون الرجـــوع  اإلداریـــة

في نطاق السلطة الرئاسیة و یحـتفظ الـوزیر بكامـل سـلطته علـى المـرؤوس و علـى مهامه  یمارس

و مفـروض فرضـا علـى السـلطة  أصیلاستقالل الجماعات الالمركزیة فانه استقالل  ماأ،  عمالهأ

قــد یكــون خطــوة فــي  اإلداريعــدم التركیــز  أنعلــى  .تنــتقص منــه  أنالمركزیــة  التــي ال تســتطیع 

 اإلدارة، الن نقل السلطة فیمـا یتعلـق بالمصـالح المحلیـة مـن یـد ممثلـي  اإلداریةسبیل الالمركزیة 

هــذه  إلــىن یــد الــوزیر مباشــرة مــن تلــك الســلطة مــ أیســرممثلــي الهیئــات الالمركزیــة  إلــىالمركزیــة 

  )2(.الهیئات

   السیاسیة كزیةر الالمالجماعات المحلیة و : الفرع الثاني 

درالي  یـالنظـام الف أوو بـین الالمركزیـة السیاسـیة   اإلداریـةیجب عدم الخلـط بـین الالمركزیـة 

  صورة من صور  فاألولى. الطبیعة  أوفي الجوهر  ءااسو الن هناك فارقا بین كل من النظامین 

  

                                                      
  . 29 .س قاسم ، مرجع سابق ، صأن جعـفر  )1(
  . 97 . صمرجع سابق ، ، دراسة مقارنة  ،مبادئ القانون اإلداري لطماوي ، سلیمان محمد ا  )2(
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الثانیــة فهــي صــورة مــن صــور التنظــیم السیاســي ، و عمومــا نســتطیع  أمــا،  اإلداريالتنظــیم 

  :بینهما في النقاط التالیة  األساسیةنلخص الفوارق  أن

  أمــاالقضــاء  أوفقــط و لــیس لهــا ســلطة التشــریع  اإلدارةتقتصــر علــى  اإلداریــةالالمركزیــة 

داخـل االتحـاد جهـاز تشـریعي یخـتص بسـن  إقلیمیـةالالمركزیة السیاسیة فیكون لكل وحـدة 

 )1(.القوانین المحلیة

  في الدول المتحدة اتحـادا مركزیـا ومـن ثـم فهـي تتقـدم فـي  إالالالمركزیة السیاسیة ال توجد

ءا كانـت فظاهرة عامة توجد في جمیع الدول سوا اإلداریةالالمركزیة  أماالدول البسیطة ، 

 2)(.مركبة أمبسیطة 

  یزیـد علیهـا  أناختصاص الهیئات الالمركزیة یحددها المشرع و لهذا یكـون لهـا الحـق فـي

اختصـــاص الـــدویالت فـــي الـــدول االتحادیـــة فـــال ســـلطان للبرلمـــان  أمـــایـــنقص منهـــا ،  أو

 .بتعدیل الدستور االتحادي ذاته  إالاالتحادي علیه و ال یمكن المساس به 

      و الالمركزیة السیاسیة هو الفرق في الجـوهر  اإلداریةنرى الفرق بین الالمركزیة  فإنناولهذا 

  )3(.و الطبیعة ال في الدرجة كما یرى بعض الفقهاء

  الجماعات المحلیة و الحكم المحلي : الفرع الثالث 

في انجلترا ، و یعبـر هـذا المصـطلح عـن نظـام  األمرظهرت كلمة الحكم المحلي في بادئ 

أعضــــاء المجــــالس  انتخــــابیتمتــــع بدرجــــة كبیــــرة مــــن االســــتقالل ، حیــــث یــــتم  إقلیمــــيالمركــــزي 

الكامل دون مشـاركة أعضـاء معینـین بواسـطة السـلطة المركزیـة و یكـون لهـذه الهیئـات  باالنتخاب

فــي ظــل هــذا النظــام تمــارس معظــم  ةاإلقلیمیــكبیــر ، فالوحــدات المحلیــة  إداري المحلیــة اســتقالل

فكـر االنجلیـزي عـن هـذا المعنـى عنـدما كـان یقـدم مشـروع المیزانیـة العامـة قد عبـر الو . الوظائف

 دینا حكومـة ولكـن لـیسلـ نحـن بلـد یطبـق الحكـم الـذاتي ، فـنحن "لمجلس العموم البریطـاني بقولـه 

  )4(.مركزیة إدارةدینا ل

تشــكل خطــوة فــي ســبیل الحكــم المحلــي ، فهــي  حلیــةالمالجماعــات  أنمــن خــالل هــذا نفهــم 

  .تتمتع بدرجة من االستقاللیة و السلطة و االختصاص اقل درجة مما یتمتع به الحكم المحلي

                                                      
  . 29،  28 .، ص مرجع سابق ، صنس قاسم ، أجعـفر   )1(
  . 29 . ، ص نفسه المرجع  )2(
 . 97. ، مرجع سابق ص  دراسة مقارنة ،مبادئ القانون اإلداري لطماوي ، سلیمان محمد ا  )3(
 . 30. قاسم ، مرجع سابق ، ص  أنسجعـفر   )4(



  

  

  الفصل األول  

  استقالل الجماعات

  المحلیة        
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  :تمهید 

 اإلداریـةدام نظام الالمركزیـة  فما. نظام الالمركزیة  أساسالمحلیة  الجماعات یعد استقالل

            المركزیــــــــة اإلداریـــــــةفـــــــي الدولـــــــة بـــــــین الســـــــلطة  اإلداریـــــــةیقضـــــــي بتوزیـــــــع ســـــــلطات الوظیفـــــــة 

محلیـــة مســـتقلة عـــن الســــلطات  إدارةالالمركزیـــة فـــي الدولـــة و ذلــــك بتشـــكیل  اإلداریـــةو الســـلطة 

      تحـــت إشـــراف الســـلطة المركزیـــة  اإلقلیمیـــةالمصـــالح المحلیـــة  بـــإدارةالالمركزیـــة ، لتقـــوم  اإلداریـــة

و الوقـوف  اإلداریـةفي نظـام الالمركزیـة  األساسيالركن  لاالستقالو رقابتها ، وجب اعتبار هذا 

  .یفرض من رقابة مركزیة ما إلىعند مظاهره ، ثم المرور 

  :التقسیم التالي  إتباعهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل معتمدین على 

  مفهوم استقالل الجماعات المحلیة : األولالمبحث 

  المحلیةللجماعات  أشكال استقالل :المبحث الثاني
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  : األولالمبحث                                   

  المحلیةمفهوم استقالل الجماعات                 

مفهــوم واســع یحتــوي عــدة معــاني و یســتعمل عــادة جماعــات المحلیــة لإن مفهــوم اســتقالل ا

السیاســیة و االقتصــادیة و یقــاس مضــمونه انطالقــا للتعبیــر عــن ســیادة الدولــة فــي اتخــاذ قراراتهــا 

  )1( .من عالقة هذه الجماعات بالسلطة الوصیة

أهــم المعــاییر ؟ و  اإلقلیمیــةالســتقالل الجماعــات  األساســيهنــا یثــار تســاؤل حــول المعنــى  

  هذا االستقالل ؟المحققة ل

  :علیه في مطلبین مستقلین  اإلجابةهذا ما سنحاول 

  

  : األولالمطلب                        

  تعریف االستقالل                      

 اإلداريمصــــطلح االســــتقالل للداللــــة علــــى قیــــام التنظــــیم  اإلداريیســــتعمل فقهــــاء القــــانون 

 و لفــــظ االســــتقالل یعنــــي باللغــــة الفرنســــیة. المحلیــــة خاصــــة  اإلدارةالالمركــــزي عمومــــا و علــــى 

autonomie  ـــــانون ـــــذي یقصـــــده فقهـــــاء الق ـــــى ال ـــــى االســـــتقالل  اإلداريو هـــــو المعن ـــــة عل للدالل

  )2(.المحلي

اسـتقالل الجماعـات  (أي مـا نحـن فـي صـدد دراسـتهوما یهمنا هنا هو االسـتقالل المحلـي ، 

  : ما یلي  نذكر منها بشأنهفقهیة  ریفاو قد وردت عدة تع) المحلیة 

القـــرارات و القیـــام بالمبـــادرات  اتخـــاذحـــق الجماعـــات المحلیـــة فـــي " االســـتقالل المحلـــي هـــو 

و توجیــــه  إشــــرافالمحلیــــة للنهــــوض باختصاصــــاتها المحــــددة فــــي القــــوانین و التنظیمــــات تحــــت 

  ".السلطة الوصیة

                                                      
 . 10،  09. زینب مدكور ، مرجع سابق ، ص ، ص   )1(
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة  لى نظام البلدیة و الوالیة في الجزائرعالمحلیة و تطبیقاتها  اإلدارة أسسمسعود شـیهوب ،   )2(

  . 196،  190. ص ، ص   ،  1986الجزائر ، 
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   بــذاتها  أعمالهـامنحهـا قـدرا مـن الحریـة لكـي تـؤدي " كمـا یقصـد باسـتقالل الهیئـات المحلیـة  

یفــة التنفیذیـــة ألنـــه یتعلــق بالوظهــذا االســـتقالل هنــا جزئــي  " . اإلداریــةة الالمركزیـــ أســاسو یعــد 

مركـزة فـي العاصـمة و نسـبي  اإلقلیمیـةبینما الوظائف التشـریعیة و القضـائیة فـي ظـل الالمركزیـة 

  )1(.تخضع في ممارستها للوظائف التنفیذیة للرقابة  ألنها

الحالـة  فـيالمبـادرة و  أوحـق القیـام بنـوع مـن االختیـار " و عرف االستقالل البلدي على انه 

  )2(". العكسیة نرجح حقوقها و انتزاعها و ضد سلطات الدولة

  

  : المطلب الثاني                         

  معاییر االستقالل                       

الجماعــــات هنــــاك عــــدة معــــاییر مقترحــــة مــــن الفقــــه للداللــــة علــــى مــــدى مضــــمون اســــتقالل 

  :یأتي، سنحاول التعرف علیها فیما  )3(و هي ال تخلو من االنتقادات اإلقلیمیة

  معیار االختصاص الحصري:  األولالفرع 

نتطـرق  أنباالختصاص الحصـري ؟ و لـنفهم معنـاه یجـب  دالمقصو تساؤل حول  هنا یطرح

نطــاق  أنیظهــر مــن خــالل حیــث  . الحصــري لمشــرع الجزائــري مــن معیــار االختصــاصلموقــف ا

مـا اخـرج منهــا  إالفـي الجزائـر یطـال كــل مـا یهـم الشـؤون المحلیـة المحلیـة اختصـاص الجماعـات 

هــذا مــا اســتخلص مــن المواثیــق الجزائریــة الوطنیــة و المحلیــة ، حیــث ورد فــي و . بــنص قــانوني 

صــالحیات للنظــر تخــول للبلــدیات و الوالیــات كامــل ال أنینبغــي لالمركزیــة "المیثــاق الــوطني انــه 

ــــي كــــل المشــــاكل و  ــــي  أنف ــــي كــــل المیــــادین المندرجــــة ف  إطــــارللمجــــالس وحــــدها حــــق البــــت ف

  )4(".الالمركزیة

                                                      
                      03، العـــــــدد  مجلـــــــة مجلـــــــس الدولـــــــة، " المحلیـــــــة بـــــــین االســـــــتقالل و الرقابـــــــةالمجموعـــــــات " مســـــــعود شـــــــیهوب ،   )1(

  . 46. ص ،  2003
  .191.، مرجع سابق ، ص  المحلیة و تطبیقاتها على نظام البلدیة و الوالیة في الجزائر اإلدارة أسسوب ، همسعود شی  )2(
 . 192. ، ص  المرجع نفسه  )3(
  1976یولیو   30الصادرة في  61، الجریدة  الرسمیة ، عدد   1976یولیو  05المؤرخ في  ، 1976المیثاق الوطني   )4(

 . 86. ص 
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          علـــــى التـــــوالي  12/07مـــــن قـــــانون الوالیـــــة الجدیـــــد  77و المـــــادة  76كمـــــا نصـــــت المـــــادة 

و یتــداول ...... ضــمن صــالحیاته یعــالج المجلــس الشــعبي الــوالئي الشــؤون التــي تــدخل " علــى 

بموجـــب القـــوانین و التنظیمـــات و كـــذا كـــل  إیاهـــاحـــول المواضـــیع التابعـــة الختصاصـــاته المخـــول 

 إطــــاریمــــارس المجلــــس الشــــعبي الــــوالئي اختصاصــــات فــــي "، ...." القضــــایا التــــي تهــــم الوالیــــة 

    )1( ....."الصالحیات المخولة للوالیة بموجب القوانین و التنظیمات 

ال یختلـــف عمـــا ورد فـــي قـــانون الوالیـــة الســـابق  12/07ومـــا ورد فـــي قـــانون الوالیـــة الجدیـــد 

العامة لتدخل كل مـن الوالیـة و البلدیـة  األطرالمشرع الجزائري وان حدد  أنوهنا نرى  . 90/09

بمعیــار  یأخــذالمشــرع الجزائــري لــم  أنوهــذا یــدل علــى . انــه تــرك لهــا حریــة التحــرك الواســعة  إال

  . اإلقلیمیةة على استقالل الجماعات الحصري للداللصاص االخت

  معیار السلطة التقدیریة : الفرع الثاني 

  .حریة اتخاذ القرارات المناسبة اإلقلیمیةیكون للجماعات  أننعني بالسلطة التقدیریة هنا 

بســـلطة تقریریـــة  اإلقلیمیـــةوطبقـــا لهـــذا المعیـــار فاالســـتقالل یتحقـــق عنـــدما تتمتـــع الجماعـــات 

واســعة بغــض النظــر عــن محتــوى الرقابــة الممارســة ، وهــذا مــا نجــده فــي میثــاق البلدیــة و الوالیــة 

الهیئات البلدیة تتخذ في نطاق اختصاصاتها القرارات المفیـدة ، دون "  أنعلى  األولحیث نص 

هــا فــي تتــدخل ســلطات الدولــة لتحــل محل أنمســبقا علــى ســلطة الدولــة ، دون  األمــرتعــرض  أن

ـــة غیـــر  أالو فـــي تعـــدیلها ، و یجـــب أ اتخـــاذ القـــرارات ـــا بكیفی ـــة المســـموح بهـــا قانون تمـــارس الرقاب

الوالیـة هـي وحـدة المركزیـة  "  أنفي حین نص الثاني علـى .  )2( "متطابقة مع مفهوم الالمركزیة 

وینــتج عــن ذلــك للمجلــس الشــعبي اتخــاذ مــا یــراه صــالحا مــن قــرارات و تــدابیر ، وال یــدخل ممثــل 

المعمـول بهـا و للخطـة فیمـا یتعلـق  األنظمـةللسهر علـى مطابقـة القـرارات للقـوانین و  إالالحكومة 

  )3(".باالقتصاد

                                                      
  تعلق بالوالیةمال 12/07القانون رقم   )1(
  .  15. ، ص  1966المؤرخ في أكتوبر ،  1966میثاق البلدیة   )2(
     1969مـــاي  23، الصـــادرة فـــي  64، الجریـــدة الرســـمیة ، عـــدد  1969مـــارس  26المـــؤرخ  فـــي  ، 1969میثـــاق الوالیـــة   )3(

  . 14. ص 
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حد كبیر على مفهوم االستقالل الممنوح للبلدیات و الوالیـات فـي  إلىو هذا المعیار ینطبق 

الجزائــــر و التــــي تتمتــــع مجــــالس مــــداوالتها بســــلطة تــــداول واســــعة فــــي مختلــــف میــــادین الشــــؤون 

كمعیـــار انعـــدام ســـلطة التعـــدیل و معیـــار المهـــام  أخـــرىلهـــذا هنـــاك معـــاییر  إضـــافة  )1(.ةالمحلیـــ

مسالة االسـتقالل المحلـي هـي لیسـت مسـالة موضـوعیة ، حیـث  أنیتضح من دراستها  .التاریخیة

السـلطة (الدولـة  إرادةبنیـة و  األمـرتحدید حجـم ومضـموم االسـتقالل المحلـي یتعلـق فـي نهایـة  أن

  :الدولة في ذلك بعدة عوامل  إرادة وتتأثر) التشریعیة

  ) لیماإلقمدى تطور و انتشار وسائل االتصال بین المركز و ( عوامل تقنیة  ـــ

  )السیاسیة في ترسیخ مبادئ الالمركزیة و احترامها  اإلرادة( عوامل سیاسیة ـــ 

   )2(.)بین الدولة و الجماعات المحلیة لصالح هذه و تلك  األعباءتوزیع ( عوامل مالیة  ـــ

  

  :المبحث الثاني                          

  أشكال استقالل الجماعات المحلیة                 

بعــــد التعــــرف علــــى مفهــــوم اســــتقالل الجماعــــات المحلیــــة ، ســــنحاول التطــــرق إلــــى أشــــكال 

  :استقاللها محاولین إجمالها بشكل واضح في ثالث عناصر وهي 

استقالل عضـوي یتمثـل فـي االعتـراف لهـذه الهیئـات اإلقلیمیـة بالشخصـیة المعنویـة و تمثیلهـا مـن 

ـــه هـــذه الجماعـــات مـــن طـــرف مجلـــس محلـــي منتخـــب و اســـتقالل وظیفـــي یظهـــر فی مـــا تحظـــى ب

اختصاص في حدود ما یسمح به القانون ثم و أخیرا استقالل مالي كما أشار إلیه كل مـن قـانون 

  :و سنتبع التقسیم التالي   )3(.البلدیة و الوالیة في أخر تعدیل 

  

                                                      
ــــرمســــعود شــــیهوب  ) 1( ــــي الجزائ ــــة ف ــــة و الوالی ــــى نظــــام البلدی ــــة و تطبیقاتهــــا  عل ، مرجــــع ســــابق               ، أســــس اإلدارة المحلی

  . 193. ص 

 . 194. المرجع نفسه ، ص   )2(
   المتعلق بالوالیة  12/07نون رقم من القا 01المتعلق بالبلدیة و كذلك المادة  11/10من القانون رقم  01المادة   )3(
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  االستقالل العضوي للجماعات المحلیة : المطلب األول 

  االستقالل الوظیفي للجماعات المحلیة : المطلب الثاني 

  االستقالل المالي للجماعات المحلیة : المطلب الثالث 

                          

   : األولالمطلب                         

  العضوي للجماعات المحلیة ستقاللاال             

اهر االســـتقالل التـــي تؤكـــد مظهـــر مـــن مظـــ یعتبـــر االســـتقالل العضـــوي للجماعـــات المحلیـــة

اك وجــود حقیقــي للوالیــة   كــان هنــ إذا إالوجــود هــذه الجماعــات ، فاالســتقالل العضــوي ال یتحقــق 

نجــده  1963هــذا مــا نجــده مكــرس دســتوریا فــي جمیــع الدســاتیر غیــر انــه فــي دســتور و البلدیــة و

نـوعین مـن الجماعـات المحلیـة و هـي  حددت باقي الدساتیرینص على البلدیة وحدها ، في حین 

  )1(.البلدیة هي الجماعة القاعدیة أن ىعل التأكیدو الوالیة مع  البلدیة

كــان هنــاك نظــام قــانوني متمثــل فــي مــنح هــذه الجماعــات  إذا إالكمــا ال یتحقــق االســتقالل 

یحقـــق  االنتخـــاب أســـلوبالشخصـــیة المعنویـــة و تمثیلهـــا مـــن خـــالل مجلـــس محلـــي منتخـــب الن 

  )2(. اإلدارةدیمقراطیة  مبدأالهیئة المحلیة و یجسد  أعضاءقالل است

  : فرعینفي  ناقشة عناصر االستقالل العضوي و على هذا سنحاول م

  المحلیة اإلداریةاالعتراف بالشخصیة المعنویة للوحدة :  األول الفرع

  تمثیل الجماعات المحلیة من طرف مجلس منتخب: الثاني  الفرع

  

  

                                                      
 . 03. ، مرجع سابق ، ص  1996من دستور الجزائر لسنة  09المادة   )1(
، رسـالة دكتـوراه دولـة   نظـام التعددیـة السیاسـیة فـي التشـریع الجزائـري ، المجالس الشعبیة المحلیة  في ظلفریدة مزیاني   )2(

  . 09. ، ص  2005في القانون ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، كلیة الحقوق ، 
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  المحلیة اإلداریةاالعتراف بالشخصیة المعنویة للوحدة  : األولالفرع 

إن االعتراف بالشخصیة المعنویة و منحها للهیئات المحلیة یحقـق لهـا قـدر مـن الحریـة فـي 

تتمتـــع بــه فـــي مواجهــة الســـلطة المركزیــة ، هـــذا مـــا  أنالتصــرف و یـــدعم االســتقالل الـــذي یجــب 

  )1(.لیة من الناحیة الفقهیة و القانونیة الشخصیة المعنویة للوحدات المح تأكید إلىیؤدي 

یعنــــي ســــقوط هــــذا  دون االعتــــراف لهــــا بشخصــــیة معنویــــة اإلقلیمیــــةفاســـتقالل الجماعــــات  

 اإلدارةمـــن العناصـــر التـــي یقـــوم علیهـــا نظـــام  أساســـي، فالشخصـــیة المعنویـــة عنصـــر االســـتقالل 

تتمتـع بالشخصـیة " ....المحلیة ، و قد اعترف بهـا المشـرع الجزائـري فـي قـانون الوالیـة و البلدیـة 

مســـتقلة بـــدون  إداریـــة أشخاصـــافـــال تعتبـــر وحـــدات هـــذا النظـــام  ،....."المعنویـــة و الذمـــة المالیـــة

  )2(.اعتراف المشرع لها بالشخصیة القانونیة

 سنقوم بتعریـف الشخصـیة المعنویـة ثـم نبـین النتـائج المترتبـة عـن االعتـراف بهـا لهـذه لهذا   

  .الهیئات

  تعریف الشخصیة المعنویة:  ) أوال

  لهــا غــرض مشــترك  األشــخاصكــل مجموعــة مــن "  أنهــاعرفــت الشخصــیة المعنویــة علــى 

المكــونین  األشــخاصترصــد لتحقیــق غــرض معــین ، و تكــون لمجموعــة  األمــوالمجموعــة مــن  أو

قانونیــــة الكتســــاب الحقــــوق و التحمــــل بااللتزامــــات ، و تكــــون لمجموعــــة  أهلیــــةالمجموعــــة لهــــذه 

  )3(.المكونین لها األفرادمستقلة عن مصالح مصلحة جماعیة  األموالو  األشخاص

ـــد اقتضـــت الضـــرورة العلمیـــة   بالشخصـــیة القانونیـــة  اإلنســـانیعتـــرف القـــانون لغیـــر  أنو لق

الطبیعیــین وحــدهم بــل یوجــد داخــل الدولــة  األشــخاصحیـث لــم تعــد هــذه الشخصــیة مقصــورة علــى 

لها الصـالحیات فـي اكتسـاب الحقـوق و تحمـل الواجبـات و هـي  أخرىالواحدة شخصیات قانونیة 

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني    )1(

  . 17.  ص
  المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  01المادة ــــ   )2(

 المتعلق بالوالیة  12/07من القانون رقم  01المادة ـــــ      
  .  9. ص  ، مرجع سابق ، مبادئ القانون اإلداري الجزائريفریدة قصیر مزیاني ،   )3(
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و ذلـــك الن ) القانونیـــة  أواالعتباریـــة  األشـــخاص(  أو) المعنویـــة األشـــخاص( مـــا اصـــطلح علـــى

  )1(.وي یكون في الذهن فقط وال تدركه الحواسهو معن إنماالشخص 

  الوالیة و البلدیة كأشخاص معنویة في التشریع الجزائري )ثانیا 

ـــة وحـــدتان  ـــانالوالیـــة و البلدی ـــه  إداریت ـــة و هـــذا مـــا نصـــت علی تتمتعـــان بالشخصـــیة المعنوی

مـارس  26میثـاق لهـا فـي  أولفعنـد الـتكلم عـن الوالیـة فقـد صـدر  ، و القوانین األوامرالعدید من 

حیـث اعتبـر  1969مـاي  38الصـادر بتـاریخ  69/38رقـم  بـاألمرثم تبعه قانون الوالیـة  1969

الوالیة الوحـدة التـي تصـل بـین الدولـة و بـین البلـدیات ولـم یعتبرهـا وحـدة المركزیـة فقـط ، بـل هـي 

 أكمــلالمركزیــة ، حیـث تـؤدي خـدماتها للمـواطنین علـى  اإلداراتتعكـس نشـاط  إداریـةدائـرة  أیضـا

 اإلقلیمیــةالوالیــة هــي الجماعــة " مــن قــانون الوالیــة الجدیــد  األولــىنجــد نــص المــادة  كمــا )2(.وجــه

  ".معنویة و الذمة المالیة المستقلةللدولة  وتتمتع بالشخصیة ال

 الشخصـیة المعنویـةتتمتـع المركزیـة  إداریـةنتكلم عن البلدیة  فهـي كـذلك تعتبـر جهـة  و لما

 67/34رقـم  بـاألمرثـم صـدر قـانون البلدیـة  1966دیسـمبر  30میثاق لها فـي  أولحیث صدر 

 تـنص علـى من قانون البلدیة الجدیـد األولى، كما نجد المادة  1967جانفي  18الصادر بتاریخ 

یـة نویـة و الذمـة المالالقاعدیـة للدولـة و تتمتـع بالشخصـیة المع اإلقلیمیةالبلدیة هي الجماعة "  أن

  )3(".قانونالالمستقلة و تحدث بموجب 

هــذه النصــوص اعترفــت بالشخصــیة المعنویــة للهیئــة المحلیــة فــي  أن إلــى اإلشــارةو تجــدر 

  .جلس الذي یمثلها و هذا مهم جداذاتها و لیس للم

ـــة  أنلمـــا ســـبق نجـــد  إضـــافة ـــانون المـــدني بـــدوره یبســـط وجـــوده بتكـــریس الوالیـــة و البلدی الق

االعتباریـة هــي  األشـخاص" المركزیــة تمـنح شخصـیة قانونیــة حیـث نـص علــى  إداریـة كأشـخاص

الشركات المدنیة و التجاریة  اإلداريالدولة ، الوالیة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

                                                      
 . 08. مرجع سابق ، ص حفیزة سفوحي ،  ) 1(
 .  50. نس قاسم ، مرجع سابق ، ص أجعفر  ) 2(
  المتعلق بالبلدیة 11/10القانون رقم   )3(
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یمنحهـــــا القـــــانون  أمـــــوال أو أشـــــخاصكـــــل مجموعـــــة مـــــن  . الجماعـــــات و المؤسســـــات ، الوقـــــف

  )1(". شخصیة قانونیة

معنویــــة  أشــــخاص إلــــى) االعتباریــــة ( المعنویــــة  األشــــخاصمــــن خــــالل هــــذه المــــادة نقســــم 

 أشـخاصو  )2()الشـركات التجاریـة ، الجمعیـات الخاصـة ( خاصة یحكمها القانون الخـاص مثـل 

) الدولـــة ، الوالیــة ، البلدیـــة و المؤسســـات العمومیـــة ( معنویــة عامـــة یحكمهـــا القــانون العـــام مثـــل 

 األشــخاصو بــدورها هــذه  .)البلدیــة و الوالیــة ( معنویــة عامــة  أشــخاصونحــن هنــا بصــدد دراســة 

  : إلىتنقسم  اإلداریةالمعنویة العامة 

             المؤسســــات العمومیــــة كالجامعــــاتو هــــي ) مصــــلحیة( مرفقیــــة إداریــــةمعنویــــة  أشــــخاص 

  )3().الوالیة و البلدیة( ي ما یهمنا وه إقلیمیة إداریةمعنویة  أشخاص و المستشفیات و

  نتائج االعتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة )ثالثا 

 اإلقلیمیــةبواســطتها تمــنح الهیئــات  اإلداریــةالالمركزیــة  أركــانالشخصــیة المعنویــة ركــن مــن 

  )4(:وجودها القانوني ، ویترتب عن االعتراف بالشخصیة المعنویة العامة نتائج خاصة بها

و قــد  القــانون الخــاص أشــخاصالقــانون العــام و  أشــخاصو یشــترك فیهــا  :نتــائج عامــة   - أ

  :تضمنها القانون المدني الجزائري و هي 

 ذمة مالیة 

 التي یقررها القانون  أوفي الحدود التي یعینها عقد إنشائها  أهلیة 

  إدارتهاموطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز 

 فـي ها نشاط في الجزائر یعتبر مركزهـا الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج و ل

 نظر القانون الداخلي في الجزائر

  إرادتهانائب یعبر عن 

                                                      
 31، الجریـدة الرسـمیة ، عـدد   2007مـاي  13المتعلـق بالقـانون المـدني، المـؤرخ فـي  07/05من القـانون رقـم  49المادة   )1(

 2007ماي  13الصادرة في  
 . 11. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 11. المرجع نفسه ، ص   )3(
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )4(

 .18. ص 
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 1)(.حق التقاضي  

  )2(:نتائج خاصة   -  ب

  حـال   أياالستقاللیة الذاتیة عـن الدولـة و هـذه االسـتقاللیة ال تكـون مطلقـة و ال تعنـي فـي

 السیاسي أواالستقالل الدستوري 

  طة العامـــــة بـــــین الســـــلطة المركزیـــــة و توزیـــــع مظـــــاهر الســـــل اإلداریـــــةتفتیـــــت فكـــــرة الســـــلطة

فـــي حـــدود الجماعـــات المحلیـــة التـــي تصـــبح تمـــارس مظـــاهر الســـلطة العامـــة و امتیازاتهـــا و 

 االختصاصات الممنوحة لها

  معنویـة عامـة الحـق فـي التقاضـي مسـتقلة عـن  أشخاصیكون للجماعات المحلیة باعتبارها

ـــة و لهـــا الحـــق حتـــى فـــي  ـــة  مقاضـــاةالدول ـــق ) الســـلطة المركزیـــة ( الدول برفـــع دعـــاوى تتعل

 بالمصادقة على قرارات صادرة عنها

 القـــانون العـــام أســـلوبالعامـــة و  اإلدارة ببأســـلو الجماعـــات المحلیـــة تـــدار و تســـیر  أمـــوال      

 و توفر لها وسائل حمایة المال العام

  التــي تقــوم بهــا حتــى و لــو تمــت المصــادقة علیهــا مــن  األعمــالتســال الهیئــة المحلیــة عــن

الضـــارة التـــي تقـــع منهـــا اتجـــاه  األعمـــالالمركزیـــة ، و بالتـــالي تكـــون مســـؤولة عـــن  الســـلطة

 .األفعالالمتضررین من هذه  األشخاص

  تتمتـع هـذه القـرارات بكـل مـا  أنالحق في اتخاذ القرارات  دون الخضوع للسلطة الرئاسـیة و

 تتمتع به القرارات الصادرة عن الدولة 

 المعنویة العامة هم موظفون عمومیون  األشخاصو موظفي  أعمال. 

عملهــا فــي حــدود  أداءمــن  إلداریــةا األجهــزةهــذه النتــائج تعــد الوســائل الفعالــة  التــي تمكــن 

هـذا . لكي تحقق قدر من االستقالل و الفعالیة فـي مواجهـة السـلطة المركزیـة اإلقلیميالتخصص 

     (3).الشخصیة المعنویة للهیئات المحلیة تأكید إلى أدىما 

                                                      
  2007من القانون المدني الجزائري لسنة  50المادة  ) 1(
، مرجــع ســابق            نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــري ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــلفریــدة مزیــاني   ـــــ  )2(

  .  19. ص 

  . 108. ص  ، مرجع سابق ، مبادئ القانون اإلداري الجزائريفریدة قصیر مزیاني ،  ــــ      
، مرجـــع ســـابق             ، المجــالس الشـــعبیة المحلیـــة  فـــي ظـــل نظــام التعددیـــة السیاســـیة فـــي التشـــریع الجزائــريفریــدة مزیـــاني  ) 3(

  . 20. ص 
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                             تمثیل الجماعات المحلیة من طرف مجلس محلي منتخب  :الفرع الثاني 

   عملیــة لتحقیــق الدیمقراطیــة  أداةتســاهم فــي االســتقالل المحلــي فهــو  یعتبــر االنتخــاب وســیلة

و المشـــاركة فـــي تســـییر  أرائهـــمیعـــد الوســـیلة الفعالـــة التـــي تمكـــن المـــواطنین مـــن التعبیـــر عـــن  إذ

  .من خالل اختیار ممثلیهم الذین یلقى علیهم عبئ هذا التسییر بأنفسهمشؤونهم 

یعمــل االنتخــاب علــى فصــل و اســتقالل  إذوهنــا یظهــر معنــى االســتقالل العضــوي جیــدا ، 

لتحقیـق اسـتقالل عضـوي ، و  اإلقلیمیةالجهاز الذي یمثل الجماعات  أو اإلقلیمیةالهیئات  أعضاء

تتولى هـذه الجماعـات  أنبل یجب ، المعنویة فقط  حقیقي ال یكفي تمتع هذه الجهات بالشخصیة

 أكثـرمحلیة تختار من المجتمع المحلـي لتكـون اقـرب للمـواطن المحلـي و اقـدر و  أجهزة اإلقلیمیة

  .تحقیقا للمصالح الالزمة

 أویــتم اختیــار هــذه الهیئــات المحلیــة  أنهــل یجــب نــا یوجــد ســؤال یطــرح نفســه یتمثــل فــي وه

یتم اختیارهم عـن  أو ؟ الخاص عن طریق االنتخاب من قبل المواطنین المحلیین اإلداريالجهاز 

   ؟ األخیرةعلى استقالل هذه  التأثیرالتعیین من طرف السلطة المركزیة دون  أسلوبطریق 

المحلیـة  اإلداریـة األجهـزةهذا ما سوف نعالجه حیث انقسم الفقه حـول كیفیـة تشـكیل هـذه و 

ثــم ســنتكلم عــن االنتخــاب بــین مؤیدیــه ،  مبــدأعــن االتجــاه المتمثــل فــي  أوال اتجــاهین  ســنتكلم إلـى

االنتخــاب بــین معارضــیه كاتجــاه ثــاني ، بعــدها ســنحاول تقــدیر هــذین االتجــاهین و التوقــف  مبــدأ

  .شكیل هذه المجالس المحلیةالذي اخذ به المشرع الجزائري في ت األسلوبعند 

  االتجاه المؤید لمبدأ االنتخاب  ) أوال

االنتخــــاب   إنســــلیمان محمــــد الطمــــاوي  األســــتاذهــــذا االتجــــاه ومــــن بیــــنهم  أصــــحابیــــرى 

 الوحـدة المحلیـة أبناء إلىیعهد  أنالمحلیة  اإلدارةجوهر  أن "ضروري لقیام نظام المركزي بقوله 

  )1(."وان یقوم بذلك من ینتخبونه نیابة علیهم بأنفسهمیشبعوا حاجیاتهم المحلیة  أن اإلداریة

  

  

                                                      
  . 57. ص مرجع سابق ،  دراسة مقارنة ، ، اإلداريالوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي ،  ) 1(
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تكـون  اإلدارة أنو یرون  اإلداریةاالنتخاب یعد معیارا لقیام الالمركزیة  أن آخرونكما یرى 

   )1(.كانت معینة من طرف السلطة المركزیة إذاكانت منتخبة و مركزیة  إذاالمركزیة 

اســـتقاللیة  أســـسمـــن  كأســـاساالنتخـــاب  لمبـــدأهـــذا االتجـــاه المؤیـــد  أصـــحابو  ألنصـــارو 

   اإلداریةونحن هنا سنذكر فقط القانونیة و  )2(و سیاسیة  إداریةالجماعات المحلیة حجج قانونیة 

  :حجج قانونیة   - أ

فتحقــــق  اإلداریــــةلقیـــام الالمركزیــــة  ضــــروریاالقانونیــــة یكـــون االنتخــــاب شــــرطا  ةالناحیــــمـــن 

 األعضــاءكــان هــؤالء  إذاالمجــالس المحلیــة عــن الســلطة المركزیــة عكــس مــا  أعضــاءاســتقاللیة 

   .یبقون في حالة تبعیة للسلطة المركزیة من خالل الرقابة الرئاسیة المفروضة علیهم إذمعینین ، 

  :تقنیة  إداریةحجج   -  ب

 ةالمرتبطــــ اإلداریــــةیقــــوم علــــى الوظیفــــة  أســــلوبباعتبارهــــا  اإلداریــــةالالمركزیــــة  إنمفادهــــا 

 أنمســتقلة عـــن الســلطة المركزیـــة تتطلـــب  إقلیمیـــةهیئـــات  إلــىالحاجیــات المحلیـــة  إشـــباع بإســناد

بطبیعـة حاجیــاتهم  ادري ألنهـم،  ذاتـه اإلقلـیمالمصـلحة مــن سـكان  أصـحابیتـولى تسـییر هیئاتهـا 

بحكم معایشتهم للشؤون الیومیة فیكونون بـذلك اقـدر مـن غیـرهم علـى تفهـم المصـالح المحلیـة مـن 

غیـرة علـى المصـالح المحلیـة  أكثـرلكونهم لهم مصالح مباشـرة ، فیكونـون  أخرىجهة و من جهة 

مـن  األعضـاءانه حتى ولو تـم تعیـین هـؤالء  إذنتائج تسییرهم تنعكس علیهم كذلك ،  إنلشعورهم 

الذي یدیرونـه بقـدر  اإلقلیمفان والئهم یبقى دائما للسلطة المركزیة و ال یهم مستقبل  اإلقلیمسكان 

خلــق الحــافز لــدى الجمــاهیر لتقــدم كافــة االنتخــاب ی أســلوب أنرؤســائهم ، كمــا  إرضــاءمــا یهمهــم 

  )3(.مساعداتها و لتساهم في عملیة التنمیة المحلیة

  

  

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

 . 22. ص 
   ، مرجع سابق  المحلیة و تطبیقاتها  على نظام البلدیة و الوالیة في الجزائر اإلدارة أسس ، مسعود شیهوب  )2(

 . 15،  18.  ص، ص
  . 49. مارة الزغبي ، مرجع سابق ، ص سخالد   )3(
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  االنتخاب لمبدأاالتجاه المعارض  )ثانیا 

 )1(اإلداریـةاالنتخـاب لـیس شـرطا مـن شـروط قیـام الالمركزیـة  أنهذا االتجـاه  أصحابیرى 

تتمتـــع  أنفـــال یكـــون لـــه اثـــر علـــى اســـتقالل الجماعـــات المحلیـــة ، فمـــن الناحیـــة القانونیـــة ینبغـــي 

الهیئـــات المحلیـــة باالســـتقاللیة بغـــض النظـــر عـــن الوســـیلة التـــي تحقـــق بهـــا االســـتقاللیة ، ویـــرى 

تعیـین هـؤالء ثمة ما یحول دون تحقیـق النظـام الالمركـزي عـن طریـق  لیس " العطار انه  األستاذ

یكفــل لهــم اســتقاللیتهم فــي  أنبشــرط  اإلقلــیمبواســطة الســلطة التنفیذیــة مــن بــین ســكان  ضــاءاألع

لتحقیـق الالمركزیـة هـو اسـتقالل الهیئـات المحلیـة و  األولالذاتیة ، فالشرط  اإلقلیممصالح   إدارة

وسـیلة تـؤدي لتحقیـق هـذا الشـرط تعـد صـالحة فـي حـد ذاتهـا لتحقیـق النظـام الالمركـزي و مــن  أي

 إلیــهو هــو مــا ذهــب  ." الجمــع بینهمــا أوالتعیــین  أوتكــون هــذه الوســیلة االنتخــاب  أنثــم یســتوي 

ــــه ال ــــات   ضــــرورة بعــــض الفقهــــاء فــــي فرنســــا فــــاعتبروا ان ــــي تشــــكیل الهیئ ــــةلالنتخــــاب ف  اإلداری

ال یحقـق المعیـار االنتخـابي  المبـدأ"  أنالـذي یـرى )  walin (من بینهم الفقیه فالین  الالمركزیة و

عــــــدد و   بأهمیـــــةتقـــــاس  الالمركزیـــــة "  أنكمـــــا یـــــرى فـــــي نفـــــس الســـــیاق  "القـــــاطع لالمركزیـــــة 

  )2(".الموضوعات التي یكون للهیئات المحلیة حق البت فیها

  :تجاه وجهة نظرهم بالحجج التالیة هذا اال أنصارویبرر 

  :حجج قانونیة   - أ

بدرجـــة مـــن حریـــة  اســـتقالل الهیئـــات عنـــدما یعتـــرفمـــن الناحیـــة القانونیـــة یضـــمن المشـــرع 

عـزلهم خـالل عهـدتهم فیضـمن بـذلك  إمكانیـةن یـنص علـى عـدم كأ المعینین األعضاءاستقاللیة و 

الشــخص  ممثلــوكــان  إذا" خــالل هــذه العهــدة و فــي هــذا یقــول الفقیــه فــالین  اإلداریــةاســتقاللیتهم 

هـذا الشـخص اقـل المركزیـة  أنالمعنوي الالمركزي قد عینوا من قبـل الحكومـة فـان ذلـك ال یعنـي 

   )3(."ببساطة التستطیع الحكومة فصلهم أویكون هؤالء الممثلین غیر قابلین للعزل  أنشریطة 

  

  :تقنیة  إداریةحجج   -  ب

                                                      
  ، مرجع سابق            ، المجالس الشعبیة المحلیة  في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائريفریدة مزیاني   )1(
 . 27. ص  المرجع نفسه ،  )2(
  .26. مرجع سابق ، ص  المحلیة و تطبیقاتها  على نظام البلدیة و الوالیة في الجزائر ، اإلدارة أسسمسعود شیهوب ،   )3(
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انــه مــن الممكــن  إذاالنتخــاب نتــائج ســلبیة فــي الواقــع العلمــي ،  بمبــدأ األخــذقــد یترتــب علــى 

ـــأتي أن ـــة االنتخـــاب  ت ـــرة لهـــم  بأشـــخاصعملی ـــة وال خب غیـــر صـــالحین لعضـــویة المجـــالس المحلی

ون كــ إلــى إضــافةالالزمــة  اإلداریــة، عكــس التعیــین الــذي یشــترط فیــه الكفــاءة  اإلداریــة بالوظیفــة

الصـداقة  روابـط   أنلدى الناخبین ، في حـین   السیاسي السلیمتلزم قدر من الوعي االنتخاب یس

  )1(.فة هي من تتحكم في نتائج العملیةو القرابة و العشیرة خاصة في الدول المتخل

 تقدیر االتجاهین  ) ثالثا 

  )االنتخاب  مبدأ مؤیدو: (  األولاالتجاه   - أ

االنتخــــاب یعــــد شــــرطا لقیــــام و تشــــكیل  أنالفقــــه یــــرى  أغلبیــــة أنممــــا ســــبق ذكــــره یتضــــح 

هــذا االتجـاه مــن  أصـحاب إلیــهالمجـالس المحلیـة فــي ظـل التنظــیم الالمركـزي ، و تبعــا لمـا اسـتند 

تشوبه عیوب فـي التنفیـذ مـن الناحیـة الشـكلیة كالرشـوة و التزویـر  ألنهاالنتخاب ینتقد  فمبدأحجج 

و لـیس لهـا  جـدیرةخاب فوز عناصر غیر نتو من الناحیة الموضوعیة فانه یترتب على عملیة اال

  .المصالح المحلیة إدارةدرة على الق

العیـوب الموضـوعیة التـي  أمـابالنسبة للعیوب الشـكلیة فهـي سـائدة فـي كـل انضـمة العـالم ، 

  )2(.تبتعد عن الخبرة و الكفاءة و حسن االختیار الزالت سائدة في بعض الدول

ن العیـوب لیسـت فـي عملیـة االنتخـاب بـل تتمثـل فـي كیفیـة اسـتعمال االنتخـاب لكن نرى بـأ

فالعالقة بین الالمركزیة و الدیمقراطیة تترتب عنهـا عالقـة الالمركزیـة باالنتخـاب و ذلـك الرتبـاط 

الدیمقراطیـة باالنتخـاب ، لـذا یضـل االنتخـاب الوســیلة المثلـى لتحقیـق الدیمقراطیـة  و ضـمانا لهــا 

التــي تــدعم اســتقالل الهیئــات المحلیــة عــن  األساســیةالمحلــي ، كمــا یعــد الوســیلة  علــى المســتوى

عـن طریـق  اإلقلیمیـةالمجـالس  أعضـاءباختیـار  إال، فال یتحقق هذا االستقالل السلطة المركزیة 

   . االنتخاب

 )االنتخاب  مبدأ معارضو: ( االتجاه الثاني    -  ب

                                                      
الحقــوق ، جامعــة عــین شــمس  ، كلیــةمجلــة العلــوم القانونیــة و االقتصــادیة  ،" اإلقلیمیــةنظریــة الالمركزیــة  "،فــؤاد العطــار   )1(

 . 44. ، ص  1966،  01العدد  ،مصر
  ، مرجـــع ســـابق            ، المجـــالس الشـــعبیة المحلیـــة  فـــي ظـــل نظـــام التعددیـــة السیاســـیة فـــي التشـــریع الجزائـــريفریـــدة مزیـــاني   )2(

 . 23. ص 
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االنتخـــاب لـــیس شـــرطا  أنیـــرون  أنصـــارهیتضـــح لنـــا ممـــا ذكرنـــاه حـــول هـــذا االتجـــاه كـــون  

 بأشـخاص یـأتيحجـج مركـزة خاصـة علـى كـون االنتخـاب قـد  إلـىلتحقیق الالمركزیـة و یسـتندون 

 إضـافة اإلداریـةغیر صالحین و ناقصي خبرة و كفاءة ، عكس التعیین الذي یشترط فیـه الكفـاءة 

 سكان الهیئات المحلیةلدى االنتخاب یستدعي و یستلزم قدر من الوعي السیاسي السلیم  أن إلى

الــوعي  أوو نظــرا لكــون المنــاطق المحلیــة للهیئــات المحلیــة المنتخبــة ربمــا تفتقــر لهــذه المــؤهالت 

و عــدم قـــدرتهم علـــى ممارســـة قـــد یترتـــب علیــه نتـــائج تتعلـــق بضــعف تكـــوین المنتخبـــین  السیاســي

  . األسبابالمجالس المحلیة لهذه  أعضاءهذا االتجاه یؤید تعیین  . إلیهمالصالحیات المسندة 

لكن نحن النؤیده الن الالمركزیة قد اقترنت تاریخیا بفكرة الدیمقراطیـة ، و تقـوم الدیمقراطیـة 

 اإلداریــةالسیاســیة علــى مشــاركة المــواطنین فــي الحكــم عــن طریــق االنتخــاب ، وتقــوم الدیمقراطیــة 

  )1(.یة استقالال عن السلطة المركزیةلشؤونهم المح إدارةعلى مشاركة المواطنین المحلیین في 

فالعالقة بین الالمركزیة و الدیمقراطیة نتجت عنها عالقـة الالمركزیـة باالنتخـاب فاالنتخـاب 

المجـالس المحلیـة بواسـطة  أعضـاءفي حالة تعیین  ألنهیعد الوسیلة المثلى لتحقیق الدیمقراطیة ، 

یبقــى العضــو  إذ أعضــائهاعلــى  التــأثیرالتــدخل فــي شــؤونها و  إلــىالســلطة المركزیــة یــؤدي بهــا 

  .تفقد الالمركزیة االستقالل السلطة التي عینته و بالتالي  إلرادةالمعین تابعا 

الالمركزیــة و یمكــن  أركــانهــذا و یــرى أصــحاب هــذا االتجــاه بــان االنتخــاب یعــد ركنــا مــن 

الیمكـن  ألنـهتحقیق استقالل الهیئات الالمركزیة عن طریق التعیین لكن هذا االتجاه غیر سـلیم ، 

نـي ووجـدت تقوم على التخصص الف ألنها على الالمركزیة المرفقیة اإلقلیمیةنقیس الالمركزیة  أن

المحلیـة  اإلداریـةلهیئـات علـى اسـتقالل ا اإلقلیمیـةاعتبارات فنیة و عملیة ، بینما تقوم الالمركزیـة 

  )2(.جتماعیة العتبارات تاریخیة و سیاسیة و ا شؤونها إدارةفي 

  

  

  في تكوین الجماعات المحلیة باالنتخا أسلوباعتماد الجزائر  )رابعا 

                                                      
، مرجــع ســابق            فــي التشــریع الجزائــري ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیةفریــدة مزیــاني   )1(

  . 28. ص 
 . 29. ص المرجع نفسه ،   )2(
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حیـث نصـت  )1( یري الجماعـات المحلیـةاالنتخـاب فـي اختیـار مسـ أسـلوبائـر اعتمدت الجز 

یمثل المجلـس المنتخـب قاعـدة الالمركزیـة و مكـان مشـاركة " على  1996من دستور  16المادة 

  ".المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

ـــا  ـــنص یتضـــح لن ـــى انتخـــاب المجـــالس  أنوانطالقـــا مـــن هـــذا ال المشـــرع الجزائـــري نـــص عل

الذي یعبر فیه الشعب عـن  طاراإلدیمقراطیة الن المجلس المنتخب هو  أكثرالمحلیة و هذا یعد 

 12حیــث نصــت المــادة ،   )2(الدســتور إلحكــامو قــد صــدر قــانون البلدیــة و الوالیــة تطبیقــا  إرادتــه

         للوالیـــة مجلـــس منتخـــب عـــن طریـــق االقتـــراع العـــام" علـــى أن  12/07مـــن قـــانون الوالیـــة الجدیـــد 

  ".و یدعى المجلس الشعبي الوالئي

ة مجلـس للوالیـ" علـى  90/09من القانون السابق المتعلق بالوالیـة كما نصت المادة الثالثة 

   )3( ".منتخب یسمى المجلس الشعبي

و فــــي قــــانون البلدیــــة الجدیــــد نصــــت المــــادة الســــابعة و بعــــض المــــواد األخــــرى علــــى ذكــــر 

  .في نص صریح على تشكیله عن طریق االنتخاب  التأكیدالمجلس الشعبي البلدي فقط دون 

 النتخـــابمؤكــدا القــانون الســابق المتعلــق بالبلدیــة فنجـــد نــص المــادة الثالثــة صــریحا و  أمــا

  )4( . ..."المجلس الشعبي البلدي 

ــــدأ  ــــة نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري كــــان مــــن مؤیــــدي مب مــــن خــــالل هــــذه النصــــوص القانونی

االنتخاب و الـذي اعتمـده كأسـلوب الختیـار األعضـاء الـذین یتولـون تسـییر الشـؤون المحلیـة ألنـه 

فیســتمدون  یحقــق أكثــر اســتقاللیة لهــؤالء الممثلــین نتیجــة شــعورهم بــالوالء لمنتخبــیهم و منطقــتهم 

تجدیدها بین هؤالء الناخبین ، و هـو مـا  أمرة كذلك من خالل عهدتهم التي یكون هذه االستقاللی

 أمـالالتفـاني فـي العمـل  إلـىالهیئة  أعضاءیسعى  إذعلى الوحدة المحلیة ،  ینعكس كذلك ایجابیا

                                                      
 . 21. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )1(
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )2(

 .  29.  ص 
ـــــــــــا  )3( ـــــــــــم الق ـــــــــــي  90/09نون رق ـــــــــــة ، المـــــــــــؤرخ ف ـــــــــــق بالوالی ـــــــــــل  07المتعل ـــــــــــدة الرســـــــــــمیة ، عـــــــــــدد  1990أفری                        15، الجری

 1990أفریل  11الصادرة في 
 15، الجریــدة الرســمیة ، عــدد  1990أفریــل ســنة  07المتعلــق بالبلدیــة ، المــؤرخ فــي  90/08مــن القــانون رقــم  30المــادة   )4(

  1990أفریل  11الصادرة في 
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كـانو معینـین یكـون والؤهـم  فـإذاعلـى العكـس مـن ذلـك و في تجدید العهدة بكسـب ثقـة النـاخبین ، 

خدمــة  إلـىممـا یســعون  أكثــر إرضـائها إلــىفیسـعون ) السـلطة التنفیذیــة ( للجهـة صـاحبة التعیــین 

معارضــوه  أثارهــامصــالح الجماعــات المحلیــة ، وعلیــه فاالنتخــاب رغــم مــا فیــه مــن عیــوب و التــي 

تـي سـبق و تكلمنـا عنهـا الالعیـوب  أمافي استقاللیة الجماعات المحلیة ،  األساسيیبقى العنصر 

و التـي ...) نقص في الكفاءات و نقص الوعي السیاسي للسكان المحلیین في اختیار المحلیین( 

نقــدم حلــول  أنیمكــن  و ، كأســلوبولــیس فــي االنتخــاب  )1(تكمــن فــي كیفیــة اســتعمال االنتخــاب

  :لعالجها وفق ما یلي 

  األجهـزةمختلـف  تسبق عملیة التصویت حملـة توعیـة تقـوم بهـا  أنیجب : توجیه الناخبین   - أ

و قدرات كـل واحـد   حلیین بالمترشحین و تحدید مؤهالیتم بموجبها تعریف المواطنین الم إذ

 )2(. مع تبیان اختصاصات المجالس المحلیةمنهم 

ـــة للموضـــوعات :  اللجـــان بأعمـــالاالســـتعانة    -  ب ـــام بالدراســـة الفنی تكـــون اللجـــان مؤهلـــة للقی

المجلـس  أن، هـذا الیعنـي  أعمالهـاالمعروضة علیها نظرا لمشـاركة مـوظفین مختصـین فـي 

المحلـــي المنتخـــب یقـــوم بالمصـــادقة علـــى الموضـــوعات التـــي قامـــت بدراســـتها اللجـــان ، بـــل 

لهــم الكفــاءة و الخبــرة لفهــم  مــا تتضــمنه الملفــات  أعضــاء أعضــائهیكــون مــن بــین  أنیجـب 

 )3(.لیتخذ المجلس القرارات القانونیة المالئمة 

تقتضـــیه النزعـــة  أمـــرانتخـــاب المجـــالس المحلیـــة  إن:  الجمـــع بـــین االنتخـــاب و التعیـــین   -  ت

 أندرجــة مــن الــوعي العــام ، و  إلــىالمجتمــع لــم یصــل  أنالمشــرع  رأى فــإذاالدیمقراطیــة ، 

 الجمــع بــین االنتخــاب و التعیــین إلــىاالنتخــاب ال یحقــق النتــائج المرجــوة منــه ، فانــه یتجــه 

ــــة لألعضــــاء  ــــى أن تكــــون الغالبی ــــة الالزمــــة عل ــــة الكفــــاءة الفنی وتســــتكمل الســــلطات المحلی

 )4(.المنتخبین

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

  . 29. ص 
 .28. ، مرجع سابق ، ص المحلیة و تطبیقاتها  على نظام البلدیة و الوالیة في الجزائر  اإلدارة أسسمسعود شیهوب ،   )2(
ــريفریــدة مزیــاني    )3( ــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائ ــي ظــل نظــام التعددی ــة  ف ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلی

 . 30. ص 
   76. سابق ، ص  مرجع، دراسة مقارنة  ، اإلداري، الوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي   )4(
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معتمـــد فـــي كثیـــر مـــن الـــدول و منهـــا الجزائـــر  أســـلوباالنتخـــاب  أنممـــا ســـبق نســـتخلص   

الالمركزیـة  أنحیث استخدم كطریقـة فعالـة االختیـار و تشـكیل المجـالس المحلیـة ، و هنـا یتضـح 

االنتخـــاب ، و الـــذي  أســـاستقـــوم علـــى  أنهـــي انعكـــاس لمبـــدأ الدیمقراطیـــة التـــي یجـــب  اإلقلیمیـــة

 األفـرادالمحلیـة ، و هنـا تتحقـق مشـاركة بموجبه یقوم مواطنو الهیئـات المحلیـة بانتخـاب سـلطاتهم 

  .و یتحقق االستقالل الممنوح للهیئات المحلیة  ةالالمركزیو تتحقق  اإلدارةالفعلیة في مجال 

لكــن هــذا االســتقالل ال یفصــل الهیئــات المحلیــة عــن الســلطة المركزیــة الن العالقــة بینهمــا 

هـذا مـا ات المحلیـة و لمركزیـة علـى الهیئـتبسـطها السـلطة ا قائمة بواسطة الرقابة التي تقوم بهـا و

االنتخــاب فــي اختیــار  أســلوبلهــذا فاعتمــاد  إضــافة،  ن موضــوعناســنعالجه فــي الفصــل الثــاني مــ

لـم  إن األخیـرةالمجالس المحلیة ومنح الشخصیة المعنویة لهذه الجماعات ال یحقـق اسـتقالل هـذه 

ـــة مهـــامهم  أعضـــاؤهایكـــن لهـــا اختصاصـــات یمارســـها       و مـــوارد مالیـــة خاصـــة تمكـــنهم مـــن مزاول

  .و تؤكد استقاللهم 

  

  :المطلب الثاني                          

  للجماعات المحلیة  الوظیفياالستقالل               

مظهــر ال یقــل  یفي للجماعــات المحلیــةالفقهــاء علــى اعتبــار االســتقالل الــوظقــر معظــم لقــد أ

للبلدیـة  حقیقیـال الـذي یكـرس وجـود ، فاالسـتقال اسـتقالل الوحـدات المحلیـة من مظاهر غیره عن 

شخصیة قانونیـة و حـق  األخیرةهو استقالل عضوي یمنح هذه )  اإلقلیمیةالجماعات ( و الوالیة 

  .التمثیل القانوني لها عن طریق مجلس منتخب محلیا 

یكتمـل هـذا االسـتقالل یجـب هذا یحقق اسـتقالل معـین للجماعـات المحلیـة لكـن ل أنال ننفي 

ـــاك اختصاصـــات و صـــالحیات و مهـــام تمارســـها هـــذه الجماعـــات لیكـــون  أن لهـــا دور تكـــون هن

المرافــق العامــة و المصــالح المحلیــة ، هــذا مــا نســمیه اســتقالال  إدارةرئیســي و ســلطات فعلیــة فــي 

التعــرف علــى  إلــىالحــدیث عــن اختصاصــات الجماعــات المحلیــة یــدعو بنــا  أنوضــیفیا ،  كمــا 

المصــالح التــي  أوالــذي اعتمــده المشــرع الجزائــري فــي تحدیــد االختصاصــات  األســلوبالمعیــار و 
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    اختصاصـــات المجـــالس المحلیـــة  إلـــىیجـــوز للهیئـــات المحلیـــة ممارســـتها ، ثـــم ســـنحاول التطـــرق 

  :التقسیم التالي  إتباع ارتأیناو هیئاتها التنفیذیة ، و قد 

  حدید اختصاصات المجالس المحلیة ت أسالیب:  األول الفرع

  المحلیة الشعبیة اختصاصات المجالس: الثاني  الفرع

  اختصاصات الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة : الثالث  الفرع

  تحدید اختصاصات المجالس المحلیة أسالیب : األول الفرع 

ذلك انه كلما تعددت وظائف الدولة و اتسـع  ، یرتبط النظام الالمركزي بازدیاد نشاط الدولة

 )1(للوحـدات المحلیـة إدارتهـا إسـنادالمركزیة و  لإلدارةنطاقها تعین استقالل بعض المرافق التابعة 

عـن تحدیـد المصـالح المحلیـة التـي تشـرف  المسـئولالمشرع هـو  أنفي كل دولة  و من المعروف

  .علیها الهیئات المحلیة 

الذي اعتمده المشـرع الجزائـري فـي تحدیـده الختصاصـات مجالسـه  األسلوبفیا ترى ما هو 

حـــد المحلیـــة ممارســـتها أ یعتمـــد فـــي تحدیـــد المصـــالح المحلیـــة التـــي یجـــوز للهیئـــاتو  ؟المحلیـــة 

  )2(:األسلوبین التالیین 

  )االنجلیزي  األسلوب( التعداد التشریعي على سبیل الحصر ) أوال 

االنجلیزي یحدد المشرع على سبیل الحصر اختصاصـات الهیئـات الالمركزیـة  األسلوبفي 

بـــذات  اإلقلیمیــةبتشــریع مســتقل ، فـــال تتمتــع الهیئــة الالمركزیـــة  إالو ال تمــارس أي نشــاط جدیـــد 

، فیكـون لكـل هیئـة االختصاصـات التـي حـددتها القـوانین  أخـرىاالختصاص الذي تتمتع به هیـأة 

  )3(.ذات الشخصیة المعنویة اإلداریةیطانیا تعدد وتنوع الهیئات الخاصة ، لذا نرى في بر 

  

                                                      
 . 44. بق ، ص سا، مرجع  اإلقلیمیةالالمركزیة  نظریة، فؤاد العطار   )1(
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )2(

  . 13. ص 
 . 73. ، ص مرجع سابق  ،دراسة مقارنة  ، اإلداري، الوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي   )3(
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كمــــا یقتصــــر اختصــــاص الوحــــدات الالمركزیــــة علــــى بعــــض المصــــالح تحــــدد علــــى ســــبیل 

تتجــاوز االختصــاص  الــذي رســمته  أنالحصــر ، فــال یجــوز للمجــالس التــي تمثــل هــذه الوحــدات 

كـــل مـــا لـــم یـــنص القـــانون علـــى  أن األســـلوببـــنص جدیـــد، و یترتـــب علـــى هـــذا  إاللهـــا القـــوانین 

مطبــق  األســلوبالجماعــات المحلیــة یعــد صــمیم اختصــاص الســلطة المركزیــة ، هــذا  إلــىتحویلــه 

تحدیـــد االختصاصـــات المحلیـــة فـــي بریطانیـــا العتبـــارات فـــي بریطانیـــا و ایطالیـــا ، حیـــث یخضـــع 

مقاطعــة مــا  البرلمــان لكــل لكــل مجلــس محلــي ، فــي حــین یحــدد إداریــةاقتصــادیة و اجتماعیــة و 

  )1(.السابقة لالعتبارات طبقایشاء من اختصاصات 

  )الفرنسي  األسلوب( المعیار العام  ) ثانیا 

الفرنسـي یضـع المشـرع معیـارا عامـا و یتـرك تحدیـد مضـمونه للهیئـات المحلیـة  األسلوبفي 

تــوزع االختصاصــات بصــفة عامــة و بموجبــه تحــدد  إذ الســلطة المركزیــة ، إشــرافتحــت رقابــة و 

    )2(.باإلقلیمصالحیات الهیئة الحلیة بكل الخدمات التي تتعلق 

یجعـل مـن تحدیـد المصـالح  إذ، ) االنجلیزي ( السابق  األسلوبمختلف عن  األسلوبفهذا 

 إالها الذي یدخل في اختصاص الهیئات المحلیة عاما و مطلقا فـي كـل مـا یتعلـق بشـؤونالمحلیة 

اختصـــاص الهیئـــات المحلیـــة ، فهـــي مختصـــة  إطـــالقمـــا اســـتثنى بـــنص ، فالقاعـــدة العامـــة هـــي 

بكـــل النشـــاطات و االســـتثناء هـــو عـــدم اختصاصـــها فـــي المســـائل التـــي اســـتبعدها القـــانون  أصـــال

    )3(.اإلقلیمبشكل صریح ، فتكون بذلك الهیئة المحلیة صاحبة الوالیة العامة في كل ما یهم 

         و مــــن بینهــــا مصــــر األســــلوبمعظــــم التشــــریعات فــــي مختلــــف الــــدول بهــــذا  أخــــذتلقــــد و 

 أيتتـــدخل فـــي  أنیمكـــن للهیئـــات المحلیـــة  األســـلوبل هـــذا الـــخ ، فبفضـــ....و الجزائـــر و تـــونس

  .االنجلیزي  األسلوبمن  أوسع، فهو  )4(الحاجات المحلیة إلشباعوقت 

                                                      
 .  176. مارة الزغبي ، مرجع سابق ، ص سخالد   )1(
ــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریعفریــدة مزیــاني    )2( ــري ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  ف ، مرجــع ســابق            الجزائ

 .  14. ص 
ــــة فــــي الجزائــــر  اإلدارة أســــس، مســــعود شــــیهوب   )3( ــــى نظــــام البلدیــــة و الوالی             ، مرجــــع ســــابق المحلیــــة و تطبیقاتهــــا  عل

 . 127. ص 
 ، مرجـــع ســـابق            ائــري، المجــالس الشـــعبیة المحلیـــة  فـــي ظـــل نظــام التعددیـــة السیاســـیة فـــي التشـــریع الجز فریــدة مزیـــاني   )4(

 . 14. ص 
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          )الفرنســـــي  األســـــلوب( أســـــلوب المعیـــــار العـــــام فقـــــد اختـــــار  لمشـــــرع الجزائـــــريو بالنســـــبة ل

        المحلیـــة ةالـــذي یعتبـــر الشـــؤون المحلیـــة مـــن اختصـــاص الهیئـــ األســـلوب ألنـــهاالختیـــار  أحســـنو 

یعــالج المجلــس الشــعبي "  90/08مــن قــانون البلدیــة الســابق  85فــي نــص المــادة هــر ذلــك و یظ

   )1( ".ن الصالحیات المسندة للبلدیةالبلدي من خالل مداوالته الشؤون الناجمة ع

 أخــر بأســلوب األمــرالمتعلــق بالبلدیــة یــنص علــى نفــس  11/10كمــا نجــد القــانون الجدیــد 

یمارس المجلس الشعبي البلدي صالحیاته طبقا للمبادئ المحـددة فـي المـادتین " حیث نص على 

ــــانون  4و  3 ــــى " مــــن هــــذا الق ــــة و الرابعــــة عل ــــة تمــــارس  أن، وقــــد نصــــت المــــادتین الثالث البلدی

مـــن تـــوفر  التأكـــدصـــالحیاتها فـــي كـــل مجـــاالت االختصـــاص المخولـــة لهـــا بموجـــب القـــانون مـــع 

  .المخولة لها قانونا في كل میدانو المهام  باألعباءالموارد المالیة الضروریة للتكفل 

الفرنســي فــي قــانون الوالیــة الســابق  األســلوبالمشــرع الســابق فــي اعتمــاد  رأيهــذا و یظهــر 

یعـــالج المجلــس الشـــعبي الـــوالئي جمیــع الشـــؤون التابعـــة " كمـــا یلــي  األولـــىالفقــرة  55المـــادة  فــي

فنجــد نفــس المعنــى فــي نــص  12/07القــانون الجدیــد  أمــا، " ن طریــق المداولــة الختصاصــه عــ

  )2("عن طریق المداولة ......... یعالج المجلس الشعبي الوالئي "  األولىالفقرة  76المادة 

فــــي تحدیــــد العــــام الــــذي اعتمــــده المشــــرع الجزائــــري  األســــلوبممــــا ســــبق ذكــــره نحــــن نؤیــــد 

یحدد اختصاصاتها على سبیل الحصر و یقیـدها فـي ممارسـة  ألنه اختصاصات الهیئات المحلیة

تكـون الهیئـة المحلیـة صـاحبة  إذو یظهـر اسـتقاللها ، صالحیاتها بموجـب مـا نـص علیـه القـانون 

  .اإلقلیمما یهم  الوالیة العامة في كل

  مجالس الشعبیة اختصاصات ال :الفرع الثاني 

ــــا  أنبعــــد  ــــد اختصاصــــات  األســــلوبعرفن المتبــــع مــــن طــــرف المشــــرع الجزائــــري فــــي تحدی

  : یأتيمعرفة هذه االختصاصات فیما  إلىالجماعات المحلیة سنتطرق 

  

  

                                                      
   المتعلق بالبلدیة  90/08 رقم القانون  )1(
     المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم   )2(
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  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي  )أوال 

ممثـل قاعـدة الالمركزیـة  جهاز التعبیـر عـن الدیمقراطیـة محلیـا و كـذایعد المجلس الشعبي البلدي 

بموجـــب القـــانون ، وقـــد حـــددها  )1(، یعـــالج مـــن خـــالل مداوالتـــه صـــالحیات كثیـــرة مســـندة للبلدیـــة 

  :في الباب الثاني و هي تتعلق بالمجاالت التالیة  11/10قانون البلدیة الجدید 

 :مجال التهیئة و التنمیة   - أ

نون ، حیـــث تتـــولى مـــن نفـــس القـــا 112 إلـــى 107المـــواد مـــن  تناولـــت هـــذا االختصـــاص 

و المتعــددة للســنوات الموافقــة البــرامج الســنویة  بإعــدادالبلدیــة ممثلــة فــي المجلــس الشــعبي البلــدي 

قانونـا  لمدة عهدته ، و یصادق علیهـا و یسـهر علـى تنفیـذها تماشـیا مـع الصـالحیات المخولـة لـه 

و كــذا المخططــات التوجیهیــة  لإلقلــیممخطــط الــوطني للتهیئــة و التنمیــة المســتدامة ال إطــارو فــي 

 )2(.القطاعیة

من شانه التحفیز و بعـث  إجراءكما یبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملیة و یتخذ كل  

تنمیة نشاطات اقتصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة و مخططهـا التنمـوي ، و لهـذا الغـرض یتخـذ 

كافـــة التــــدابیر التــــي مــــن شــــانها تشــــجیع االســـتثمار و ترقیتــــه ، و یســــهر علــــى حمایــــة األراضــــي 

ــیممختلــف المشــاریع علــى  إقامــةالفالحیــة و المســاحات الخضــراء خاصــة عنــد  بلدیــة ، كمــا ال إقل

    )3(.لهما األفضلتساهم البلدیة في حمایة التربة و الموارد المائیة ، و تسهر على االستغالل 

 :مجال التعمیر و الهیاكل القاعدیة و التجهیز   - ب

و قواعــد اســتعمالها كمــا  األراضــيتلعــب البلدیــة دورا هامــا فــي مراقبــة احتــرام تخصیصــات 

تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البنایات للشروط المحددة في القوانین و التنظیمـات المعمـول 

مشـروع علـى تـراب  أي إنشـاءبها و ذلك باشتراط الموافقـة المسـبقة للمجلـس الشـعبي البلـدي علـى 

                                                      
 . 32. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )1(
 المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  107المادة   )2(
  من نفس القانون  112المادة   )3(
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       ایــــة التــــراث العمرانــــي حم إلــــى إضــــافةبالبیئــــة ،  اإلضــــراریتضــــمن مخــــاطر مــــن شــــانها البلدیــــة 

  )1(.و الثقافي

فـي تخصیصـها لبـرامج التجهیـزات  األولویـةالبلدیـة علـى وعائهـا العقـاري و مـنح  تحافظكما 

جانــــب الدولــــة فــــي التحضــــیر و االحتفــــال  إلــــى العمومیــــة و االســــتثمار االقتصــــادي ، و تســــاهم

التاریخیـة  األحـداثذكـرى  إحیـاءكما هي محددة في التشریع الساري المفعـول و الوطنیة  باألعیاد

   )2(. و السیما منها تلك المخلدة للثورة التحریریة

         مجــــال التربیــــة و الحمایــــة االجتماعیــــة و الریاضــــیة و الشــــباب و الثقافــــة و التســــلیة  - ت

 :السیاحة و 

هــذه المجــاالت ، حیــث  أهــم إلــى 11/10مــن القــانون البلــدي الجدیــد  122 المــادة أشــارت

قصد إنجاز مؤسسـات التعلـیم  اإلجراءاتطبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما كافة تتخذ البلدیة 

تســییر المطــاعم المدرســیة  و ضــمان تــوفیر وســائل  إلــى إضــافةاالبتــدائي و ضــمان صــیانتهما ، 

  :القیام بما یلي  إمكانیتهامن ذلك ، كما یمكن للبلدیات في حدود  التأكدنقل التالمیذ و 

  المساهمة في انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة للنشاطات الریاضیة  ـــــ

  تشجیع عملیات التمهین و استحداث مناصب الشغل  ـــــ

ــ   المتواجــدة علــى ترابهــا ، و ضــمان  القرآنیــةو المــدارس المســاجد المســاهمة فــي صــیانة   ـــ

  على الممتلكات الخاصة ب العبادةالمحافظة 

ـــ و التســـلیة       الریاضـــةفـــة و تشـــجیع ترقیـــة الحركـــة الجمعویـــة فـــي میـــادین الشـــباب و الثقا  ـــ

النظافة و الصـحة و مسـاعدة الفئـات االجتماعیـة المحرومـة ال سـیما منهـا ذوي  و ثقافة 

  )3(.االحتیاجات الخاصة

  

                                                      
، مــــذكرة ماســــتر فــــي القــــانون اإلداري ، كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم السیاســــیة         المالیــــة المحلیــــة فــــي الجزائــــردالل شــــودار ،   )1(

 . 08. ، ص  2012جامعة بسكرة ، 
  المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  121،  117المادة   )2(
  من نفس القانون 122المادة   )3(
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 و حفظ الصحة و الطرقات البلدیة النظافةمجال   -  ث

غلــى النظافــة  العمومیــة ، خاصــة بالنســبة للمیــاه  المحافظــةتتكفــل البلدیــة بحفــظ الصــحة و 

العمومیـة ، و مكافحـة  األمـاكنو  األغذیـةالصالحة للشرب ، و المیاه القذرة و النفایات و نظافـة 

المعیشــي  اإلطــارفـي مجــال تحســین  إمكانیتهــا، كمــا تتكفـل فــي حــدود  )1(التلـوث و حمایــة البیئــة 

للمــواطن بتهیئــة المســاحات الخضــراء ، و وضــع العتــاد الحضــري و تســاهم فــي صــیانة فضــاءات 

  )2(.الترقیة و الشواطئ 

الصــالحیات الموكلــة للمجلــس الشــعبي البلــدي  أنفانــه یمكــن اســتخالص  تبعــا لمــا تــم ذكــره

جلها ال یعد واجب التنفیذ ، ذلك الن القیـام بهـا یكـون حسـب  11/10وفق القانون البلدي الجدید 

  ) 3( .المساعدات التي تقدمها لها المصالح التقنیة للدولة أوالبلدیة  إمكانیة

، فمـا تتمتـع بـه مـن صـالحیات هذا یدعم استقاللیة البلدیة  أن) مجرد رأي ( و هنا نالحظ 

المسـاهمة فـي انجـاز الهیاكـل ( ضـروریة مثـل  بموجب القانون حتى و لو كانت هذه الصـالحیات

 إمكانیتهـــافالبلدیـــة تطبـــق و تـــزاول صـــالحیاتها وفـــق .... ) القاعدیـــة ، تشـــجیع عملیـــات التمهـــین 

، و هــذا مــا یــرجح  إمكانیتهــافهــي هنــا غیــر مجبــرة علــى ذلــك الن القــانون یجیــز لهــا ذلــك حســب 

معینـون فهـم  أنهمالمحلیة ، الن المنتخبین هنا لو افترضنا   األجهزةاالنتخاب في اختیار  أسلوب

تحقیـق   إلـىممـا یسـعون  أكثـر إرضـائهایسهرون علـى  إذیبقون في حالة تبعیة للجهة التي عینهم 

  . المصالح المحلیة  بكل استقالل و راحة و بدون ضغط أو كراهیة

  اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي )ثانیا 

           التنمیـــــــة االقتصــــــــادیة  أعمـــــــالتشـــــــمل اختصاصـــــــات المجلـــــــس الشـــــــعبي الــــــــوالئي جمیـــــــع 

  :یتداول في  أن، فللمجلس  )4(الوالیة و حمایة البیئة  إقلیمو الثقافیة و تهیئة  االجتماعیةو 

  ذوي االحتیاجات الخاصة  األشخاصالصحة العمومیة و حمایة الطفولة و  ــــ

  السیاحة ــــ

                                                      
 . 170. ، مرجع سابق ، ص  )التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري ( ، القانون اإلداري لي محمد الصغیر بع  )1(
 المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  124المادة   )2(
 . 171. مرجع سابق ، ص  ،) التنظیم اإلداري ، النشاط اإلداري ( ، القانون اإلداري محمد الصغیر بعلي   )3(
  . 210. ص  المرجع نفسه ،  )4(
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  و االتصال اإلعالم ــــ

  التربیة و التعلیم العالي و التكوین ، الشباب و الریاضة و التشغیل  ــــ

  الوالیة ، الفالحة و الري و الغابات  إقلیمالسكن و التعمیر و تهیئة  ــــ

  و النقل ، الهیاكل القاعدیة و االقتصادیة  األسعارالتجارة و  ــــ

  و التي یجب ترقیتها  المحتاجةالتضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات  ــــ

  التراث الثقافي المادي و الغیر مادي و التاریخي ، حمایة البیئة  ــــ

  )1(.ترقیة المؤهالت النوعیة المحلیة التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة ، ــــ

 :التنمیة االقتصادیة   - أ

 األهـدافالمتوسط بـین مخططات التنمیة على المدى  إعدادیتولى المجلس الشعبي الوالئي 

مشـاریع الدولـة و بـرامج البلدیـة للتنمیـة و یعتمـد  إطارمن الدولة في  المعبأةالوسائل و البرامج و 

   )2(من اجل التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة للوالیةللترقیة و العمل  كإطارعلیه 

التعـــــاون و التواصـــــل بـــــین  أعمـــــالكمـــــا یعمـــــل المجلـــــس الشـــــعبي  الـــــوالئي علـــــى تطـــــویر 

المحلیــة ، مــن اجــل  اإلداراتالمتعــاملین االقتصــادیین و مؤسســات التكــوین و البحــث العلمــي و 

ـــــة  ـــــداعترقی ـــــى تر  اإلب ـــــة التشـــــاور مـــــع المتعـــــاملین فـــــي القطاعـــــات االقتصـــــادیة ، و یعمـــــل عل قی

  )3(.االقتصادیین قصد ضمان محیط مالئم لالستثمار

 :الفالحة و الري   -  ب

      الطبیعیــــة ، التشــــجیر و حمایــــة البیئــــة اآلفــــاتو الوقایــــة مــــن  توســــیع و ترقیــــة الفالحــــة أي

  . ، الصحة الحیوانیة ، المیاه الصالحة للشرب و تطهیر المیاهو الغابات 

  

                                                      
 المتعلق بالوالیة  12/07ن رقم القانو من  76المادة   )1(
  . 16. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص   )2(
  المتعلق بالوالیة 12/07 رقممن القانون  83المادة   )3(
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 :االقتصادیة  األساسیةالهیاكل   -  ت

  :التالیة  األنشطةو  باألعمالذلك بالقیام 

الریفیـة  اإلنـارة،  األنشـطةتهیئة طرق الوالیة و صیانتها و تصنیفها ، ترقیة هیاكـل اسـتقبال 

 .و فك العزلة

 : التجهیزات التربویة و التكوینیة     -  ث

 )1( .التقني و التكوین المهنيتتولى الوالیة انجاز و صیانة مؤسسات التعلیم الثانوي و 

 :النشاط االجتماعي و الثقافي     - ج

  :فیما یلي  أساسافي هذا المجال و المتمثلة  إعمالیقوم المجلس بعدة 

ـــام ) خاصـــة الشـــباب ( التشـــغیل  ـــة  بإعمـــال، انجـــاز هیاكـــل الصـــحة العمومیـــة ، القی الوقای

ـــــة المحتاجـــــة  ـــــات االجتماعی ـــــىالصـــــحیة مســـــاعدة الفئ ـــــة المعـــــوقین و المســـــنین ،  إل  إنشـــــاءرعای

    )2(.المؤسسات الثقافیة و الریاضیة و بعث و تنمیة التراث الثقافي و السیاحي بالوالیة 

 :السكن   - ح

ـــــس و یشـــــجع  إذ ـــــة و یســـــاهم  إنشـــــاءیســـــاهم المجل ـــــات العقاری ـــــاء و التعاونی       مؤسســـــات البن

غیـر التنسیق مع البلدیات و المصـالح التقنیـة المعنیـة فـي برنـامج القضـاء علـى السـكن الهـش و ب

  )3(.و محاربتهصحي ال

  )4(:التالیة  المالحظاتنبدي  أنمما سبق ذكره یمكن 

المحلیـة ، حیـث  اإلدارةالمركزیـة و  اإلدارةهیئـة اتصـال بـین  لـوالئيیشكل المجلس الشـعبي 

التـــي  اآلراءالشــعبي الــوالئي  یقــدم المجلــس" علـــى  12/07مــن قــانون الوالیــة  79المــادة  نصــت

یقــدم االقتراحــات و یبــدي المالحظــات فــي كــل مــا  أنتقتضــیها القــوانین و التنظیمــات ، و یمكنــه 

  " .یوما 30 أقصاهالوزیر المختص ، وذلك في اجل  إلىیخص شؤون الوالیة 

 أناختصاصـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي تتمیـــز بالطـــابع المكمـــل لوظیفـــة البلدیـــة ، ذلـــك 

 نأقــانون الوالیــة المتعلقــة باختصاصــات المجلــس الشــعبي للوالیــة تــنص علــى  أحكــامالعدیــد مــن 

                                                      
 المتعلق بالوالیة   12/07 رقمالقانون  ، من 92إلى   84المواد من   )1(
  . 212. مرجع سابق ، ص  ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )2(
 المتعلق بالوالیة   12/07 رقم من القانون  101،  100المادة  ) 3(
 . 212. مرجع سابق ، ص  ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )4(
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ــــة تجــــاوز النشــــاط  ــــوالئي یكــــون فــــي حال ــــس الشــــعبي ال ــــدخل المجل          للبلــــدیات اإلقلیمــــي لإلطــــارت

   )1(.دعما لها أوتتدخل تنسیقا و تشاورا مع البلدیات  أنلمقدرتها ، كما لها  أو

الوالیـة الجدیـد  مـن قـانون 2فقـرة  76المـادة مـا جـاء فـي  إلـى اإلشـارة تجدر بنـالهذا  إضافة

بموجــب  إیاهــایتــداول حــول المواضــیع التابعــة الختصاصــه  المخــول " .... علــى  تصــحیــث  ن

بنـاءا علـى اقتـراح ثلـث  إلیهالقوانین و التنظیمات و كذا كل القضایا التي تهم الوالیة ، التي ترفع 

  )2( ".الوالي أورئیسه  أو  أعضائه 1/3

یتــداول بنـاءا علـى المواضــیع المخولـة لـه بموجــب  الشـعبي الـوالئي  المجلــس أنهنـا نالحـظ 

 أعضـائهثلثـي  إلیـهالتـي  یثیرهـا القوانین و التنظیمات ، كما یتداول في القضـایا التـي تهـم الوالیـة 

التـي  بقـدر معـین  لمـا تحـدد المواضـیع ، و هذا یحـد مـن اختصـاص المجلـسالوالي  أورئیسه  أو

فـي  اإلداريتراح الـوالي الـذي یمثـل صـورة عـدم التركیـز بـاق أوبموجب القـانون و التنظـیم یعالجها 

 ، و یجیـــزه) طـــة فـــي المطلـــب الثالـــث ســـنناقش هـــذه النق(  !منتخبـــون  أعضـــائهحـــین المجلـــس و 

  .الرئیس األعضاء أومن خالل ما یقترحه  أخربقدر 

 إرادةوبهــذا یكــون المشــرع الجزائــري قــد جعــل االســتقالل الــوظیفي للجماعــات المحلیــة رهــن 

 أن إالالمركزیــة و هــذا مــا یشــكل تهدیــد الختصــاص الجماعــات المحلیــة ، ومــا یســعنا هنــا  اإلدارة

و ال  اسـتقالل الهیئـات الالمركزیـة الیخـل بوحـدة الدولـة  أنمزیـاني و هـو  األسـتاذة قالتهنقول ما 

همـــا انفصـــال الهیئـــات  المحلیـــة الالمركزیـــة  عـــن الســـلطة المركزیـــة ، الن العالقـــة بین إلـــىیـــؤدي 

  )3(.تكون قائمة على نوع من الرقابة ، تباشرها السلطة المركزیة على الجماعات المحلیة

نكمـل مظـاهر  أنهـذا النـوع مـن الرقابـة ، لكـن قبـل هـذا یجـب  إلـىسنقوم فیمـا بعـد للتطـرق 

  .االستقالل لیكون حكمنا صائبا حول مجال االستقالل المحلي 

  

  

  

  

                                                      
 . 212. ص  مرجع سابق ،  ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )1(
 المتعلق بالوالیة  12/07 مالقانون رق  )2(
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )3(

 . 31. ص 
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  اختصاصات الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة: الثالث  الفرع

بینمــا الهیئــة التنفیذیـــة  )1(یــة فــي رئـــیس المجلــس الشــعبي البلـــديتتمثــل الهیئــة التنفیذیـــة للبلد

    )2(. للوالیة فتتمثل في الوالي

  اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي ) أوال 

تـارة  یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلـدي باالزدواجیـة فـي االختصـاص حیـث یمثـل البلدیـة 

  )3(. أخرىو یعمل لحساب الدولة تارة 

 : تمثیل البلدیة   - أ

اســـند  إرادتهـــامـــن یعبـــر عـــن  إلـــىلمـــا كانـــت البلدیـــة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة و تحتـــاج 

رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي حیـــــث یتكفـــــل بممارســـــة  إلـــــىالقـــــانون البلـــــدي مهمـــــة تمثیلهـــــا 

  :الصالحیات التالیة 

ـــل  )1 ـــدي الب  :التمثی ـــس الشـــعبي البل ـــة فـــي كـــل یمثـــل رئـــیس المجل ـــة  أعمـــاللدی ـــاة المدنی الحی

الجهات القضائیة و في حالة تعـارض  أمام، كما یمثلها و كل التظاهرات الرسمیة  اإلداریة

لتمثیــل البلدیــة  األعضــاءمصــلحة الــرئیس مــع مصــلحة البلدیــة ، یقــوم المجلــس بتعیــین احــد 

 )4(. من قانون البلدیة 84في التقاضي و التعاقد ، كما تشیر المادة 

ـــس  )2 المجلـــس الشـــعبي البلـــدي مـــن حیـــث  أشـــغالاجتماعـــات و  إدارة یتـــولى :رئاســـة المجل

 )5(من قانون البلدیة 79ادة التحضیر للدوریات ، الدعوة لالنعقاد و هذا ما ورد في الم

 المجلــس الشــعبي البلــدي رئــیسیتكفــل :    علــى حقوقهــا ظــةفالمحاالبلدیــة و  أمــوالرة ادإ )3

 :تحت مراقبة المجلس خاصة بما یلي 

  باإلنفاق اإلذنالبلدیة و  إیراداتتسییر  ــــ

  

                                                      
  بالبلدیة المتعلق 11/10 رقم من القانون 15المادة   )1(
 المتعلق بالوالیة  12/07من القانون رقم  02المادة   )2(
  . 179. مرجع سابق ، ص ، )  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )3(
 المتعلق بالبلدیة  11/10 رقممن القانون  84المادة )  4(
 نفس القانونمن  79المادة   )5(
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البلدیـــة مـــن حیـــث اكتســـابها ، اســـتعمالها        بـــأمالكالقانونیـــة المتعلقـــة  األعمـــالالقیـــام بكـــل  ـــــ

  )1(علیها المحافظةالتصرف فیها و  ،استغاللها

 صفقات البلدیة و مراقبة تنفیذها إبرام ــــ

 على تسییرهم ، وممارسة السلطة الرئاسیة علیهم اإلشرافتوظیف مستخدمي البلدیة و  ــــ

 و اقتراح میزانیة البلدیة على المجلس ، ثم القیام بمتابعة تنفیذها إعداد ــــ

ــــ            المرافــــق و المؤسســــات البلدیــــة بمتابعتهــــا و مراقبتهــــا  و الســــهر علــــى وضــــعیة المصــــالح ـ

 )2(.و ممارسة الوصایة علیها 

 :تمثیل الدولة     -  ب

بصــــفته ممــــثال للدولــــة ، حیــــث ذكرهــــا تتعــــدد صــــالحیات رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي 

  : و هي  95 إلى 85صراحة قانون البلدیة في مواده من 

مـــن قـــانون البلدیـــة  فانـــه للـــرئیس صـــفة ضـــابط  86حســـب نـــص المـــادة  :الحالـــة المدنیـــة  )1

 مـن لموظـف بالبلدیـة أونوابـه  ألحـدبـالتفویض  أوالحالة المدنیة ، التي تخولـه القیـام بنفسـه 

        إلــــى تســــجیل جمیــــع الوثــــائق إضــــافةالــــوالدات و الــــزواج و الوفیــــات ،  تصــــریحات اســــتالم

 .القضائیة في سجالت الحالة المدنیة األحكامو 

    ضــابط الشــرطة القضــائیة بصــفة یتمتــع رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي :الضــبط القضــائي  )2

، حیــث یتـــولى بهـــذه الصـــفة  11/10مـــن قـــانون البلدیـــة  92المــادة  إلیـــه أشـــارتو هــو مـــا 

الجزائیـــة ، تحـــت ســـلطة  اإلجـــراءاتالمنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون  اإلجـــراءاتتنفیـــذ جمیـــع 

النیابــة العامــة ، و لــه فــي ذلــك تتبــع المجــرمین و القــبض علــیهم و تحریــر  إشــرافالــوالي و 

         قبــــل اختفائهـــــا األدلــــةو  ریمــــةعلــــى معــــالم الج المحافظــــةمحاضــــر بــــذلك و العمــــل علــــى 

العدیــد مــن المهــام المنصــوص علیهــا فــي  إلــى إضــافةو تقــدیمها لوكیــل الدولــة ،  إتالفهــاو 

  )3(.الجزائیة اإلجراءاتقانون 

                                                      
 . 180. مرجع سابق ، ص  ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )1(
 . 180. ، ص  نفس المرجع  )2(
 .  28. ، ص  مرجع سابقف ، مفیدة یوس  )3(
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یمــــارس رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي صــــالحیاته فــــي مجــــال الشــــرطة  : اإلداريالضــــبط  )3

مــن هــذا القــانون  93المــادة  أشــارتباالعتمــاد علــى ســلك الشــرطة البلدیــة ، هــذا كمــا  اإلداریــة

           إقلیمیـــــاالـــــدرك الـــــوطني المختصـــــة  أوكمـــــا یمكنـــــه عنـــــد االقتضـــــاء تســـــخیر قـــــوات الشـــــرطة 

و القــرارات الكفیلــة بضــمان  اإلجــراءاتعلــى النظــام العــام بموجــب اتخــاذ  المحافظــةیتــولى  إذ

 )1(.العام و الصحة و السكینة العامة األمنالحفاظ على 

  اختصاصات الوالي ) ثانیا 

یتمتع الوالي باالزدواجیة في االختصاص ، حیث یحوز على سلطات بصـفته ممـثال للوالیـة  

  )2(.باعتباره ممثال للدولة أخرىكما یمارس سلطات 

 :الوالي ممثال للوالیة     - أ

  : التالیة األساسیةیقوم الوالي هنا بممارسة الصالحیات 

قــرارات والئیــة باعتبــاره  إصــدارهــذا بموجــب :  تنفیــذ مــداوالت المجلــس الشــعبي الــوالئي )1

 ومــن مــداوالت  )المجلــس الشــعبي الــوالئي ( تنفیــذ لمــا یصــادق علیــه جهــاز المداولــة  جهــاز 

یســهر الــوالي علــى نشــر مــداوالت " التــي تــنص علــى انــه  102للمــادة  بیقــاطو توصــیات ت

 )3(".الوالئي و تنفیذهاالمجلس الشعبي 

یصـدر الـوالي قـرارات مـن اجـل تنفیـذ " علـى انـه  12/07مـن قـانون الوالیـة  124و تنص المـادة 

  ....."مداوالت المجلس الشعبي الوالئي 

  المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي  إعـــالمیلـــزم قـــانون الوالیـــة الـــوالي بضـــرورة اطـــالع و  : اإلعـــالم )2

 :طریق نشاطات الوالیة ، ذلك عن بوضعیة و 

 اطــالع رئــیس المجلــس الشــعبي الــوالئي بــین الــدوریات بانتظــام عــن مــدى تنفیــذ مــداوالت   ـــــ  

  المجلس 

  عند كل دورة عادیة  تالمداوالتقدیم تقریر حول مدى تنفیذ   ــــ

                                                      
 . 26. ، ص  مرجع سابق علیة سیبوط ،  )1(
  . 214. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )2(
 المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم  ) 3(
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ـــــ          تقــــدیم بیــــان ســــنوي للمجلــــس یتضــــمن نشــــاطات مصــــالح الــــدورة فــــي الوالیــــة مــــن جهــــة  ـ

ینـــتج عـــن مناقشـــة رفـــع  أن، و الـــذي یمكـــن  أخـــرىو نشـــاطات مصـــالح الوالیـــة مـــن جهـــة 

     )1( وزیر الداخلیة و القطاعات المعنیة إلىتوصیات 

و مـن  رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي للبلدیة التي یمثلهاالوالیة خالفا  یمثل :تمثیل الوالیة  )3

طبقـا للتشـریع السـاري  اإلداریـةالحیاة المدنیة و  أعمالفي جمیع ثم فان الوالي یمثل الوالیة 

حیــث  12/07مــن قــانون الوالیــة  106القضــاء بموجــب المــادة  أمــامالمفعــول ، كمــا یمثلهــا 

 ".القضاء أمامیمثل الوالي الوالیة " نصت على 

تتوفر الوالیـة " من قانون الوالیة  127المادة  إلیه أشارتهذا ما  :ممارسة السلطة الرئاسیة  )4

مختلـف المصـالح غیـر الممركـزة للدولـة جـزءا ، و تكون توضع تحت سلطة الوالي  إدارةلى ع

  )2(".منها ، و یتولى الوالي تنشیط و تنسیق و مراقبة ذلك

 :الوالي ممثل للدولة   -  ب

الـوالي ممثـل للدولـة علـى مسـتوى الوالیـة  " المتعلـق بالوالیـة علـى  12/70نص القـانون رقـم 

  )3( "وهو مفوض الحكومة 

  :و هو یمارس صالحیاته كممثل للدولة فیما یلي 

 المكلفــة بمختلــفینشــط الــوالي و ینســق و یراقــب نشــاط المصــالح غیــر الممركــزة للدولــة  )1

 :، غیر انه یستثنى  قطاعات النشاط في الوالیة

  العمل التربوي و التنظیم في مجال التربیة و التكوین و التعلیم العالي و البحث العلمي  ــــ

  وعاء الضرائب و تحصیلها ــــ

  الرقابة المالیة  ــــ

  الجمارك  إدارة ــــ

  العمل  مفتشیه ــــ

    العمومیة  الوظیفة مفتشیه ــــ

   )4(.الوالیة إقلیمخصوصیة  أوطبیعة  إلىالمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر ــــ 

                                                      
  . 215. مرجع سابق ، ص  ،)  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )1(
   المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم   )2(
 المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم من  110المادة   )3(
  نفس القانونمن  111المادة   )4(
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 علـــى  ولمســـؤ الـــوالي "  أنمـــن قـــانون الوالیـــة علـــى  114نصـــت المـــادة  : اإلداريالضـــبط  )2

، حیــث یــزود بالوســائل " و الســالمة و الســكینة العمومیــة  األمــنالمحافظــة علــى النظــام و 

 .)و الشرطة و الدرك الوطني  األمنمصالح ( البشریة و القانونیة الالزمة 

الجزائیــة ســلطات للــوالي فــي  اإلجــراءاتمــن قــانون  28خولــت المــادة :  الضــبط القضــائي )3

 )1( أهمهابجملة من القیود من  إحاطتهامجال الضبط القضائي ، مع 

  جنایة ضد امن الدولة  أوــــ ممارسة الوالي سلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جنحة 

  .بوقوع الجریمة  أخطرتالسلطة القضائیة قد  أنــــ عدم علمه 

حتى في هذه الحالة فان سلطة الوالي مقیدة من حیث الزمان ، ذلـك انـه یجـب علـى الـوالي 

 اإلجــراءاتســاعة ، متخلیــا بــذلك عــن جمیــع  48 أقصــاهایبلــغ وكیــل الجمهوریــة خــالل مــدة  أن

  .للسلطة القضائیة المختصة

یـة لعـدم الـوالي بصـفته ممـثال للدولـة فهـو یجسـد صـورة حقیق أن إلـىأیضـا  اإلشـارةتجدر بنا 

، وكل ما  )2( الوالیة إقلیمباعتباره ممثال للدولة في  إلیه، نظرا للسلطات المسندة  اإلداريالتركیز 

ذكرناه مـن صـالحیات فـي مجـال تمثیلـه للدولـة هـي اختصاصـات موكلـة لـه بصـفته مجسـدا لعـدم 

  . اإلداريالتركیز 

ـــة  الهیئـــات ختصاصـــاتا أنممـــا ســـبق نالحـــظ  رئـــیس المجلـــس الشـــعبي ( التنفیذیـــة المحلی

كل منهما یمثل الدولة مـن جهـة ، و جهتـه  أن، ذلك تتمتع باالزدواج الوظیفي ) البلدي و الوالي 

رئــیس المجلـــس  ( ، لكــن الهیئـــة التنفیذیــة للبلدیـــة ) البلدیـــة و الوالیــة (  أخــرىالمحلیــة مــن جهـــة 

غیــر منتخــب بــل هــو معــین ) الــوالي ( الهیئــة التنفیذیــة للوالیــة  أنمنتخــب غیــر ) الشــعبي البلــدي 

انه في ممارسته الختصاصاته كممثل للدولة یظهر علیـه  إلى إضافةمن طرف السلطة المركزیة 

فــي تمثیــل و هــذا عكــس صــالحیات رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي  اإلداريعــدم التركیــز طــابع 

یتواجــد فــي كــل  إذمــن االزدواج الــوظیفي للــوالي ؟ الهــدف : حــول  اإلشــكالالدولــة ، وهنــا یطــرح 

مع وجـود رئـیس للمجلـس الشـعبي الـوالئي و الـذي قـد یكـون  )ممثل للدولة و ممثل للوالیة ( جهة 

  .كفیال بتمثیل الوالیة محلیا ، كما هو شان رئیس المجلس الشعبي البلدي

                                                      
 . 214. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون  محمد الصغیر بعلي ،  )1(

  . 216. ص  المرجع نفسه ، (2) 
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الــــوظیفتین لصــــالح وظیفــــة عــــدم التركیــــز  إلدمــــاجفهــــل یــــا تــــرى هــــذا االزدواج  هــــو حقیقــــة 

، حیـث  )1( قیامـه بالـدور المحلـي أثنـاءكما انه یظهر كممثـل للسـلطة المركزیـة حتـى .  ؟ اإلداري

وصـــایة لـــوزیر الداخلیـــة علـــى الوالیـــة ال  أي أنســـلطة الوصـــایة علـــى البلـــدیات ، كمـــا  انـــه یمثـــل

 أنمـن  أكثـر اإلقلیمیـةبناءا على تقریر من الوالي ، ولذلك فهو هنا مراقب للجماعات  إالتمارس 

   )2(.یكون خاضعا للرقابة

لهذا فهو یسیطر بشكل كبیر في توجیهه للمجلـس ، حیـث یظهـر هـذا فـي كونـه یعمـل علـى 

الالزمة تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لیـؤدي مهـام  اإلمكانیاتوضع المعلومات و 

 األمــــرمشــــروع المیزانیـــة و یعمــــل علـــى تنفیـــذها ، كمــــا یعتبـــر  بإعـــدادالمجلـــس ، كمـــا انــــه یقـــوم 

، فـــي حـــین یقـــوم رئـــیس المجلـــس الشـــعبي  )3( بالصـــرف و العامـــل علـــى تنفیـــذ مـــداوالت المجلـــس

 لمــداوالت فـــي قاعـــة االجتماعــات ، علـــى عكـــسام ابرئاســـة المجلـــس و الحفــاظ علـــى نظـــ الــوالئي

 إعمــــالمشــــروع  إعـــدادرئـــیس المجلــــس الشـــعبي البلــــدي الـــذي یتــــولى بنفســــه رئاســـة الجلســــات و 

  )4(.البلدیة و تنفیذ مداوالتها إیراداتالدورات ، و تسییر 

كان االستقالل الوظیفي كما سبق و ذكرنا یستدعي توفر اختصاصات تمارسـها الهیئـة  فإذا

    . المرافق العامة و المصالح المحلیة ، فهذا ال یتوافق مع ما تم ذكره إلدارةالمنتخبة 

ن صــالحیاته یســتلزم موافقــة یبقــى جــزء مــ فلــو تمتــع المجلــس الشــعبي بهــذه االختصاصــات

مـــن القــــانون  57المصــــادقة علـــى المـــداوالت خاصـــة المحــــددة فـــي المـــادة ، ومثـــال ذلـــك الـــوالي 

تحقیـق مبــدأ  مـن خاللهـا ممثلـین المنتخبـینالمـداوالت التـي یمكــن لل أهـمتعتبـر و التـي ،  )5(البلـدي

  .شاركة المواطنین في تسییر شؤونهمم

علـى جـزء كبیـر مـن الصـالحیات  الـوالي یسـتولي أنعلى مستوى الوالیة فسبق و ذكرنـا  أما

  .منح لرئیس المجلس الشعبي الوالئيت أنالتي كان من المفترض 

وهنـــا یظهـــر تـــأثیر االزدواج الـــوظیفي للـــوالي علـــى االســـتقالل الـــوظیفي للجماعـــات المحلیـــة 

فعملـــــه یجســـــد صـــــورة عـــــدم التركیـــــز اإلداري بشـــــكل كبیـــــر ال یســـــمح بتحقیـــــق اســـــتقالل وظیفـــــي 

                                                      
ــــة فــــي الجزائــــر اإلدارة أســــسمســــعود شــــیهوب ،   )1( ــــى نظــــام البلدیــــة و الوالی            ، مرجــــع ســــابق  المحلیــــة و تطبیقاتهــــا  عل

  . 158. ص 
 . 158. ص ، نفسه المرجع   )2(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  102المادة   )3(
 بالبلدیة المتعلق 11/10القانون رقم من  80المادة   )4(
 نفس القانونمن  57المادة   )5(
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، و الموافــــق العتمــــاد بالشــــكل المطلــــوب ) خاصــــة علــــى مســــتوى الوالیــــة  (للجماعــــات المحلیــــة 

  .في توزیع االختصاصات) المعیار العام ( الفرنسي  األسلوب

  

  :  الثالثالمطلب                              

  االستقالل المالي للجماعات المحلیة               

التــي  األهــدافجاحهــا فــي تحقیــق عوامــل ن أهــمتــوفر المــال للوحــدات المحلیــة یعتبــر مــن  إن

مصــــادر مواردهــــا  إلــــىفشــــلها یكــــون بــــالنظر  أو، و الحكــــم علــــى نجاحهــــا  مــــن اجلهــــا أنشــــئت

     )1(.المالیة

ـــــوي دور هـــــذه الجماعـــــات فـــــي ممارســـــة  ـــــدر كـــــافي مـــــن هـــــذه المـــــوارد یق فتوفرهـــــا علـــــى ق

، و یحـــدث عكـــس ذلـــك فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر مـــوارد  اإلداریـــةاختصاصـــاتها و یـــدعم الالمركزیـــة 

الجزائـر تتمتـع بوسـائل مالیـة ال تستطیع ممارسة الصالحیات الخاصة بها ، و  إذمالیة مستقلة ، 

یمكــن وحــداتها المحلیــة مــن ممارســة مهامهــا بعیــدا  كنهــا مــن تحقیــق نظــام المركــزي جیــدعدیــدة تم

  .عن سیطرة السلطة المركزیة 

ــــا تــــرى مــــا مــــدى تم ــــة مســــتقلة تمكنهــــا مــــن مزاولــــة فی ــــة بمــــوارد مالی ــــع الجماعــــات المحلی ت

  اختصاصاتها ؟ 

  :الخطة التالیة  إتباععلى هذا التساؤل وجب علینا  لإلجابة

  التمویل المحلي  أسس:  األول الفرع

  مصادر التمویل المحلي : الثاني الفرع 

  ةالمحلیثر التمویل المركزي على استقالل الجماعات أ: الثالث الفرع

   أسس التمویل المحلي:  األول الفرع

ویـــل المحلــــي فـــي مجموعــــة القواعــــد التـــي تقــــوم علیهـــا سیاســــات التمویــــل التم أســــستتمثـــل 

اإلدارة األسـس المتعلقـة بـ بـالموارد المحلیـة ، ثـم لهذا سنتطرق أوال إلـى األسـس المتعلقـة. المحلي 

  . المالیة للموارد المحلیة

  

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

 . 32. ص 
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  المالیةطبیعة المورد )  أوال

  :و هي )1(هناك متطلبات یقتضى توافرها في التمویل المحلي

 : كفایة الموارد المحلیة و مرونتها  - أ

تكـون المـوارد المحلیـة كافیـة  أنلكي تستطیع الهیئات المحلیة القیام بكـل صـالحیاتها یجـب 

 لألفــــرادلمواجهــــة احتیاجاتهــــا المحلیــــة ، و نظــــرا لكثــــرة الخــــدمات التــــي تقــــدمها الهیئــــات المحلیــــة 

المحلــي یــزداد بزیــادة  األنفــاقیكــون لهــا مــوارد مالیــة متعــددة و كافیــة ، فحجــم  أن األمــریقتضــي 

تعمــل علــى تــدبیر المــوارد المالیــة  أنعــدد الســكان و ارتفــاع مســتوى المعیشــة ، و لتغطیتــه یجــب 

مشـــاریع اســـتثماریة لزیـــادة  إنشـــاء أورســـوم  أو ضـــرائببفـــرض  أوللتمویـــل المحلـــي  ســـواءالكافیـــة 

  .مخصصة أو إجمالیة إعاناتكانت  سواءمن قبل الحكومة  اإلعاناتبتلقي  أو،  اإلیرادات

 الیةالموارد الم رةاإدالمحلیة على  اإلداریة األجهزةقدرة   -  ب

 للسلطة المحلیة المختصة إنفاقهاتكون الموارد المحلیة خاضعة في تحصیلها و  أن  -  ت

  مالیة إدارةوجود  ) ثانیا 

 األمـــوالللوحـــدات المحلیـــة التـــي تـــنظم  اإلداریـــةالمالیـــة مجموعـــة الوظـــائف  بـــاإلدارةقصـــد ی

  )2(.تحقیق الهیئات المحلیة ألجل

مالیـــة لهـــا القـــدرة علـــى تنفیـــذ السیاســـة  إدارةالتمویـــل المحلـــي بوجـــود  أســـستقتـــرن  أنیجـــب 

استخدام الموارد المحلیة بما یحقـق المصـلحة  أوو التحصیل ،  اإلدارةالمالیة سواءا على مستوى 

  .بة على استخدام الموارد المحلیة المحلیة و كذا كفالة الرقا

  :المالیة للوحدات المحلیة بالمهام التالیة  اإلدارةو لنجاح نظام التمویل المحلي تقوم 

    :التخطیط المالي   - أ

و وضـــع الخطـــط الالزمـــة لتســـیر علـــى منوالهـــا الهیئـــات  األمـــوالویتمثـــل فـــي دراســـة حركـــة 

  .بكفاءة عالیة أهدافهاالمحلیة و تحقق 

  

  

                                                      
، مرجــع ســابق            السیاســیة فــي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة فریــدة مزیــاني   )1(

 . 32. ص 
 . 34. المرجع نفسه ، ص   )2(
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  : الرقابة المالیة  -  ب

 اإلدارة، و لتقــوم الموضــوعة مقــدما تــم تحقیقهــا  األهــداف أنمــن  للتأكــدهــذه الرقابــة  تباشــر

  :تتوفر على ما یلي  أنالمالیة للوحدات المحلیة بتنفیذ مهامها بكفاءة یجب 

  المالیـة قـادرة علـى القیـام بمهامهـا مـن الناحیـة التنظیمیـة و البشـریة علـى  اإلدارةتكـون  أنـــ 

  .وجه أحسن

ـــ المالیــة المحلیــة لهــا القــدرة الفنیــة للعملیــة المالیــة ، و ذلــك بوجــود تنظــیم  اإلدارةتكــون  أن ــ

مــن مســالة مــدى  التأكــدمحاســبي و االعتمــاد علــى التحلیــل المــالي الــذي مــن خاللــه یــتم 

  .استفادة الهیئات المحلیة من الموارد المالیة

كانـت تتماشـى  إذمـا  الاألمـو من حركـة  للتأكدوجود الرقابة المالیة على الهیئات المحلیة  ــــ

   )1(.من االنحرافات و معالجتها التأكدال ، و  أومع ما تم وضعه في المخطط المالي 

  مصادر التمویل المحلي :الثاني  الفرع

داخلــي  أولهمــا،  أساســیینمختلــف المــوارد المالیــة للجماعــات المحلیــة مــن مصــدرین  تــأتي

الناتجــة عــن اســتثمار ممتلكاتهــا ، و ثانیهمــا  اإلیــراداتیتمثــل فــي الضــرائب و الرســوم المحلیــة و 

ـــاتخـــارجي یتمثـــل فـــي القـــروض و  ـــات و الوصـــایا المقدمـــة مـــن طـــرف  اإلعان الحكومیـــة و الهب

  )2(.الخاصة  األشخاص أو األفراد

   )الداخلیة ( الموارد المحلیة ) أوال 

تـــدعى أیضـــا بـــاإلیرادات المالیــــة  الذاتیـــة أو الداخلیـــة ، و یقصــــد بهـــا مجموعـــة المــــوارد  و

و اســـتثمار  الناتجـــة عـــن تشـــغیل عـــن الضـــرائب و الرســـوم المحلیـــة إضـــافة إلـــى المـــوارد الناتجـــة

  )3(.المرافق المحلیة 

   .و تتمثل هذه اإلیرادات في إیرادات جبائیة و إیرادات غیر جبائیة 

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

  . 35. ص 
 . 25. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص   )2(
، كلیــة العلـــوم  07، عــدد  اإلنســانیةمجلــة العلـــوم  ،"العامـــة للجماعــات المحلیــة فـــي الجزائــر  اإلیــرادات "،مرغــاد  لخضــر ) 3(

  .   03. ، ص  2005و التسییر ، جامعة بسكرة ، فیفري  االقتصادیة 
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 )الضرائب و الرسوم (  :الجبائیة  اإلیرادات    - أ

الجبائیـــة مــوردا ذاتیـــا للجماعــات المحلیـــة بســبب تطبیقهـــا داخــل النطـــاق  اإلیــراداتتعتبــر   

   .في الضرائب و الرسوم اإلیراداتالمحلي للوحدات المحلیة ، و تتمثل هذه 

مـن  إقلیمهافي  اإللزامهي كل جبایة مالیة تتقاضاها الوحدة المحلیة على سبیل  :الضرائب  )1

    )1(.اجل تحقیق المصلحة العامة

مقابـل  األفـرادهي المبالغ المالیة التي تتقاضاها الهیئات المحلیـة جبـرا مـن بعـض  :الرسوم  )2

  :ما تقدمه لهم من خدمات و تتفق الضریبة مع الرسم في الناحیتین التالیتین 

  . األفرادكالهما مبلغ من المال تقتطعه الوحدة المحلیة جبرا من ــــ  

  .هما یستخدم لتغطیة النفقات العامة كال  ــــ

   كلیـا للجماعـات المحلیـةفـان هـذه الضـرائب و الرسـوم مـن هـا مـا هـو موجـه  و علـى العمـوم

   )2(.و منها ما هو موجه جزئیا لها

    :الضرائب و الرسوم الموجهة كلیا للجماعات المحلیة  .1

  :یما یلي وهي تتمثل ف 

  الرسم على النشاط المهني:   

علـى العمـل الـذهني الفـردي  أنشـطتهم الـذین یعتمـدون فـي  األشـخاصو یشمل هـذا الرسـم  

   )3(.الخ.... ، المحامین ، المهندسین و المحاسبین  كاألطباء

  

  

  

                                                      
، مرجـــع ســـابق            الجزائـــري ، المجـــالس الشـــعبیة المحلیـــة  فـــي ظـــل نظـــام التعددیـــة السیاســـیة فـــي التشـــریعفریـــدة مزیـــاني   )1(

 . 40. ص 
 . 27. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
 . 04. مرغاد ، مرجع سابق ، ص  لخضر  )3(
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  الدفع الجزافي:   

جریـة األفهو یمس الكتلة   )1(.و التعویضات األجوریطبق الدفع الجزافي على المرتبات و  

و یــتم حســابه   الطبیعیــین و المعنــویین و الهیئــات المقیمــة فــي الجزائــر األشــخاصو یطبــق علــى 

 30%لصــالح الجماعــات المحلیــة فتعــود نســبة  هو یرجــع بكاملــ،  األجــرعلــى كتلــة 3%  بنســبة

  % 20 بنسـبةالوالیـة  ك الـذي یوزعهـا بـدوره علـىتعـود للصـندوق المشـتر  %70 للبلدیـة و البـاقي

لــم یعــد للــدفع الجــافي  2006و البــاقي للصــندوق المشــترك ، ولكنــه و منــذ ســنة  %60 البلدیــةو 

  )2(.%1 بدال من %0 أصبحدور في میزانیة البلدیة ، الن معدله  أي

  الرسم العقاري:  

نــوعین همــا  إلــى، و ینقســم  )3(المبنیــة و الغیــر مبنیــة  األمــالكو یفــرض هــذا الرســم علــى  

 فــاألولالرســم العقــاري علــى الممتلكــات المبنیــة ، و الرســم العقــاري علــى الممتلكــات الغیــر مبنیــة، 

یجاریــة الجبائیــة للمســاحة المتواجــدة فیهــا الملكیــات المبنیــة ، وهــي أســاس القیمــة اإلیحســب علــى 

الثاني فیحسب علـى الممتلكـات غیـر  أما، ) 2م(محددة حسب التنظیم المعمول به لكل متر مربع 

غیـــر  لألراضـــي) 2م(یجاریـــة الجبائیـــة و المحـــددة  بـــالمتر المربـــع القیمـــة اإل أســـاسالمبنیـــة علـــى 

خصـص الزراعیة ، و الناتج المتعلـق بالرسـم العقـاري علـى كلیهمـا ی لألراضيالزراعیة و الهكتار 

  ) 4(.و یوجه بكامله لصالح البلدیة

 رسم التطهیر:  

و یحصــل   و یمثــل الرســم علــى القمامــات المنزلیــة ، و تفریــغ المــاء فــي المجــاري المائیــة  

مســـتفید مـــن التـــي بهـــا قنـــوات الصــرف فقـــط ، و یحســـب دوریـــا باســـم اللفائــدة الجماعـــات المحلیـــة 

المیـــاه  أوبتوزیـــع المیــاه الصـــالحة للشــرب المؤسســة المكلفــة  أوئـــة الصــرف الصــحي مـــن قبــل الف

  )5(.الصناعیة

                                                      
، كلیـة العلـوم  02عـدد  ،  إداریـةاقتصـادیة و  أبحـاثمجلـة  ،"االستقاللیة المالیة للبلدیة فـي الجزائـر  "،عبد القادر موفق   )1(

  . 100. ، ص  2007االقتصادیة و التسییر ، جامعة بسكرة ، دیسمبر 
 . 28. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص   )2(
  . 100. ، مرجع سابق ص  عبد القادر موفق  )3(
 . 29. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص   )4(
 . 06. مرغاد ، مرجع سابق ، ص  لخضر  )5(
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  .المهنیة  األلواحو  اإلعاناتو رسم  اإلقامةلهذه الرسوم یوجد رسم  إضافة

  :الضرائب و الرسوم الموجهة جزئیا للجماعات المحلیة  .2

  :و هي تتمثل فیما یلي 

  الرسم على القیمة المضافة:  

الخـــدمات للرســـم علـــى القیمـــة  تأدیـــةالعقاریـــة و  اإلشـــغالتخضـــع جمیـــع عملیـــات البیـــع و  

 إلـى إضـافة ، العقاریـة األمـالكالمنقولـة  بـاألمالكالمضافة ، و من جملة هذه العملیات المتعلقة 

  )1(.الخدمات تأدیةالتوریدات للفائدة الشخصیة و 

  الرسم على الذمة المالیة:  

مــوطنهم الجبــائي بــالجزائر علــى  ااختــارو الطبیعیــین الــذین  األشــخاصیخضــع لهــذا الرســم  

عـــن طریـــق جـــدول  الموجـــودة بـــالجزائر و خارجهـــا ، حیـــث تحـــدد هـــذه الضـــریبة أمالكهـــماعتبـــار 

 أســــاسعلــــى  5.2بـــــ  األعلــــى، و یقــــدر معدلــــه ) الممتلكــــات ( تــــدریجي لمجمــــوع الذمــــة المالیــــة 

  : كاألتيملیون دج و یتم توزیعه  50ضریبي و یفوق 

 60% یةلصالح میزانیة الوال 

 20%  لصالح میزانیة البلدیة 

  %202( .لصالح الصندوق الوطني للسكن( 

  الرسم على الذبائح:   

ــــة التــــي تتــــوفر فیهــــا المــــذابح هــــو رســــم غیــــر مباشــــر یســــتحق لصــــالح الجماعــــات ا          لمحلی

  )3(.یفرض على المنتوجات االستهالكیة ألنهو یتمیز بطابع الضریبة غیر المباشرة 

  .سم الدمغة الجبائیة على السیاراتهذه الرسوم یوجد ر  إلى إضافة

  

  

                                                      
 . 06. مرغاد ، مرجع سابق ، ص  لخضر  )1(
  . 32. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص   )2(
  . 06. مرغاد ، مرجع سابق ، ص  رلخظ  )3(
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 )االستغالل  إیرادات،  األمالكمداخیل : ( ت غیر الجبائیة ایراداإل  -  ب

 إلــىعــا لعــدم كفایــة المــوارد المالیــة الناتجــة عــن الجبایــة المحلیــة تتجــه الجماعــات المحلیــة تب

  :الحاجات المحلیة ، وهي تتمثل في  إلشباعغیر جبائیة ، لتدعیم مواردها  أخرىموارد 

   : األمالكمداخیل  )1

      متنوعــــة ، و هــــي تنــــتج عــــن االســــتغالل  أمــــالك إیــــراداتماعــــات المحلیــــة علــــى تتــــوفر الج

اعتباریـــة تنتمـــي للقـــانون  أشـــخاصبنفســـها ، باعتبارهـــا  ألمالكهـــاو اســـتعمال الجماعـــات المحلیـــة 

  )1(.استغاللها من طرف الخواصب مقابل تحصیل الحقوق و الضرائ أوالعام 

  :االستغالل  إیرادات )2

عـــرض خـــدمات توفرهـــا الجماعـــات  أوهـــي عبـــارة عـــن المـــوارد الناتجـــة عـــن بیـــع منتجـــات 

بالتنوع و تتكون من عوائد الوزن ، الكیل ، القیاس و عوائد الرسـوم   اإلیراداتالمحلیة ، وتتم هذه 

التــــي توفرهــــا  لإلیــــرادات إضــــافة،  خفضــــها أوالمتمثلــــة فــــي خــــتم اللحــــوم  اإلضــــافیةعلــــى الــــذبح 

   )2(.خزین العمومي و المتاحف العمومیةمصالح الت

   الموارد الخارجیة )ثانیا 

ـــــة  ـــــة حاجـــــات ســـــكانها بمواردهـــــا الذاتی ـــــة كاف ـــــة تغطی ـــــدما التســـــتطیع الجماعـــــات المحلی عن

العامـــة ال تكفـــي لتنفیـــذ  األمـــالك إیـــراداتو هـــذا الن حصـــیلة الضـــرائب و الرســـوم و ) الداخلیـــة(

 اإلیـــراداتالخـــدمات خـــارج نطـــاق  تأدیـــةلتمویـــل و  أخـــرىتبحـــث عـــن مصـــادر  فإنهـــا،  المشـــاریع

   )3(.الذاتیة

  :برز هذه المصادر هي ولعل أ

  :القروض   - أ

ـــراداتمـــن مصـــادر  تعـــد ـــة  إذاالســـتثنائیة ،  اإلی ـــات المحلی ـــىتلجـــا الهیئ  ألجـــلالقـــروض  إل

تغطیة نفقات بعض المشاریع التنمویة والتي یعـود نفعهـا علـى السـكان فـي المسـتقبل ، و تسـتخدم 

                                                      
 . 88. مفیدة یوسف ، مرجع سابق ، ص   )1(
 . 88. ، ص  المرجع نفسه   )2(
  .  08. مرغاد ، مرجع سابق ، ص  لخضر  )3(
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القروض في تمویل المشاریع االستثماریة التي تعجز المیزانیة العادیة للوحدة المحلیـة عـن تغطیـة 

  )1(.نفقاتها

  : اإلعانات  - ب

لصـالح البلـدیات و الوالیـات لمواجهـة العجـز الـذي قـد تتعـرض لـه  إعاناتتقوم الدولة بمنح 

المیزانیــة ، و كــذا تمویــل المشــاریع االجتماعیــة و االقتصــادیة التــي تســطرها الوالیــة و البلدیــة كــل 

تعمـــیم الرخـــاء فـــي  إلـــىمخططاتهـــا التنمویـــة ، و تهـــدف هـــذه المســـاعدات  إطـــارعلـــى حـــدى فـــي 

اطق فــوارق الموجــودة بــین المنــاطق الفقیــرة و النائیــة و المنــمختلــف منــاطق الــبالد و الحــد مــن ال

  )2(.الغنیة و ذات المواقع الهامة

یوجــد علــى مســتوى البلــدیات صــندوق بلــدي للتضــامن و صــندوق بلــدي للضــمان ، یتـــولى 

      صــــندوق التضــــامن دفــــع تخصیصــــات مالیــــة للبلــــدیات التــــي یعــــرف وضــــعها المــــالي صــــعوبات 

  . غیر متوقعة أحداث أوو تواجه كوارث 

تتــوافر الوالیــات علـــى صــندوق التضـــامن الــوالئي و صـــندوق الضــمان الـــوالئي ، یــدفع هـــذا 

       و تخصیصــــات موجهــــة لقســــم التجهیــــز لیــــا لقســــم تســــییر میزانیــــة الوالیــــة األخیــــر تخصیصــــا ما

  )3(.و استثمار میزانیة الوالیة

  :للبلدیات ما یلي  اإلعانات تقدیمتراعي في  أنعلى الدولة 

  التفاوت في مداخیل البلدیات  ــــ

  النقص في تغطیة النفقات الالزمة  ــــ

 أنو المهـام المخولــة لهـا قانونــا و  الالزمــة الرامیـة لتلبیـة االحتیاجــات المتناسـبة األهـداف ــــ

المالیــة  مـداخیل الوالیـات و عــدم كفایـة التغطیـة مســاواةعـدم  أسـاسللوالیـات علــى  اإلعانـاتتقـدم 

  . اإلجباریةللنفقات 

                                                      
، مرجــع ســابق            المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة فریــدة مزیــاني   )1(

  . 38. ص 
 . 38. دالل شودار ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
، مرجـــع ســـابق             ، المجـــالس الشـــعبیة المحلیـــة  فـــي ظـــل نظـــام التعددیـــة السیاســـیة فـــي التشـــریع الجزائـــريفریـــدة مزیـــاني   )3(

 . 38. ص 
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التــي تقــدمها الدولــة لســد العجــز المحلــي تحقــق تــوازن المیزانیــة المحلیــة  لكنهــا  اإلعانــات إن

  .األموالتهدد االستقالل المحلي ، الن الدولة تتابع كیفیة صرف 

  ثر التمویل المركزي على استقالل الجماعات المحلیةأ: الثالث الفرع

زانیــة المقدمــة للجماعــات المحلیــة مــن طــرف الدولــة تــوازن المی اإلعانــات أنســبق و ذكرنــا 

  ).من یدفع یقود ( المحلیة لكنها تهدد االستقالل المحلي ، هذا تطبیقا لقاعدة 

تكــون قــد خرجــت عــن مفهــوم  إالتحكــم و  أنتــدفع دون  أنو بــالرغم مــن انــه علــى الدولــة 

  )1(.دون متابعة كیفیة صرفها األموالتدفع  أن ال تستطیع أخرىمن جهة  أنها إالالالمركزیة ، 

قــانوني محــدد  لحكومــة للوحــدات المحلیــة تكــون فــي إطــارالتــي تقــدمها ا اإلعانــاتفــان لهــذا 

و الرقابـة علیهـا  لضـمان اسـتغاللها  إنفاقهـا ةكیفیـو  اإلعانـةمنح  إجراءاتبموجبه تحدد  ،مسبقا 

         و التوجیـــــه اإلشـــــرافو بـــــذلك تحـــــتفظ الســـــلطة المركزیـــــة بحـــــق  ، بمـــــا یحقـــــق المصـــــلحة العامـــــة

  .و الرقابة

التــي تقــدمها لتــدعیم تــوازن المیزانیــة المحلیــة  اإلعانــاتالدولــة رغــم  أنمــن خــالل هــذا نفهــم 

مــن خــالل  أخــرىتتفلــت مــن جهــة  أنهــا إالالالمركزیــة ،  مبــدأللبلدیــة و الوالیــة ، وهــو مــا یحقــق 

الرقابـة علیهـا  أخـرىبعبـارة  أومن حیث مجال صرفها ، و بالتالي متابعتهـا  اإلعاناتمتابعة هذه 

  .باستقالل الجماعات المحلیة  إخاللو هنا یوجد مساس و 

  :و هذا التمویل الحكومي فیما یلي  اإلعاناتهذه  تأثیرویتمثل 

  توجیه القرار المحلي  ) أوال 

و االســـــــــــتقالل فـــــــــــي ممارســـــــــــها           بالشخصـــــــــــیة المعنویـــــــــــة تتمتـــــــــــع  الهیئـــــــــــات المحلیـــــــــــةإن 

الحكومــــة فــــي االســــتثمارات المحلیــــة تبــــین رغبتهــــا فــــي  التــــي تقــــدمها اإلعانــــاتو  لصــــالحیاتها ،

ك تكـــون الدولـــة و الهیئـــات المحلیـــة ، و بـــذلتهـــم  ألنهـــاالمشـــاركة فـــي سیاســـة التنمیـــة المحلیـــة ، 

  ماریة لطة المركزیــة مــن حیــث اختیــار المشــاریع االســتثو رقابــة الســ إشــرافالهیئــات المحلیــة تحــت 

                                                      
ــــة فــــي الجزائــــر  اإلدارة أســــسمســــعود شــــیهوب ،   )1( ــــى نظــــام البلدیــــة و الوالی                ، مرجــــع ســــابقالمحلیــــة و تطبیقاتهــــا  عل

 . 172. ص 
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تم بقـــرارات صـــادرة عـــن یئـــة العمرانیـــة و ترقیـــة البلـــدیات یـــمجـــال التهالمـــالي علیهـــا ، ف اإلنفـــاقو 

   )1(.تتطلب موارد مالیة كبیرة  ألنهاالسلطة المركزیة مع استشارة السلطات المحلیة ، 

و هكذا یكون تدخل الدولة في توجیه القـرار المحلـي مـن خـالل تـدخلها فـي تسـییر الشـؤون  

ـــدفعلـــى هـــذا التـــدخل فـــي تعـــدیل و تحویـــل إالمالیـــة للجماعـــات المحلیـــة ، حیـــث یتج       عتمـــادات ال

ات المتطــورة جــدا للتــدخل فــي الشــؤون انیــة قبــل تنفیــذها و هــو احــد الكیفیــو المصــادقة علــى المیز 

المشـتركة  بـاإلدارةما یسـمى  إلى األمرمطلق یؤدي في نهایة  شبه "فیتو " المحلیة ، فیعتبر حق 

   )2(.لسلطة المركزیة و السلطة المحلیةللشؤون المحلیة بین ا

  اإلعاناتتخصیص  ) ثانیا 

   فــي حالــة عــدم كفایــة و ،  الكافیــةیتحقــق بوجــود المــوارد المالیــة تســییر الهیئــات المحلیــة   إن

 إعانــاتهنــاك  تكــونحیــث  ،للوحــدات المحلیــة  إعانــاتتقــدم الحكومــة المــوارد  هــذه عــدم تــوافر أو

ــــة تخصیصــــیة  إعانــــات ، وبموجــــب الغــــالف المــــالي المخصــــص لالســــتثمارات المحلیــــة  إجمالی

  )3(.المحلیةتحقیق برامج التنمیة ل تمنح  االستثمار و التجهیز لتغطیة نفقات

  الرقابة ) ثالثا    

لرقابـة السـلطة المركزیـة  إخضـاعها إلـىالمركزیـة یـؤدي  لإلعانـاتتلقي الهیئات المحلیة  إن

التقنیــة  علــى المشــاریع و متابعتهــا ، كمـــا  التأشــیرةالتــي تباشــرها المصــالح التقنیــة عنــد كالرقابــة 

تلتــزم الهیئــات المحلیــة بتقــدیم تقــاریر دوریــة للســلطة المركزیــة عــن نســبة اســتهالك المبــالغ المالیــة 

    )4(.الواردة في الغالف المالي و نسبة انجاز المشروع 

                                                      
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

  . 40. ص 
ــــة فــــي الجزائــــر اإلدارة أســــسمســــعود شــــیهوب ،   )2( ــــى نظــــام البلدیــــة و الوالی                ، مرجــــع ســــابق المحلیــــة و تطبیقاتهــــا  عل

 . 200. ص 
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )3(

  . 40. ص 
  . 40. ص  لمرجع نفسه ، ا  )4(
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 اإلعانــاتمــا اثــر علــى اســتقالل الجماعــات المحلیــة مالیــا هــو  أنممــا تــم ذكــره یمكــن القــول 

عالجــت مشــكل عجــز  إذالحكومیــة المقدمــة بهــدف المحافظــة علــى میزانیــة الجماعــات المحلیــة ، 

  . أخرىعلى ما تم تمویله من جهة المیزانیة المحلیة من جهة و خلقة مشكل الرقابة 

و بالتالي خروج الجماعات المحلیة مـن حیـز االسـتقالل المـالي المحلـي و خضـوعها لرقابـة 

  .إقلیمیةلتحقیق الصالح العام و تلبیة حاجیات محتمة ، لكن 

الحكومیــة علــى اســتقالل  اإلعانــاتانــه لكــي ال تــؤثر " فریــدة مزیــاني"  األســتاذةهــذا و تــرى 

دون فرض شـروط ، وذلـك بتـرك السـلطات المحلیـة  اإلعاناتتقدم هذه  أنالهیئات المحلیة وجب 

كتشـــــجیع  تباشـــــر صـــــالحیاتها فـــــي مجـــــال التجهیـــــز االســـــتثمار ، وفقـــــا لالحتیاجـــــات  المحلیـــــة ،

  .روح التضامن المحلي لدى السكان المحلیین االستثمار المحلي و إحیاء
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  :  األولخاتمة الفصل                           

  .إلى مبحثینو الذي تم تقسیمه  األولعلى ضوء ما تم معالجته في الفصل 

عـن مفهـوم اسـتقالل الجماعـات المحلیـة محـاولین تحدیـد تعریــف  األولتكلمنـا فـي المبحـث  

هـذا االسـتقالل ، فـي  المعـاییر الفقهیـة الدالـة علـى مضـمون أهـم إبـرازدقیق لالستقالل المحلي و 

إلـى االسـتقالل  رقنـاط، حیـث تاسـتقالل الهیئـات المحلیـة  أشـكال نيعالجنـا فـي المبحـث الثـاحین 

نویــة صــورة لالســتقالل المحلــي اعتــرف فیهــا المشــرع الجزائــري  بالشخصــیة المع كــأولالعضــوي 

لهـــا عـــدة امتیـــازات تـــدعم اســـتقاللها كحـــق التقاضـــي و اتخـــاذ كـــل  لهـــذه الجماعـــات ، والتـــي تقـــر

، و لـم یكتفـي المشـرع بهـذا فقـط   بنفسـهاالمحلیة  أمورهاالقرارات و التدابیر التي من شانها تسییر 

االنتخــاب كوســیلة  أســلوب اعتمــد إذبــل دعمــه بتمثیــل البلدیــة و الوالیــة بمجلــس محلــي منتخــب ، 

التعیــین بالنســبة  أســلوبعلــى مســتوى البلدیــة ، فــي حــین عمــد إلــى هــذه المجــالس  إلنشــاءفعالــة 

  . الهیئة التداولیة االنتخاب بالنسبة بأسلوبو اكتفي  )الوالي ( للهیئة التنفیذیة للوالیة 

االســتقالل  االســتقالل و هــي الهــذ صــورة مكملــةتطرقنــا بعــد االســتقالل العضــوي إلــى ثــاني 

الـــوظیفي و الـــذي مـــنح فیـــه المشـــرع للســـلطات المحلیـــة اختصاصـــات و صـــالحیات خاصـــة بهـــا 

) عـام ال األسـلوب( مصالح الوحدة المحلیة حیث اخذ بالمعیار العـام  إدارةو  لتسییرمحددة قانونا 

ـــده لهـــذه الصـــالحیات  ـــة الكـــن . فـــي تحدی ـــة للوالی ـــة التنفیذی ـــوالي ( لهیئ ـــى ) ال  بیـــةأغلیســـتولي عل

یحـــتفظ رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي  ، حیـــث خاصـــة منهـــا علـــى مســـتوى الوالیـــة الصـــالحیات

الجماعـات  لهـذا مـنح المشـرع الجزائـري إضـافة. اوالت برئاسة المجلس و الحفاظ علـى نظـام المـد

و قـد اعتـرف بهـا صـراحة فـي كـل مـن قـانون  كـآخر شـكل لالسـتقالل المحلـي  مالیةذمة المحلیة 

المقدمة للجماعات المحلیة بغرض حـل مشـاكل عجـز  الحكومیة اإلعاناتالبلدیة و الوالیة ، لكن 

 أداءحریــة الهیئــات المحلیــة فــي  نها تقییــدمســبقة مــن شــأ وفــق شــروط تقــدم ) المحلیــة ( المیزانیــة 

  .مهامها بطالقة 
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  :تمهید 

تكـریس الالمركزیــة متوقـف علــى مــدى اسـتقالل الجماعــات المحلیــة فـي ممارســة مهامهــا  إن

االســـتقالل مـــن خـــالل معرفـــة حجـــم تـــدخل  او االختصاصـــات المنوطـــة بهـــا ، و یمكـــن قیـــاس هـــذ

فالالمركزیـة   )1(. اإلداریـةالسلطة المركزیة في عمل الهیئات المحلیة عن طریق ما یسـما بالرقابـة 

 أو إقلیمیـــةفـــي الدولـــة بـــین الحكومـــة و هیئـــات مســـتقلة  اإلداریـــةتقضـــي بتوزیـــع الوظیفـــة  اإلداریـــة

  )2(.و رقابة السلطة التنفیذیة إشرافمصلحیة تباشر اختصاصها في النطاق المرسوم لها تحت 

 اشـرة عملهـا عـن السـلطة المركزیـةتسـتقل الهیئـات الالمركزیـة فـي مب أن أهمیـة األكثرإن و 

هذا االستقالل لیس مطلقا ، بـل تبقـى الرقابـة ممارسـة مـن السـلطة المركزیـة علـى الهیئـات  أن إال

    )3( .اإلداریةالمحلیة ، ویسمى هذا النوع من الرقابة بالوصایة 

الجماعــــات المحلیــــة تخضـــع لصــــور عدیــــدة مـــن الرقابــــة ، رقابــــة  أن إلـــى اإلشــــارةیجـــب و 

وهـي ) وصـائیة (  إداریـةرقابـة   أخیـراثم و   ، رقابة سیاسیة ، رقابة قضائیة) برلمانیة (تشریعیة 

ما یهمنا في موضوعنا ، حیث سنركز على دراستها بغض النضر عما ذكرناه  من صور رقابیـة 

) برلمانیــة و قضــائیة  سیاســیة ( الرقابــة الخارجیــة  أنــواعاقي رقابــة داخلیــة مقارنــة ببــ فهــي .أخــرى

 اإلداریــة األجهــزة أي  )4( إداریــة أجهــزةعلــى  إداریــة أجهــزةرقابــة ذاتیــة تمــارس مــن طــرف  ألنهــا

  .الالمركزیة ، وهو ما یهمنا اإلداریة األجهزةالمركزیة على 

علــى الهیئــات المحلیــة الالمركزیــة تختلــف  اإلداریــةالرقابــة  أن إلــىهــذا نشــیر  إلــى إضــافةــــــ 

 األولالنـــوع  أنالســلطة المركزیـــة التـــي تســـمى بالســلطة الوصـــائیة ، ذلـــك  إطـــارعــن الرقابـــة فـــي 

الســلطة المركزیــة و  أنتكــون فیــه الرقابــة مقــررة فقــط بموجــب القــانون و خاضــعة لــه ، فــي حــین 

یخضـع كـذلك  وٕانمـاال یخضع الموظف فیها للقانون فقـط  الالمركزيالنظام  أسسالتي تعتبر من 

                                                      
  . 102. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
 . 124. ، مرجع سابق ، ص  مبادئ القانون اإلداري الجزائريفریدة قصیر مزیاني ،   )2(
  . 192. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )3(
 . 104. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )4(
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       علــــى مرؤوســــیه فــــي ســــلطة التوجیــــه األخیــــرو تعلیمــــات رئیســــه ، و تتمثــــل ســــلطة هــــذا  ألوامــــر

    )1(.و التعقیب

 أخـرىو  ة المركزیـة مكفـول بضـمانة قانونیـة و یعتبر اسـتقالل الهیئـات المحلیـة عـن السـلط

تمـارس وفـق  أنضمانة قانونیة تتمثل في وجود نـص صـریح یبـیح مباشـرة الرقابـة و  )2(.قضائیة 

  .الخ......... قواعد معینة كصدور قرار حل المجلس المحلي بمرسوم یتخذ من مجلس الوزراء 

جهـة  أمـامدعـوى  إقامـةالمجالس المحلیـة  ألعضاءیحق  أنو تكمن الضمانة القضائیة في 

ل مـا سـبق ذكـره یطـرح مـن خـال )3(.القرارات الصادرة عن جهات الرقابة  إلبطال اإلداريالقضاء 

  و كیف تمارس ؟ ؟ اإلداریةما هي مظاهر الرقابة : التساؤل التالي 

  :عن هذا التساؤل من خالل التقسیم التالي  اإلجابةسنحاول 

   اإلداریةمفهوم الوصایة :  األولالمبحث 

  على الجماعات المحلیة یةاإلدار نماذج الوصایة : المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

                         

                                                      
 . 104. المرجع نفسه ، ص   )1(
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    . 43. ص 
  . 43. المرجع نفسه ، ص   )3(
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  : األولالمبحث                         

  اإلداریةمفهوم الوصایة                

، و هـــي نظـــام رقـــابي تمارســـه  اإلداریـــةعنصـــر مـــن عناصـــر الالمركزیـــة  اإلداریـــةالرقابـــة 

یعبــران عــن  اإلداریــةالوصــایة  أوو مصــطلح الرقابــة  .لهیئــات المحلیــة الســلطة المركزیــة علــى ا

  )1(.) اإلداریةالوصایة ( ذات المعنى على الرغم من اعتراض البعض عن اصطالح 

مـــع تمییزهـــا عـــن نظـــام  اإلداریـــةســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث تحدیـــد تعریـــف دقیـــق للوصـــایة 

     اإلداریـــةالوصـــایة  أهـــداف، ثـــم ســـنبین  فـــي المعنـــى األقـــربالمصـــطلح  ألنـــهالســـلطة الرئاســـیة ، 

  .اإلداریةو طبیعتها القانونیة ، بعدها ننتهي و نختم هذا المبحث بخصائص و مبررات الوصایة 

  :حیث سنعتمد على التقسیم التالي 

   أهدافهاو  اإلداریةتعریف الوصایة :  األولالمطلب 

  و خصائصها  اإلداریةالطبیعة القانونیة للوصایة : المطلب الثاني 

   اإلداریةمبررات الرقابة : ب الثالث المطل

  

  

  

  

-  

                                                      
  . 103. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )1(
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  :  األولالمطلب                    

  أهدافهاو  اإلداریةتعریف الوصایة           

  أهدافها إلىمع تمییزها عن السلطة الرئاسیة ، ثم نتطرق  اإلداریةنقوم بتعریف الوصایة س

   اإلداریةتعریف الوصایة :  األولالفرع 

  : و تنوعت وقد اخترنا منها ما یلي  اإلداریةعاریف الرقابة ت تعددت

             ث فــي العمــل مــع الخطــة الموضــوعةانســجام مــا یحــدمــن مــدى  التأكــد"  أنهــاتعــرف علــى 

لتصـحیحها  األخطـاءو ، ومـن ثـم التعـرف علـى نقـاط الضـعف  و التعلیمات الصادرة فـي ضـوئها

   )1(".و منع تكرار حدوثها 

وهنـــاك مـــن ذهـــب إلـــى أن فكـــرة الوصـــایة اإلداریـــة تعتبـــر رابطـــة أو عالقـــة تنظیمیـــة إداریـــة 

حیــث تقــوم بتحدیــد العالقــة القانونیــة بــین الســلطات اإلداریــة المركزیــة الوصــیة ، وبــین المؤسســات  

   )2(.في الدولة  اإلداريفنیا في النظام  أو  إقلیمیامركزیة المنظمات و الهیئات اإلداریة الال و

      بأنهــا اإلداریــةالوصــایة ) et Laroque   maseptiol(  مــا عــرف ماســبیتیول و الروك ك

ــــة  أشــــخاصمجمــــوع الســــلطات التــــي یقررهــــا القــــانون لســــلطة علیــــا  علــــى "         الهیئــــات  الالمركزی

   )3(".بقصد حمایة المصلحة العامة  أعمالهمو 

مجموعة السلطات المحددة و التي یخولها القانون لجهة معینـة علـى "  بأنهاو تعرف كذلك 

   )1(."الهیئات المحلیة ، بقصد تحقیق المصلحة العامة  أعمالو  أشخاص

                                                      
  . 29. علیة سیبوط ، مرجع سابق، ص   )1(
 . 103. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )3(

 . 42. ص 
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 اإلداریــةمقارنــة بمصــطلح الرقابــة  اإلداریــةاعتــرض بعــض الفقهــاء علــى مصــطلح الوصــایة 

اشــتقاقها مــن نظــام الوصــایة المدنیــة  إلــىو بــالنظر . تعبــر عــن المــراد بهــا  هــا ال أنحیــث یــرون 

الهیئـة الالمركزیـة لیسـت شخصـا  أن، فـي حـین  األهلیةعلى ناقص  باألساسالتي تكون منصبة 

فـي مباشـرة التصـرفات  األهلیـةكامل  تمثلها السلطة المركزیة التي تراقبها ، بل لها لألهلیةناقصا 

 اإلداریـةبمصـطلح الوصـایة یمكـن االحتفـاظ  بأنـههنـاك مـن یـرى  أنغیـر . القانونیـة الموكلـة لهـا 

   )2(.كال المصطلحین لهما نفس المعنى أنفمن خالل التعاریف السابقة یستخلص 

و الســلطة الرئاســیة كونهمــا نظــام رقــابي متشــابه  اإلداریــةنمیــز بــین الوصــایة  أنیجــدر بنــا 

  .جیدا اإلداریة، حتى یتضح معنى الوصایة ) السلطة المركزیة ( تزاوله جهة واحدة 

  أمــا،   اإلقلیمیــةالممارســة علــى الهیئــات الالمركزیــة  اإلداریــةهــي الرقابــة  اإلداریــةالوصــایة 

علـى  التابعـة للسـلطة المركزیـة و اإلداریـة األجهـزةتمـارس علـى  رقابةالسلطة الرئاسیة فهي 

 .المواطنین الذین یعملون بها 

  تلجـا للرقابـة  أن، فـال یجـوز للسـلطة التنفیذیـة  )3("بـنص  إالال وصـایة " القاعدة العامة انـه

في حالة وجود نـص یقرهـا الن الهیئـات الالمركزیـة مسـتقلة و خضـوعها للرقابـة اسـتثناء  إال

بینمــا ممارســة الســلطة الرئاســیة فــي النظــام المركــزي مفترقــة ، فــالوالي مــثال  ال یتــدخل فــي 

 لإلجــراءاتطبقــا لقــانون البلدیــة ووفقــا  إالشــؤون البلدیــة لممارســة الوصــایة و الرقابــة علیهــا 

رئـــیس الـــدائرة صـــراحة ، بینمـــا یتمتـــع بســـلطات واســـعة تجـــاه المنصـــوص علیهـــا المقـــررة  و 

  )4(.باعتباره مرؤوسا له

  تنصـــب الرقابـــة الرئاســـیة علـــى قـــرارات المـــرؤوس مـــن ناحیـــة المشـــروعیة و المالئمـــة بینمـــا

 )5(.تتناول المشروعیة فقط اإلداریةالرقابة 

  إمكانیــةالتقاضــي حیــث لهــا  أهلیــةنظــرا لتمتــع الهیئــات المحلیــة بالشخصــیة المعنویــة فلهــا 

مصـــالحها  الطعـــن القضـــائي فـــي قـــرارات و تصـــرفات الســـلطة الوصـــیة حیالهـــا للـــدفاع عـــن

                                                                                                                                                                 
 . 42. المرجع نفسه ، ص   )1(
 . 103. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
 . 27. ، مرجع سابق ، ص  قانون اإلدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي ،   )3(
 . 27. المرجع نفسه ، ص   )4(
 ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )5(

 . 54. ص 
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 أعمــالصــفة فــي االعتــراض علــى  أيالســلطة الرئاســیة فانــه لــیس للمــرؤوس  أمــاالمتمیــزة ، 

 )1(.نعدام المصلحة المتمیزة و الصفةیها قضائیا الیطعن ف أنلیس له  إذالرئیس، 

  ــــرئیس ــــي مجــــال الســــلطة الرئاســــیة یحــــق لل ــــرارات الصــــادرة عــــن  اإلداريف حــــق تعــــدیل الق

تعلیمـــــات و توجیهـــــات ملزمـــــة للمـــــرؤوس ، بینمـــــا هاتـــــان  إصـــــدارالمـــــرؤوس ، ویحـــــق لـــــه 

 . اإلداریةالصورتان ال توجدان في مجال الرقابة 

  و تصــرفاتها ســواءا صــادقة علیهــا ســلطة  أعمالهــاتتحمــل الهیئــة الالمركزیــة المســؤولیة عــن

جانــــب مســــؤولیة  إلــــىلــــم تصــــادق ، بینمــــا الســــلطة الرئاســــیة تتحمــــل المســــؤولیة  أوالرقابــــة 

   )2(.المرؤوس

   اإلداریةالوصایة  أهداف: الفرع الثاني 

  )3(:نجملها فیما یلي  أنیمكن 

  ضــمان الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة الدســـتوریة و السیاســیة و الوطنیــة مــن مخــاطر الخـــروج

منهـا ، و تعـریض الدولـة بـذلك  اإلقلیمیـةالالمركزیـة خاصـة  اإلداریـةعنها من قبـل الهیئـات 

 .االنهیار  إلى

  التوازن و التوفیق بین المصلحة العامة الوطنیة و بـین المصـالح  إقامةضمان الحفاظ على

 .امة  الجهویة و المحلیة الع

  المركزیـة  اإلداریـةللسـلطات  اإلداریـةتحقیق التعـاون و التكامـل ، حیـث یسـمح نظـام الرقابـة

بالتــدخل للمســاعدة عنــد عجــز الســلطات الالمركزیــة مــن مهمــة االضــطالع بتقــدیم الخــدمات 

 .الحاجات العامة المحلیة  إلشباعالالزمة 

  أحســن إتبــاعو التحقــق مــن  األداءمســتوى معــین مــن  اإلداریــةتحقیــق الجهــات الالمركزیــة 

 .الجماعات المحلیة أنشطةعملیات و  أداءالوسائل في 

 حمایة المواطنین من تعسف السلطات العامة على المستوى المحلي . 

  

                                                      
 . 27. ، مرجع سابق ، ص  قانون اإلدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي ،   )1(
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 . 54. ص
  . 104. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )3(
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  و قـرارات المجـالس المنتخبـة مـع أعمـالحمایـة مبـدأ المشـروعیة و تطـابق  إلى أیضاتهدف 

 )1(.الدستور و القوانین و التنظیمات

  

  : المطلب الثاني                         

  و خصائصها اإلداریةالطبیعة القانونیة للوصایة          

، بینمـــا نتـــرك الفـــرع الثـــاني  األولفـــي الفـــرع  اإلداریـــةســـنعالج الطبیعـــة القانونیـــة للوصـــایة  

  . اإلداریةللتعرف على خصائص الوصایة 

  اإلداریةالطبیعة القانونیة للوصایة :  األولالفرع 

تحدیـــــد نطـــــاق هـــــذه الرقابـــــة          أن أيفكـــــرة قانونیـــــة بحتـــــة ،  أنهـــــاب اإلداریـــــةتمتـــــاز الوصـــــایة 

یـتم بواسـطة القـوانین  أنالبـد  التـي تمارسـها اإلداریةإجراءاتها و السلطات  ،وسائلها  ، أهدافهاو 

        فــــــي الدولــــــة ، والســــــیما التشــــــریعات  اإلداريو التشــــــریعات و النصــــــوص التــــــي تتصــــــل بالنظــــــام 

  )2().البلدیة و قانون الوالیة قانون( و القوانین المنشئة و المنظمة للهیئات المحلیة 

المركزیــة التــي تخــتص بالرقابــة  اإلداریــةبــنص فــان الســلطات  إالفتطبیقــا لقاعــدة ال وصــایة 

تكــون محــددة علــى ســبیل الحصــر فــي القـــانون     أنالمحلیــة البــد  اإلدارةعلــى الوصــائیة  اإلداریــة

المحلیــــة فــــي النظــــام  بـــاإلدارةو طبقـــا للقــــوانین و التشــــریعات المنظمـــة لعالقــــة الســــلطة المركزیــــة 

س الجمهوریـــة و الـــوزراء كـــل فـــي تنحصـــر بـــین رئـــی اإلداریـــةالجزائــري ، ســـلطات الرقابـــة  اإلداري

، فـان امتیـازات و وسـائل  لنسـبة للبلـدیات ، و تبعـا لـذلك أیضـابا الوالةحدود اختصاص وزارته و 

المحلیـة محـددة علـى سـبیل الحصـر فـي القـوانین المنشـئة و المنظمـة  اإلدارةعلـى  اإلداریةالرقابة 

تســتخدم و تحــرك امتیــازات ســلطات  أنالمركزیــة  اإلداریــةالمحلیــة ، فــال یجــوز للســلطات  لــإلدارة

 في القـوانین و النصـوص التشـریعیة للرقابة غیر تلك االمتیازات و الوسائل المقررة  أخرىووسائل 

                                                      
ـــ  عمــار بوضــیاف ،   )1( ــة فــي التشــریعین الجزائــري و التونســي" ـــ ــة علــى مــداوالت المجــالس البلدی مجلــة ، " الرقابــة اإلداری

  .   16. ، ص  2009العدد السادس ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ماي   القضائي االجتهاد

، مذكرة ماجستیر في قانون اإلدارة       اإلداري الجزائريمدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم علي محمد ،  ـــــ      

 . 228. المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، ص 
 . 43. حفـیـزة  سفوحي ، مرجع سابق ، ص    )2(
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 اإلجــراءاتالضــوابط و  إطــارو الوســائل فــي  تاالمتیــازاتســتخدم هــذه الســلطات و  أنكمــا یجــب 

   )1(.المحددة قانونا

   اإلداریةخصائص الوصایة : الفرع الثاني 

 ةالالمركزیـمرجعهـا اسـتقالل الهیئـات  أسـاسخصـائص ال بجمل من اإلداریةتتمیز الوصایة 

   :، ویمكن تحدیدها كما یلي  )2( المشمولة بالرقابة

   :  إداریةرقابة )  أوال

الصــفة اإلداریــة تقــوم علــى أنهــا النــوع مــن الرقابــة یصــدر عــن جهــة إداریــة ومــن ثمــة  هــذه

تحدث بقرارات إداریة ، وهذه الرقابة تتم بطریقة تلقائیة من جانـب الجهـة الوصـائیة أو بنـاءا علـى 

بـة إضافة إلـى أن القـرارات المحدثـة لهـذه الرقابـة الوصـائیة تخضـع لرقا ،)3(طلب من ذوى الشأن 

  )4(.عن طریق دعوى اإللغاء أو التعویض اإلداريالقضاء 

  : رقابة استثنائیة) ثانیا

ال تفـرض ، وذلـك علـى  أنهـا أسـاسبالصـفة االسـتثنائیة و ذلـك علـى  اإلداریـة تتمیز الرقابة

 أنهـااالسـتثناء یكمـن فـي  أن أيعكس الرقابة الرئاسیة بوصفها رقابة مفترضة تتم بقوة القـانون ، 

الالمركزیــة مســتقلة عــن الســلطة المركزیــة بمنحهــا  اإلداریــةتباشــر فــي حــدود القــانون الن الهیئــات 

الشخصـــیة المعنویـــة ، و ســـلطة اتخـــاذ القـــرارات فـــي حـــدود اختصاصـــاتها ، فـــال یجـــوز للشـــخص 

 اإلداریـةجزئیـا عـن صـالحیاته المقـررة فـي القـانون ، وال یجـوز للسـلطة یتنازل ولـو  أنالالمركزي 

نصـوص قانونیـة صـریحة  ، الن المشـرع وحـده  إلـى اسـتنادا إال اإلداریةالمركزیة ممارسة الرقابة 

   )5(.قیید صالحیات الهیئات الالمركزیةیختص بت

  

  

                                                      
ـــة  الجدیـــد ، مـــذكرة ماســـتر فـــي الحقـــوقمباركـــة رحمـــوني ،   )1( ، كلیـــة الحقـــوق             الوصـــایة اإلداریـــة فـــي ظـــل قـــانون البلدی

 . 18. ، ص  2012و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
  . 34. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 34. المرجع نفسه ،  ص   )3(
 ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )4(

 . 46. ص 
ـــ    )5( ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني ــ

  . 47. ص

 . 35. ــــ  علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص      
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   : رقابة خارجیة )ثالثا 

  اإلداریـــةتكـــون بـــین شخصـــین معنـــویین مســـتقلین همـــا الســـلطة  ألنهـــاتتصـــف بهـــذه الصـــفة 

الالمركزي الخاضع للرقابة ، فهي عكـس السـلطة الرئاسـیة بوصـفها  اإلداريالمركزیة و الشخص 

  )1(.لى المرؤوسوي الواحد ، كما یمارسها الرئیس عداخلیة تنشا داخل الشخص المعن

  

  :المطلب الثالث                               

  مبررات الوصـایة اإلداریة                         

و الســـلطات  إجراءاتهـــا،  أهـــدافهارقابـــة مشـــروعة یـــتم تحدیـــد  أنهـــا اإلداریـــةالوصـــایة  تمتـــاز

الالمركزیــــة  اإلداریــــةالقــــوانین المنظمــــة للهیئــــات  أيالمختصــــة بمباشــــرتها بواســــطة التشــــریعات ، 

الیة و البلدیة فلهما مبررات تبین وجودها و هـذا مـا كقانون الو ) المصلحیة ( المرفقیة و  اإلقلیمیة

  .مطلب سوف نعالجه في هذا ال

  احترام المشروعیة :  األولالفرع 

كـــــل الســـــلطات فـــــي الدولـــــة مطالبـــــة بـــــاحترام مبـــــدأ المشـــــروعیة ، فانـــــه بالنســـــبة  كانـــــت إذا

لمــا لهــا مــن اختصاصــات و صــالحیات تقــوم بهــا وفقــا  أولــىللجماعــات المحلیــة یكــون مــن بــاب 

  .و اللوائح المعمول بها  األنظمةللقوانین 

رقابـــة مشـــروعة تهـــدف لضـــمان احتـــرام مبـــدأ المشـــروعیة الـــذي تلتـــزم بـــه  اإلداریـــةفالرقابـــة  

   )2(.یجب علیها احترام القانون إذ أعمالهاكزیة في جمیع الهیئات الالمر 

هــذه القواعــد القانونیــة التــي تلتــزم باحترامهــا هــي قاعــدة التخصــص التــي تفرضــها  أهــممــن 

بوصـفها  اإلداریـةطبیعة الشخصیة المعنویة ، و التي تسري علـى كـل الهیئـات المشـمولة بالرقابـة 

هیئـــات  أو، )مؤسســـات عامـــة ( معنویـــة عامـــة ســـواءا كانـــت هیئـــات المركزیـــة مرفقیـــة  أشـــخاص

    )3(.)بلدیة و الوالیة ال(  إقلیمیةالمركزیة 

تفــرض احتــرام قاعــدة التخصــص  أن اإلداریــةالتــي تباشــر الرقابــة  اإلداریــةیمكــن للســلطة و 

ال وصـــایة " ، تطبیقـــا لقاعـــدة  أعمالهـــاعلـــى الهیئـــات الالمركزیـــة عـــن طریـــق رقابـــة مـــدى شـــرعیة 

                                                      
 ، مرجــع ســابق            ل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــفریــدة مزیــاني   )1(

 . 47. ص 
  . 44. المرجع نفسه ، ص   )2(
 . 32. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )3(
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القـانون ، فـال ي محـددة علـى سـبیل الحصـر فـ اإلداریـة الرقابـةتكـون  أن، فانـه یجـب " بدون نص

       تســتعمل وســائل و امتیــازات غیــر تلــك المقــررة فــي القــوانین  أنالمركزیــة  ةیجــوز للســلطات اإلداریــ

  .الرقابة  أهدافتستخدم وسائل الرقابة من اجل تحقیق  أنیجب  إذ

المحــددة  األغــراض أوااللتــزام بــدائرة الغــرض  إالو الخضــوع لقاعــدة التخصــص ال یعنــي  

، وعلـى ذلـك فـال یجـوز )  األغـراضنطـاق هـذه  أي( متنـاع عـن تجـاوز هـذه الـدائرة االقانونا مع 

 أناحترامهــا و التزامهــا لتخصصــها فــي المســائل المحلیــة  إطــارفــي  اإلقلیمیــةللهیئــات الالمركزیــة 

        نطـــاق المســـائل الوطنیـــة التــــي تـــدخل فـــي اختصـــاص الدولــــة  إلــــىتتجـــاوز نطـــاق هـــذه المســـائل 

     )1(.أخرى إقلیمیة إداریةالمسائل التي تدخل في اختصاص هیئة  أو

تمـارس فـي حـدود  إذتمتـاز باسـتثنائیتها و ضـیقها ،  اإلداریـةكما ذكرنا سـابقا فـان الوصـایة 

  : القانون و احترام مبدأ المشروعیة حیث یترتب علیها عدة نتائج تتمثل في 

 اإلداریةلرقابة عدم التوسع في تفسیر النص القانوني المنظم ل  

  ــــدخل فــــي شــــؤون الهیئــــات و المؤسســــات  اإلداریــــةال یحــــق للســــلطة ــــة الت ــــةالمركزی  اإلداری

الالمركزیـــة فــــي القیــــام  اإلداریــــةتحـــل محــــل الســـلطات  أنیجـــوز لهــــا  الالمركزیـــة ، كمــــا ال

تعــدل فــي القــرارات الصــادرة عنــد  أنبــنص قــانوني علــى ذلــك ، وال یجــوز لهــا  إال بأعمالهــا

ال تصــادق علیهــا  أوتصــادق  أنالالمركزیــة وقــت التصــدیق علیهــا ، فلهــا  اإلداریــةالهیئــات 

 .دون التعدیل فیها

  الالمركزیـة المختصـة مـن  اإلداریـةالصادرة عـن السـلطات  اإلداریةتسري القرارات و العقود

 . المركزیة  اإلداریةبل السلطات ال من تاریخ التصدیق علیها من ق )2(تاریخ صدورها

  حمایة و احترام المصلحة العامة  : الفرع الثاني 

محــور الرقابــة ، ذلــك بمراقبــة النشــاطات و ســیر العمــل وفــق خططــه و برامجــه فــي  و هــي

   )3(.الكشف عن االنحرافات و المخالفاتالمرجوة ، و  األهدافشكل تكاملي یحدد 

                                                      
 ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني ــــــ    )1(

  . 44. ص 

  . 33،  32. ــــ  علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص، ص      
ــريفریــدة مزیــاني    )2( ــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائ ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  ف

 . 45. ص 
 . 33. علیة سیبوط ،  مرجع سابق ، ص   )3(



  تبعیة الجماعات المحلیة   : الفصل الثاني

 

 
78 

تهـــدف لحمایـــة المصـــلحة العامـــة وتتمثـــل فـــي مصـــلحة الدولـــة و مصـــلحة  اإلداریـــةفالرقابـــة 

  .الالمركزیة و مصلحة كافة المواطنین  األشخاص

  : مصلحة الدولة)  أوال

، فـان صـیانة الدولـة  اإلداریـةلوجـود الرقابـة  األساسـيحمایة مصلحة الدولة تعد السبب  إن

كــــل حالــــة تجــــاوز و تــــدخل بمصــــالحها         إیقــــافالمركزیــــة و تعزیــــز هیبتهــــا كشخصــــیة معنویــــة و 

  . و المالیة اإلداریةالمصلحة العامة من الناحیة السیاسیة و  حمایةالوطنیة ، من اجل  أهدافهاو 

معنویـــة المركزیـــة متعـــددة لجانـــب شخصـــیة  أشـــخاصتوجـــد  اإلداریـــةففـــي ظـــل الالمركزیـــة 

     مـــن اجـــل حمایتهـــا  اإلداریـــةیهـــدد وحـــدة الدولـــة ، لـــذا وجبـــت الرقابـــة  أن بإمكانـــهالدولـــة ، و هـــذا 

فــــال یمكــــن للهیئــــات ) . الوطنیــــة ( ى المصــــلحة القومیــــة و لمنــــع تغلیــــب المصــــالح المحلیــــة علــــ

 دویـالت داخـل الدولـة الواحـدة  لنفسـهاتشـكل  أنالالمركزیة المتمتعة بالشخصـیة المعنویـة  اإلداریة

 الجمـاهیرو   استقالل ذاتي للمشاركة الفعلیة للوالیة أي إعطاءفالالمركزیة ال تهدف للتعبیر عن 

مصلحة الدولـة تسـتلزم  مـن الناحیـة المالیـة وجـود مثـل هـذه الرقابـة  أنالشعبیة في السلطة ، كما 

وصــــایا و ال بمعوناتهــــا المالیــــة و ضــــبط الهبــــات علــــى الهیئــــات الالمركزیــــة التــــي تزودهــــا الدولــــة

  )1(.للهیئات الالمركزیة

  : حمایة مصلحة الهیئات الالمركزیة) ثانیا 

الالمركزیــة فــي مواجهــة ممثلــیهم      األشــخاصحمایــة مصــلحة  إلــى اإلداریــةهــدف الرقابــة ت  

فـي  أوالشـخص الالمركـزي  ،  أمـوال أوعجزهم عـن حمایـة مصـالح  أو إهمالهمو ذلك في حالة 

مهـــامهم نحـــوه وفقـــا لمـــا یقـــرره القـــانون ، كمـــا وجـــدت الرقابـــة  مـــن اجـــل  أداءحالـــة انحـــرافهم عـــن 

حمایــة مصــلحة الهیئــات الالمركزیــة و مجالســها المحلیــة مــن االســتبداد و الهیمنــة التــي تفرضــها 

  .طة المركزیة السل
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 . 45. ص 

  . 34. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص ــــ       
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  :حمایة مصلحة المواطنین ) ثالثا 

حمایــة مصــلحة المــواطنین مـــن الالمركزیــة ل اإلداریــةعلــى الهیئــات  اإلداریــةتهــدف الرقابــة 

     الهیئـــات الالمركزیـــة و عـــدم التزامهـــا  بالحیـــاد و توجههـــا نحـــو التعســـف إهمـــال أوســـوء التســـییر 

  )1(.لحقوق و حریات المواطنین داالستبداو 

  

  :المبحث الثاني                              

  نماذج الوصایة اإلداریة على الجماعات المحلیة              

یقتضي تحقیق قدر من االستقالل وللهیئات المحلیة و هذا القـدر مـن  ةالالمركزیتطبیق  نإ

كانـــت هـــذه الرقابـــة  فـــإذااالســـتقالل یتصـــل بمقـــدار الرقابـــة الممارســـة علـــى الجماعـــات المحلیـــة ، 

النهائیـــة ، و بـــذلك  اإلداریـــةتفقـــد ســـلطة اتخـــاذ بعـــض القـــرارات شـــدیدة فـــان الهیئـــات الالمركزیـــة 

  . یتضاءل االستقالل الذي تتمتع به 

   نجلیـزي ، لـذا سـنتناول الرقابـة فـي كـل مـن النظـامین االألخـرىتختلف هذه الرقابـة مـن دولـة 

نتكلم علــــى الرقابـــــة الممارســــة علـــــى هـــــذه ســـــو الفرنســــي و نـــــرى بمــــا أخـــــذ المشــــرع الجزائـــــري و 

   : سیم التاليائریة حیث سنتبع التقالجماعات المحلیة الجز 

  

  في انجلترا و فرنسا اإلداریةالوصایة :  األوللمطلب ا

  في التشریع الجزائري اإلداریةالوصایة : ب الثاني المطل

  

  

  

  

  

  

                                                      
، مرجــع ســابق            ي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــفریــدة مزیــاني   ـــــ    )1(

 . 46. ص 

 . 34. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص ــــ       
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  :  األولالمطلب                              

  في انجلترا و فرنسا اإلداریةالوصایة                   

   :في كل من انجلترا  و فرنسا كما یلي  اإلداریةنموذج الرقابة  إلىسنتطرق  

  النموذج االنجلیزي:  األولالفرع 

المحلیة في بریطانیا هو نظام الحریات المحلیة الواسعة ، یحدد اختصـاص  اإلدارةنظام  إن

عــدم  إلــى أدىو الوضــوح بموجــب قــانون ، وهــو مــا  )1(الهیئــات الالمركزیــة علــى ســبیل الحصــر

ركزیــــة و الهیئــــات المحلیــــة ، و بالتــــالي كانــــت الرقابــــة اختصاصــــات الحكومــــة المالتــــداخل بیــــت 

هـي البرلمـان   أجهـزةثـالث تمـارس مـن قبـل  أنهـاالممارسة علـى الهیئـات المحلیـة خفیفـة مـع العلـم 

  )2(.و القضاء و الحكومة المركزیة

علــى الهیئــات المحلیــة  وهــي  المركزیــةهــو الرقابــة الممارســة مــن طــرف الحكومــة  مــا یهمنــا

  :التالیة  األموررقابة ضئیلة و تقتصر على 

  تحكمهــا یحــق للحكومــة  التــيعنــد خــروج الهیئــات الالمركزیــة عــن اختصاصــاتها و القــوانین

امتنعـت  إذاتلـك الهیئـات علـى احتـرام القـانون  إلجبـارالقضـاء العـادي  إلـىالمركزیة اللجـوء 

 .عن ذلك

 بالتصــدیق علــى بعــض نشــاطات المجــالس المحلیــة و الرقابــة علــى  تقــوم الحكومــة المركزیــة

القانونیة ، كالتصدیق على اللوائح المحلیة التي تصدرها مجـالس المـدن للمحافظـة  األعمال

مـن  للتأكـدالصحة العامة ، و تصادق الوزارة على بعـض المشـاریع المحلیـة  أو األمنعلى 

 .مة سالمة المخططات و انسجامها مع سیاسة الحكو 

  بعـــض اللـــوائح لتنظـــیم  إصـــداریمكـــن للحكومـــة المركزیـــة بنـــاءا علـــى تصـــریح مـــن البرلمـــان

  )3(.المتعلقة بالهیئات المحلیة األمور
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  . 47. ص 
 . 105. ، ص  عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق  )2(
  . 105. المرجع نفسه ، ص   )3(
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  و رقابـة مشــددة علـى الهیئــات  إشــرافیكـون للحكومـة المركزیــة فـي حــاالت اسـتثنائیة سـلطة

العامـة المملوكـة للبلدیـة و مسـاكن العمـال و القـروض  األمـوالالمحلیة كحالة التصـرف فـي 

 .الخ..... و الحسابات الختامیة 

النمــوذج االنجلیــزي للرقابــة یتســم بتقلــیص دور الســلطة  أنتــه الحــاالت نالحــظ مــن خــالل ه

، فالرقابـة  في الرقابة ، ذلك انه یعتمد الدور الرقابي للقضاء على عمل الهیئـات المحلیـة اإلداریة

المرافـــق  أنالمجـــالس المحلیـــة تنفـــذ مهامهـــا ، و  أنمـــن  التأكـــدتقتصـــر علـــى  ألنهـــاففـــة هنـــا مخ

الممنوحــة لهــا مــن قبــل الســلطة المركزیــة اســتخداما  اإلعانــاتالمحلیــة تــؤدي خــدماتها و تســتخدم 

   )1(.امثل 

  النموذج الفرنسي: الفرع الثاني 

 األولـــى، تعـــرف  أساســـیتینمـــر نظـــام الرقابـــة علـــى الهیئـــات المحلیـــة فـــي فرنســـا بمـــرحلتین 

ذي وحـد نظـام الـ 1982مـارس  02الشدیدة و التي استمرت لغایة صدور قانون  اإلداریةبالرقابة 

 )2(اإلداريو االكتفاء برقابـة القضـاء  اإلداریةللرقابة  بإلغائهالرقابة على مختلف الهیئات المحلیة 

تخضــع فــي مباشــرة اختصاصــاتها لرقابــة  إذفالرقابــة كانــت مشــددة مــن جهــة الهیئــات المحلیــة ، 

  )3(.المشرع و القضاء و الحكومة المركزیة

، و الثانیة تتمثـل )النموذج التقلیدي ( تتمثل في الرقابة المشددة  األولىهناك مرحلتان  إذن

   )4(.في النموذج الجدید 

  ) النموذج التقلیدي ( مرحلة الرقابة المشددة على الهیئات المحلیة الفرنسیة )   أوال

رقابـــة الســـلطات  إلـــىخضـــعت الهیئـــات المحلیـــة فـــي النظـــام الفرنســـي خـــالل هـــذه المرحلـــة 

     الهیئـــات المحلیـــة ووضـــع قانونهـــا إنشـــاءالـــثالث ، فالســـلطة التشـــریعیة تباشـــر رقابتهـــا مـــن خـــالل 

القضــاء یتــدخل فــي حالــة وجــود طعــن  أن، كمــا  إلغائــه أوا حــق تعدیلــه ولهــ األساســيو تنظیمهــا 

  .و تصرفات الهیئات المحلیة أعمالفي 

                                                      
 ، مرجــع ســابق            ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )1(

  . 49. ص 
 . 106. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
، مرجــع ســـابق            المحلیــة  فـــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســـیة فــي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة فریــدة مزیــاني   )3(

  . 49. ص 
 . 51. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )4(
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علـى الهیئــات المحلیـة و هــذا  إداریــةفتباشــر كـذلك رقابـة  )المركزیـة ( السـلطة التنفیذیــة  أمـا

المجـــالس المحلیـــة و حـــق  أعضــاءو عـــزل  إیقـــاف، ولهـــا الحــق فـــي  األعمـــالو  األعضـــاءعلــى 

تتمتــع  األعمــالعلــى مســتوى  أمــا،  )1(و حــل المجــالس المحلیــة وفقــا بمــا یتطلبــه القــانون إیقــاف

 أداءالســــلطة المركزیــــة بجملــــة مــــن الســــلطات الرقابیــــة تجعلهــــا شــــریكا للمجموعــــات المحلیــــة فــــي 

   )2(.مــــن المجموعــــات المحلیــــة  أقــــوىتكــــون  األحیــــانمهامهــــا و تســــییر شــــؤونها بــــل فــــي بعــــض 

 أكثرهـــااالیجابیـــة  األعمـــال، ) ایجابیـــة و ســـلبیة ( قســـمین  إلـــىالهیئـــات المحلیـــة تنقســـم  فأعمـــال

الســـلبیة فتخضـــع  األعمـــال أمـــا. لتصـــدیق الحـــق مـــن الســـلطة المركزیـــة  أوســـابق  ألذنیخضـــع 

للرقابـــة هـــي كـــذلك ، ففـــي حالـــة امتنـــاع الهیئـــات المحلیـــة عـــن القیـــام بعملهـــا فانـــه یجـــوز للســـلطة 

  .ذلك العمل أداءتحل محلها في  أنالمركزیة 

   )3( :یث یقر الفقه بوجود ستة وسائل هي ح اإلداریةتعددت وسائل الوصایة على العموم 

للسـلطة  األحیـانالهیئات المحلیة ترجع بطلب االستشارة فـي بعـض  أن مفادها:  االستشارة )1

،  و قـــد تكـــون االستشـــارة  أعمالهـــاالمركزیـــة للحصـــول علـــى معلومـــات تقیـــدها فـــي انجـــاز 

 أحیــانقــد تكــون فــي  عــد عملهــا بــاطال و وٕاالللجهــات المحلیــة   األحیــانملزمــة فــي بعــض 

بنتیجـة المشـورة فـي كلتـا  باألخـذر ملزمـة الهیئات المحلیـة غیـ أناختیاریة ، مع العلم  أخرى

 .الحالتین

كـان عملهـا بـاطال فهـو  إالترخیص یشترطه القانون على الهیئات المحلیة و  و هو : اإلذن )2

 .قانوني سابق  إجراء

حـد مـاد مـن حیـث التطبیـق العلمـي و هـو أاالعت أوهو شبیه بالرخصـة المسـبقة : التصدیق  )3

مـا یســمى  إلــى األمـرالمتقدمـة جــدا للتـدخل فـي الشــؤون المحلیـة ، یـؤدي فــي نهایـة  اآللیـات

المشــتركة للشــؤون المحلیــة بــین الســلطة المركزیــة و الســلطة المحلیــة ، و هــو یكــون  بــاإلدارة

العمـل  ال یجـوز للسـلطة الوصـیة القیـام بتعـدیالت علـى علـى العمـل كلـه ال جـزءا منـه حیـث

خل في اختصاصات الهیئـات المحلیـة ، و هـذا ال ذلك یعني التد دم للتصدیق علیه النالمق

                                                      
 . 107. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
 . 51. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 107. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )3(
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العمــل المقــدم للتصــدیق فــي حاجــة  أنالســلطة الوصــیة  رأت إنهنــا یتفــق مــع القــانون ، و 

  )1(.للتصدیق أخرىتعیده للهیئات المحلیة لتعدله ثم تعیده مرة  أنللتعدیل فعلیها 

القـــرارات الصــادرة عـــن  إعــدام أو إبطــالقـــد یمــنح القــانون الســـلطة الوصــیة حـــق  : اإللغــاء )4

الهیئــات المحلیــة ، والتــي تكــون مخالفــة للقــانون دون الرجــوع للقضــاء ، وهــو مــا یفســر ســمو 

  )2(.المحلیة حتى في الشؤون المحلیة اإلدارةالمركزیة عند  اإلدارة

   المركزیــة الســلطة و التفــوق الرئاســي اإلدارةالحقیقــي الــذي یخــول  األداءو هــو :   الحلــول )5

النفقـــات  أعمـــالو صــورته الغالبـــة فـــي حلـــول الســـلطة المركزیـــة محـــل الســـلطة المحلیـــة فـــي 

 )3(.ذلك و ترفض إلىتوازن المیزانیة عندما تنبه السلطة المحلیة  و إعادة اإللزامیة

 أعمــال، حیــث یترتــب علیــه تعطیــل نشــاط و ســیر  آجالــهد تحــد إنــذارعبــارة عــن :  اإلیقــاف )6

مبـدأ المالئمـة أو مبـدأ المشـروعیة  إلـىالهیئة المعینة مؤقتا العتبارات قد تسـتند  أوالمجلس 

  )4(.فیما بعد إلغاء أوقد تعقبه حلول  أولي إجراءو هو 

مــن صــور الرقابــة  أخــرىیضــیف الــدكتور مســعود شــیهوب صــورة للصــور الســابقة  افةإضــ

  )5(.و هي الوصایة التقنیة اإلداریة

تملـي الدولـة بموجبهـا علـى المجموعـات  أعمـال أوهي بمثابة تصرفات   :الوصایة التقنیة  )7

اصــطدام  إلــىفــي التســییر حتــى قبــل القــرار ، ممــا یــؤدي  إتباعــهالمحلیــة الســلوك الواجــب 

  . و إجراءاته  التنفیذالمركزیة سلطة القرار بمركزیة وسائل 

  )النموذج الجدید ( مرحلة الرقابة القضائیة عل الهیئات المحلیة الفرنسیة : ثانیا 

من االستقالل المحلي مفرغا مـن ) النموذج التقلیدي (  جعلت الوصایة في المرحلة السابقة

             صــــــدور قــــــانون  إلــــــى أدىمحتــــــواه لصــــــالح تبعیــــــة شــــــبه مطلقــــــة للســــــلطة المركزیــــــة ، هــــــذا مــــــا 

         و عوضـــــها بنظـــــام الرقابـــــة القضـــــائیة  اإلداریـــــةنظـــــام الوصـــــایة  ألغـــــىالـــــذي  1982مــــارس  02

  :على الرقابة المشددة ، وقد جاء بـ  )النموذج الجدید ( وهو

                                                      
 . 108. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )1(
ــــة فــــي الجزائــــر اإلدارة أســــسمســــعود شــــیهوب ،   )2( ــــى نظــــام البلدیــــة و الوالی              ، مرجــــع ســــابق  المحلیــــة و تطبیقاتهــــا  عل

 . 208. ص 
 . 52. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )3(
 . 110. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )4(
 . 110. المرجع نفسه ، ص   )5(
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قــــرارات  بحتأصــــ وذلــــك بتعویضــــها بالرقابــــة القضــــائیة حیــــث : اإلداریــــةالوصــــایة  إلغــــاء )1

ـــة نافـــذة بمجـــرد نشـــرها  ـــى ممثـــل  أوالمجموعـــات المحلی  إلـــىیلجـــا  أن ةالدولـــتبلیغهـــا ، وعل

بالنسـبة لسـلطة  الشيءالقرارات المحلیة التي یراها غیر شرعیة ، نفس  إلغاءالقضاء لطلب 

التعلیــق و تنفیــذ القــرار المحلــي فقــد صــارت مــن اختصــاص القضــاء ، حیــث یحكــم بــالتعلیق 

ـــة المرفـــق بـــدعوى  ـــل الدول ـــب ممث ـــاءا علـــى طل ، كمـــا یحـــق  اإللغـــاءفـــي حـــاالت خاصـــة بن

 أوســــواءا بصــــفة مباشــــرة  اإللغــــاءمعنــــویین تحریــــك دعــــوى  أو اكــــانو طبیعیــــین  لألشــــخاص

القضـاء یجـب علـى  إلـىبواسطة ممثـل الدولـة  و حرصـا علـى سـالمة ممارسـة حـق اللجـوء 

 )1(.رسة ممثل الدولة الرقابة الالحقةالحكومة تقدیم تقریر سنوي للبرلمان حول كیفیة مما

   : الوصایة المالیة  إلغاء  )2

فیمـــــا یتعلـــــق بالمســـــائل المالیـــــة كالمیزانیـــــة و الحســـــابات الخاصـــــة بالهیئـــــات المحلیـــــة فـــــان 

یتعلـق  ) la chambere régional des comptes(تخصـص الغرفـة الجهویـة للحسـابات 

 حالـةالالزمـة فـي  اإلجـراءاتتتخـذ  أنبمراجعة میزانیة و حسابات الهیئات المحلیة ، و لهـا 

تحیــل الموضــوع للمحكمــة  أنهــا المالیــة ، كمــا ل األمــوالتالعــب فــي  أو تاالختالســاوجــود 

   )2(.المجالس المحلیة ألعضاءالمنسوب  الخطأالمحكمة الجنائیة وفقا لطبیعة  أو التأدیبیة

تــوازن  إعــادةالمحلیــة فــي  المجموعــاتو علیــه لــم یعــد لممثــل الدولــة ســلطة الحلــول محــل  

ــــــة و  ــــــات  إدراجالمیزانی ــــــةالنفق ــــــة للمحاســــــبة نمــــــوذج إذا إال اإللزامی ــــــة الجهوی ــــــدمت الغرف          ق

) ممثــل الدولـــة ( و اقتراحــات التصــحیح ، فعنـــدها یتــدخل و یحـــل محــل المجــالس المحلیـــة 

   )3(.فذ قرار الغرفة الجهویة للمحاسبةبصفة من

التقلیـدي الفرنسـي الـذي یمثـل  األسـلوبمن خالل ما سـبق ذكـره فقـد تبنـى المشـرع الجزائـري 

المحلیـة الجزائریـة   اإلدارةمرحلة الرقابة المشددة على الجهات المحلیة ، وهـو مـا اعتمـد فـي نظـام 

  ).في التشریع الجزائري  اإلداریةالوصایة ( و سنعالج ذلك بوضوح في المطلب الثاني 

  

                           

                                                      
 . 53. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
ابق           ، مرجــع ســ ، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــام التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــريفریــدة مزیــاني   )2(

 . 52. ص 
 . 111. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 3(
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  :لثانياالمطلب                          

  في التشریع الجزائري اإلداریةالوصایة                    

المشـددة  اإلداریـةاقتبس المشرع الجزائري نظام الرقابة علـى الجماعـات المحلیـة مـن الرقابـة 

    )1(.بقا في النموذج الفرنسي التقلیديالمعمول بها سا

التــــي تمــــارس علــــى الجماعــــات المحلیــــة مــــن طــــرف الســــلطة  اإلداریــــةو ســــلطة الوصــــایة 

  :نحصرها في ثالث عناصر أنعدة صور یمكن  تأخذالمركزیة 

  المجالس المحلیة أعضاءرقابة على  ــــ

  المجالس المحلیة أعمالرقابة على ــــ 

  رقابة على المجالس المحلیة كهیئات ــــ 

  المحلیةالمجالس  أعضاءالرقابة على :  األولالفرع 

ـــین  ـــة یجـــب التفرقـــة ب ـــى هـــذا النـــوع مـــن الرقاب ـــل الحـــدیث عل المجـــالس الشـــعبیة  أعضـــاءقب

ــــات  ــــین مــــوظفي الهیئ ــــة و ب ــــة ( المنتخب ــــة ، الوالی ــــة ) البلدی ــــو البلدی یخضــــعون للســــلطة ، فموظف

، كمـــــا یخضـــــع موظفـــــو الوالیـــــة للســـــلطة الرئاســـــیة          )2(الرئاســـــیة لـــــرئیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي

المجلـس الشـعبي البلـدي  أعضاءالمجالس فیخضع  ألعضاءبالنسبة  أما.   )3(للوالي) السلمیة ( 

ـــوالي ( تمـــارس علـــیهم مـــن طـــرف الجهـــة الوصـــیة )  وصـــایة (  إداریـــةلرقابـــة   إمـــا، وتكـــون ) ال

المجلـس الشـعبي الـوالئي لرقابـة وصـائیة  أعضاءفي حین یخضع  اإلقصاء أو اإلقالةبالتوقیف ، 

 اإلقصــاءصـور التوقیـف ،  تأخــذ، و ) وزارة الداخلیـة ( هم مـن طــرف الجهـة الوصـیة تمـارس علـی

  )4(.يالقانونو المانع 

   :المجالس المحلیة كما یلي  أعضاءسنعالج هذه الصور التي تمارس على 

  :المجلس الشعبي البلدي  أعضاءالرقابة على )  أوال

االسـتقالة  أوتزول صفة المنتخب بالوفـاة " من قانون البلدیة الجدید على  40نصت المادة 

  )5(".حلول مانع قانوني  أو اإلقصاء أو

                                                      
 . 111. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
 .  194. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
 . 218. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
  . 218. ، ص المرجع نفسه  ) 4(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم   )5(
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الــوالي بــذلك وجوبــا      إخطــارو یقــرر ذلــك المجلــس الشــعبي البلــدي عــن طریــق مداولــة مــع 

المجلــس الشــعبي البلــدي یخضــعون لرقابــة وصــائیة یمارســها الــوالي وفــق  أعضــاء أنو هنــا نــرى 

  :الصور التالیة 

  :التوقیف  .1

تجمید العضویة في حالة وجود متابعة قضائیة تحول دون ممارسة العضـو  باإلیقافیقصد 

غایة صـدور حكـم نهـائي مـن الجهـة القضـائیة المختصـة     إلىشل نشاط المنتخب  أي،  )1(لمهامه

 المنتخـب تلقائیـا  یسـتأنفحیث یوقف بقـرار مـن الـوالي ، و فـي حالـة صـدور حكـم نهـائي بـالبراءة 

  )2(.و فوریا ممارسة مهامه االنتخابیة

ذكـــر ســــبب  أيیكــــون معلـــال ،  أنقــــرار الـــوالي بـــالتوقیف یجـــب  أن إلـــى اإلشـــارةو تجـــدر 

 المجلــس رأيیكــون القــرار بعــد اســتطالع  أن إلــى إضــافةالتوقیــف حفاظــا علــى حقــوق العضــو ، 

قـرار الـوالي  أن، كمـا  11/10مـن فـانون البلدیـة  26الشعبي البلدي في جلسة مغلقة وفقا للمادة 

    )3(.نزاهة و مصداقیة التمثیل الشعبي الحفاظ على إلىیهدف 

         اإلجــراءاتالســبب ، المحــل ، الشــكل و (  أركــانیقــوم علــى  أنقــرار الــوالي یجــب  أنكمــا 

سیاسـیة فانـه یكـون معابـا  أغـراضتحقیـق  أواالنتقـام  إلىكان قرار الوالي یهدف  فإذا) و الهدف 

   )4(.مما یجعله باطالبعیب االنحراف بالسلطة 

 : اإلقصاء .2

یقصـــد بقـــوة القـــانون مـــن المجلـــس ، كـــل عضـــو "  مـــن قـــانون البلدیـــة   44نصـــت المـــادة 

  " أعاله 43المذكورة في المادة  لألسبابجزائیة نهائیة  إدانةمجلس شعبي بلدي كان محل 

حــــددها  ألســـبابكلـــي و نهــــائي للعضـــویة  اإلقصـــاء یختلـــف عـــن اإلقالــــة ، فهـــو إســـقاطو 

جنایة لها صلة بالمـال العـام  أوبسبب جنحة وهي المتابعة القضائیة ، )5( 43في المادة  القانون 

  .متابعة قضائیة تمنعه من مزاولة نشاطه  أومخلة بالشرف  أسباب أوالعام 

      اإلداريالقـــرار  أركـــانمـــن خـــالل قـــرار مـــن الـــوالي صـــحیح تتـــوفر فیـــه  اإلقصـــاءیثبـــت هـــذا 

ئي و یســــتخلف العضــــو المقصــــى دائــــم و نهــــا اإلقصــــاء، حیــــث  )الــــخ .....الســــبب ، المحــــل ( 

                                                      
 . 58. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )1(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم من  43المادة   )2(
 . 195. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )3(
 . 188. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )4(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم   )5(
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مـن قـانون  41منهـا حسـب المـادة  األخیـرباشـرة بعـد المنتخـب في نفـس القائمـة م بالمترشح الوارد

   )1(.البلدیة 

و تكــون الجلســة التداولیــة وجوبــا  ، بموجــب مداولــة حیــث یخطـر الــوالي یتخــذالقــرار  أنكمـا 

   )2(.نزاهة و مصداقیة التمثیل الشعبي الحفاظ على سمعة و إلىمغلقة ، حیث یهدف هذا القرار 

 ) اإلقالة( المانع القانوني  .3

تقیال تلقائیــا مــن المجلــس الشــعبي البلــدي كــل عضــو منتخــب تغیــب بــدون عــذر یعتبــر مســ

  )3(.ثالث دورات عادیة خال نفس السنة من ألكثرمقبول 

مــن ثـــالث دورات  ألكثـــرتغیــب  إذاالعضــو  إقالـــةمــن خــالل هـــذا الــنص القــانوني فانـــه یــتم 

   )4(.دورة بقرار من الوالي أولعادیة و لم یحضر دون تقدیم عذر مقبول بموجب مداولة في 

   : المجلس الشعبي الوالئي أعضاءالرقابة على ) ثانیا 

تــزول صــفة المنتخــب بــالمجلس الشــعبي الــوالئي " مــن قــانون الوالیــة علــى  40تــنص المــادة 

حصول مانع قانوني ، ویقر المجلس الشعبي الـوالئي  أو اإلقصاء أواالستقالة  أوفي حالة الوفاة 

یكـون قـرار الـوزیر المكلـف بالداخلیـة  أنذلـك بموجـب قـرار مـن الـوزیر المكلـف بالداخلیـة ، یمكـن 

   )5(."مجلس الدولة  أمامالمثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن 

تمــارس علــیهم  صــائیةو المجلــس الشــعبي الــوالئي یخضــعون لســلطة  أعضــاء أنو هنــا نــرى 

  : من طرف وزیر الداخلیة و الوالي وفق الصور التالیة 

 :التوقیف  .1

التـــي حـــددها القـــانون و تبعـــا  األســـبابتجمیـــدا مؤقتـــا للعضـــویة لســـبب مـــن  اإلیقـــافتبـــر یع

ــــي رســــمها لإلجــــراءات ــــانون  45، حیــــث نصــــت المــــادة )6( الت ــــة      12/07مــــن الق ــــق بالوالی المتعل

یوقــف بموجــب مداولــة المجلــس الشــعبي الــوالئي كــل منتخــب یكــون محــل متابعــة قضــائیة " علــى 

مخلــة بالشــرف و ال تمكنــه مــن متابعــة  ألســباب أوجنحــة لهــا صــلة بالمــال العــام  أوبســبب جنایــة 

ن التوقیـف بموجــب قـرار معلـل مــن الـوزیر المكلــف عهدتـه االنتخابیـة بصــفة صـحیحة ، حیـث یعلــ

                                                      
 . 189. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )1(
 . 196. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )2(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم من  45المادة    )3(
 نفس القانونمن  42المادة   )4(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  40المادة  ) 5(
 .  49. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )6(
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بالداخلیـة و هـذا حتــى یصـدر حكــم نهـائي فــي حقـه مـن الجهــة القضـائیة المختصــة ، و فـي حالــة 

مهامهـــــا تلقائیـــــا و فوریـــــا ممارســـــة  یســـــتأنففـــــان العضـــــو  ببراءتـــــهصـــــدور حكـــــم نهـــــائي یقضـــــي 

   )1(.ةاالنتخابی

یقــــوم علــــى  أنلیــــة الداخب المكلــــف وزیرالــــعــــن الصــــادر  اإلیقــــافلصــــحة قــــرار  و یشــــترط 

  )2(: التالیة األركان

  المتابعــة القانونیــة ( یكــون الســبب یقتصــر علــى مــا نــص علیــه القــانون  أنیجــب : الســبب

 :وهو یقوم على شرطین )  جنحة  أوبسبب جنایة 

ــ الشــرف ، لكــن مــا هــو الوضــع بالنســبة للجــرائم  أوتنصــب الجریمــة علــى المــال العــام  أن ــــ

  )3(.؟  األخرى

  .االنتخابیة بصورة صحیحة یترتب علیها دون مواصلة العضو لمهامه  أن ـــــ

  المســــؤول عــــن الوصــــایة اإلیقــــافقــــرار  بإصــــدارحیــــث یخــــتص :  اإلیقــــافاالختصــــاص         

 .و هو وزیر الداخلیة 

  یتمثـــل محـــل التوقیـــف فـــي تعطیـــل ممارســـة العضـــو المنتخـــب بـــالمجلس الشـــعبي : المحـــل

الوالئي لمهامه و تعلیقها لفترة معینة و محددة تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیـف الصـادر 

 .غایة تاریخ القرار النهائي من الجهة القضائیة الجنائیة المختصة  إلىعن وزیر الداخلیة 

 علــــى نزاهــــة و مصــــداقیة التمثیــــل  الحفــــاظى عى قــــرار التوقیــــف إلــــیجــــب أن یســــ: ف الهــــد

سیاســـیة و حزبیـــة ، فانـــه یكـــون معابـــا  أغـــراضتحقیـــق  أوكـــان بانتقـــام  إذا أمـــا ،)4(الشـــعبي

 )5(.باالنحراف بالسلطة مما یجعله باطال 

  

  

 

                                                      
  المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  45المادة   )1(
 . 49. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
 . 218. ، مرجع سابق ، ص )  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون  محمد الصغیر بعلي ،  )3(
 . 198. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )4(
  . 219. ، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   ياإلدار القانون محمد الصغیر بعلي ،   )5(
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 : اإلقصاء .2

  : شكلین یأخذو  )1(.العضویة عن العضو المنتخب بالمجلس إسقاط و هو

 من قانون الوالیـة  44كما نصت المادة : التنافي  أوبسبب عدم القابلیة لالنتخاب  اإلقصاء

یقصــى بقــوة القــانون كــل منتخــب بــالمجلس الشــعبي الــوالئي یثبــت انــه یوجــد تحــت طائلــة " 

 )2(."في حالة تنافي منصوص علیها قانونا  أوعدم القابلیة لالنتخاب 

وفــــق مداولــــة و یثبــــت وزیــــر الداخلیــــة هــــذا  اإلقصــــاءیقــــر المجلــــس الشــــعبي الــــوالئي بهــــذا 

 إقصـــاءقـــرار الـــوزیر المكلـــف بالداخلیـــة المتضـــمن  أنبموجـــب قـــرار ، فـــي حـــین  اإلقصـــاء

مجلـس  أمـامیكـون محـل طعـن  أنالتنـافي ، یمكـن  أوالعضو بسبب عدم القابلیة لالنتخـاب 

  .الدولة 

  )3(: التالیة األركانیحتوي على  اإلقصاءو بناءا على هذا یجب لن یكون قرار 

  التعارض  أوحالة التنافي  أوو هو عدم القابلیة لالنتخاب : السبب  ــــ

  الوزیر المكلف بالداخلیة  باإلقصاءیصرح  أن أي: االختصاص  ــــ

  مركزه القانوني أي إلغاءصفة المنتخب الوالئي  إلغاءیتمثل المحل هنا في : المحل  ــــ

من قانون الوالیة حیث یجـب  40تتمثل في ما نصت علیه المادة :  اإلجراءاتالشكل و  ــــ

ـــوالي أیضـــا كمـــا نصـــت المـــادة  أن ـــة و یخطـــر ال ـــس القـــرار بمداول ـــى  26یقـــر المجل  أنعل

یتــداول فــي  أنلكــن حســب نــص نفــس المــادة یمكــن للمجلــس جلســات المجلــس تكــون علنیــة 

الت فــــي حالــــة دراســــة الحــــاالتكنولوجیــــة و  أوجلســــة مغلقــــة فــــي حالــــة الكــــوارث الطبیعیــــة 

  .فالجلسة تكون مغلقة إذن .التأدیبیة للمنتخبین

  .الحفاظ على فعالیة و استقاللیة المجلس إلىیهدف القرار  أنیجب : الهدف ــــ 

 یقصـى بقـوة " من قانون الوالیة   46نصت علیه المادة  : بسبب العقوبة الجزائیة  اإلقصاء

جزائیـة نهائیـة لهـا عالقـة  إدانـةكـل منتخـب كـان محـل القانون من المجلـس الشـعبي الـوالئي 

، حیــــث یقـــر المجلــــس الشــــعبي  )4( ."بعهدتـــه تضــــعه تحـــت طائلــــة عـــدم القابلیــــة لالنتخـــاب

        اإلقصـــاءبموجـــب مداولـــة كمـــا یثبـــت الـــوزیر المكلـــف بالداخلیـــة هـــذا  اإلقصـــاءالـــوالئي هـــذا 

                                                      
 . 69. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )1(
  المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم   )2(
  . 222. مرجع سابق ، ص ، )  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )3(
 المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم   )4(
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، حیـث ..... سـبب ، اختصـاص و محـل ( صـحیحة  أركـانیحتـوي قـراره علـى  أنو یجب 

 )1( )الحفاظ على سمعة و نزاهة و مصداقیة التمثیل الشعبي إلىیهدف  أنیجب 

 ) : اإلقالة( المانع القانوني  .3

عضـــو المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي بعـــد انتخابـــه غیـــر قابـــل  أنهـــي الحالـــة التـــي یتبـــین فیهـــا 

 إخطـارذلـك بموجـب مداولـة مـع  إقـرارتعتریـه حالـة مـن حـاالت التنـافي ، حیـث یـتم  أولالنتخاب 

یحتـــوي هـــذا  أنالـــوالي بـــذلك و یثبـــت الـــوزیر المكلـــف بالداخلیـــة ذلـــك بموجـــب قـــرار ، كمـــا یجـــب 

 أن، حیـــث یتمثـــل الســـبب فـــي ) الهـــدف  المحـــل وختصـــاص ، الســـبب ، اال(  أركانـــهالقـــرار كـــل 

تصـــریح  إلـــىاالختصـــاص فیـــؤول  أمــاالـــذكر  نلحـــالتین الســـابقتییصــبح المنتخـــب فـــي حالـــة مــن ا

   )2(عن ذلك بقـرار مـن وزیـر الداخلیـة  اإلعالنالمجلس الشعبي الوالئي لكن في حالة تقصیره یتم 

مركـزه  إلغـاء أيو وضع حد نهـائي لعضـویة المنتخـب بـالمجلس ،  اإلقالةالمحل فیترتب عن  أما

هــو الحفــاظ  اإلقالــةقــرار  إصــدار، و الهــدف مــن  )3(القــانوني كعضــو بــالمجلس الشــعبي الــوالئي 

   )4(.جانب ضمان مبدأ المشروعیة  إلىعلى فعالیة و استقاللیة المجلس 

  المجالس المحلیة أعمالبة على الرقا: الفرع الثاني 

      و هـــي التصـــدیق  اإلداریـــةثـــالث صـــور مـــن الرقابـــة  إلـــىالبلدیـــة و الوالیـــة  الأعمـــتخضـــع 

  )5(.و الحلول اإللغاء

  :سنعالج هذه الصور الرقابیة كما یلي 

  :المجلس الشعبي البلدي  أعمالالرقابة على )   أوال

العدیـــد مـــن صـــور الرقابـــة علـــى أعمـــال  أساســـاجهـــة الوصـــایة المتمثلـــة فـــي الـــوالي  تمـــارس

  :و حلول ، و سنعالجها كما یلي  إلغاءالبلدیة في شكل تصدیق و 

  :التصدیق  .1

  :ویأخذ شكلین 

 المجلس الشعبي  مداوالت   أنمن قانون البلدیة على  56نصت المادة :  نيتصدیق ضم 

                                                      
 . 199. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
 . 48. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 67. حفیزة سفوحي ، مرجع سابق ، ص   )3(
 . 199. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )4(
 . 113. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )5(



  تبعیة الجماعات المحلیة   : الفصل الثاني

 

 
91 

   )1(.بالوالیة  إیداعهایوم من  21البلدي تصبح نافذة بعد 

  بعـــد  إالال تنفـــذ "  علـــى  11/10مـــن قـــانون البلدیـــة  17نصـــت المـــادة : صـــریح تصـــدیق

 : یأتيالمصادقة علیها من الوالي المداوالت المتضمنة ما 

  المیزانیات و الحسابات  ــــ

   األجنبیةقبول الهبات و الوصایا  ــــ

   التوأمةاتفاقیات  ــــ

  ". العقاریة البلدیة األمالكالتنازل عن  ــــ

الصــریح ، مــع هــذا هــذه المــداوالت مهمــة و لــذا اشــترط فیهــا المشــرع التصــدیق  أننــرى هنــا 

لـى التخفیـف مـن شـدة هـذا التصـدیق و مـا قـد یترتـب عنـه مـن تبـاطؤ و تعطیـل فقد عمد المشرع إ

ـــة  58فـــي المـــادة  اإلداريللنشـــاط  ـــانون البلدی للتصـــدیق  أخـــرى، حیـــث عـــاد مـــرة  11/10مـــن ق

    )2(.یوم 30 إلىترة الضمني مع تمدید الف

القــرارات البلدیــة المتعلقــة  أنعلــى  99لهــذا نــص القــانون البلــدي مــن خــالل المــادة  إضــافة

هنـا للـوالي ، و هـذا التصـدیق  إرسـالهابالتنظیمات العامة تصبح قابلة للتنفیذ بعد شهر من تـاریخ 

  .ضمني 

 :  اإللغاء .2

 تأخــذتنفیــذ التصــرفات الصــادرة مــن طــرف المجلــس الشــعبي البلــدي و التــي  إیقــافو یعنــي 

  : شكل المداوالت و هو نوعان 

  تبطــل بقــوة القــانون مــداوالت "  مــن قــانون البلدیــة علــى  59نصــت المــادة : بطــالن مطلــق

 :المجلس الشعبي البلدي 

  المتخذة خرقا للدستور و غیر المطابقة للقوانین و التنظیمات   ــــ

  التي تمس برموز الدولة و شعاراتها   ــــ

  غیر المحررة باللغة العربیة   ــــ

  )3( ".یعاین الوالي بطالن المداولة بقرار

                                                      
 . 191 .، مرجع سابق ، ص )  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداري، القانون محمد الصغیر بعلي   )1(
  . 192 .، ص المرجع نفسه  ) 2(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم   )3(
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  ـــى  10//11نـــص قـــانون البلدیـــة : بطـــالن نســـبي ال یمكـــن لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي " عل

عضــــو مــــن المجلــــس فــــي وضــــعیة تعــــارض مصــــالحه مــــع مصــــالح البلدیــــة   أي أوالبلــــدي 

 كـــوكالء أوالرابعـــة ،  الدرجــة إلـــىفــروعهم  أو أخـــوالهم أو أزواجهــم أوالشخصـــیة  بأســمائهم

 )1("تعد هذه المداولة باطلة  إالحضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع و 

یثبــت بطـــالن هـــذه المداولـــة بقـــرار مـــن الـــوالي معلــل ، كمـــا یجـــب علـــى كـــل عضـــو مجلـــس 

عبي البلـــدي فـــي حالـــة تعـــارض مصـــالحه مـــع یصـــرح لـــرئیس المجلـــس الشـــ أنشـــعبي بلـــدي 

  .مصالح البلدیة 

صــالح متعلقــة بــه كــان فــي وضــعیة تعــارض م إذارئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي و  أنكمــا 

  )2(.یعلن ذلك للمجلس الشعبي البلدي أنیجب 

ســـمحت  ةالالمركزیـــلطابعهـــا  تأكیـــداو نظـــرا لالســـتقالل القـــانوني الـــذي تتمتـــع بـــه البلدیـــة و 

قضــائیا  أو، )  إداريتظلــم (  إداریــایطعــن  أنالبلدیــة لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي  61المــادة 

 اإلداریــةالمحكمــة  أمــام)  إلغــاءدعــوى ( مداوالتــه ، ذلــك برفــع  بإلغــاءفــي قــرارات الــوالي المتعلقــة 

   )3(.إقلیمیاالمختصة 

 :سلطة الحلول  .3

انــه قــد  إالالتــي تمیــز الســلطة الرئاســیة ،  األساســیةســلطة الحلــول خاصــیة مــن الخصــائص 

مــن قــانون  101، وذلــك اســتثنائیا حیــث نصــت المــادة )4(الحلــول فــي نظــام الوصــایة  هنــاك یكــون

عنــدما یمتنــع رئــیس المجلــس الشــعبي البلدیــة عــن اتخــاذ القــرارات الموكلــة لــه " البلدیــة علــى انــه 

یقـوم تلقائیـا بهـذا العمـل مباشـرة بعـد  أن راهإعـذ، یمكن للوالي بعـد  تالتنظیمابمقتضى القوانین و 

  "  راإلعذاالمحددة بموجب  اآلجالانقضاء 

  : )5(و سلطة حلول الوالي تنصب على المواضیع التالیة  

  . لم یسجلها المجلس إذافي المیزانیة البلدیة  اإلجباریةتسجیل النفقات  ــــ 

و امتصـاص عجزهـا لـدى التنفیـذ فـي حالـة عـدم قیـام  إعـدادهاضبط توازن المیزانیـة لـدى  ـــ

  .المجلس بذلك و بالنفقات الالزمة 

                                                      
  المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم من  60المادة   )1(
 نفس القانون من  60المادة   )2(
 . 193 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
 . 197. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )4(
 . 194 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )5(
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مـن القـانون البلـدي  100،  94ى النظـام العـام طبقـا للمـادتین اإلداري للحفاظ علــــ الضبط 

11/10  

  المجلس الشعبي الوالئي أعمالالرقابة على )  ثانیا 

         لمراقبـــــة تتنـــــاول شـــــرعیتها المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوالئي أعمـــــال و مـــــداوالت أعمـــــالتخضـــــع 

یكــــون  أنمتهــــا و ذلــــك مــــن قبــــل وزارة الداخلیــــة كســــلطة وصــــیة ، و مــــؤدى هــــذه الرقابــــة ءو مال

بكیفیــة    )1( إلغائهــا أوالمجــالس عــن طریــق التصــدیق علیهــا  أعمــالللســلطة المركزیــة حــق رقابــة 

  )2(.البلدي التنظیمتكاد تكون متماثلة مع ما هو سائد في 

 :البلدیة شكلین  أعمالالتصدیق على  یأخذ :التصدیق  .1

  مــداوالت المجلــس الشــعبي  أنمــن قــانون الوالیــة علــى  54المــادة  نصــت: تصــدیق ضــمني

لـدى الوالیـة ، و مـع ذلـك فللـوالي  إیـداعهایـوم مـن تـاریخ  21الوالئي تعتبر نافذة بعـد فـوات 

 أنهــاالمداولــة ، علــى الــرغم  إللغــاء)  اإلداریــةالمحكمــة (  اإلداريالقضــاء  إلــىحــق اللجــوء 

، ممــــا یجعلهــــا غیــــر " الطــــابع التنفیــــذي " و بالــــذات  اإلداريخصــــائص القــــرار  إلــــى تفتقــــد

  )3(. إلغاءصالحة الن تكون محال لدعوى 

  ـــانون الوالیـــة علـــى  55نصـــت المـــادة : تصـــدیق صـــریح ـــذ " مـــن ق بعـــد مصـــادقة  إالال تنف

ـــة علیهـــا ، فـــي اجـــل  ـــف بالداخلی ـــس الشـــعبي  أقصـــاهالـــوزیر المكل شـــهران ، مـــداوالت المجل

 :  یأتيالوالئي المتضمنة ما 

  تبادله  أوالتنازل عن العقار و اقتنائه   ــــ

  المیزانیات و الحسابات   ــــ

  اتفاقیات التوأمة   ــــ

   )4(". األجنبیةالهبات و الوصایا   ــــ

  

  

  

                                                      
 . 71. سفوحي ، مرجع سابق ، ص حفیزة  ) 1(
  . 51. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 223 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداري القانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم   )4(
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 : اإللغاء .2

التصـــرفات و القـــرارات و العقـــود و االتفاقیـــات الصـــادرة عـــن المجلـــس  إبطـــالو یقصـــد بـــه 

  :، و هو نوعان  )1(الشعبي الوالئي

 و هو یمنع وجود التصرفات القانونیة مهما كانت طبیعتهـا ، یسـري مفعولـه :  بطالن مطلق

تبطـــل بقـــوة القـــانون " مـــن قـــانون الوالیـــة  53مـــن بدایتـــه و هـــذا مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

 مداوالت المجلس الشعبي الوالئي 

  المتخذة خرقا للدستور و غیر المطابقة للقوانین و التنظیمات   ــــ

  التي تمس برموز الدولة و شعاراتها   ــــ

  غیر المحررة باللغة العربیة   ــــ

  موضوعا الیدخل ضمن اختصاصاتها التي تتناول   ــــ

  المتخذة خارج االجتماعات القانونیة للمجلس   ــــ

  )2(."المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الوالئي   ــــ

المحكمــة  أمــاممداولــة مــا اتخــذت خرقــا لهــذه المــادة فانــه یرفــع دعــوى  أنتبــین للــوالي  وٕاذا

  .لیقر بطالنها  میایقلإالمختصة  اإلداریة

و یقصـــــد بالمــــــداوالت المتخــــــذة خرقـــــا للدســــــتور و غیــــــر المطابقـــــة للقــــــوانین و التنظیمــــــات 

 اإلدارةالصادر عـن ( و التنظیم ) الصادر عن البرلمان ( القانون  مداوالت المخالفة للدستور وال

  )3(...... راسیم الرئاسیة  و التنفیذیة ، القرارات الوزاریة التنظیمیة الم) : العامة 

 إلبطـالكما أن للوالي الحق فـي رفـع دعـوى إلغـاء أمـام المحكمـة اإلداریـة المختصـة إقلیمیـا 

  )4(.بطالنها إلقرارخ اتخاذ المداولة یوما من تاری 21المداولة خالل 

  ألحـدلمداوالت المجلس الشعبي الـوالئي التـي یكـون  اإلبطالهو قرار قابلیة : بطالن نسبي 

 إلــىفــروعهم  أو أصــولهم أو أزواجهــم أومصــلحة فیهــا ســواءا باســمهم الشخصــي  األعضــاء

  )5(."كوكالء ، و كذلك بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي الوالئي  أوالدرجة الرابعة 

                                                      
  . 53. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )1(
 المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم   )2(
 . 225 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  54المادة   )4(
  نفس القانونمن  56المادة   )5(
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، كمــا یمكــن  إقرارهــایــوم مــن تــاریخ  15یثیــر بطــالن هــذه المداولــة خــالل  أنیمكــن للــوالي 

        مكلـــف بالضـــریبة بالوالیـــة لـــه مصـــلحة فـــي ذلـــك خـــالل أوالمطالبـــة بهـــا مـــن طـــرف كـــل منتخـــب 

  )1(.ستیالمإالمداولة بموجب رسالة موصى علیها للوالي مقابل وصل  إلصاقیوما بعد  15

المداولـة التـي اتخـذت ( ببطالنهـا  اإلقـرارقصـد  اإلداریـةالمحكمة  أمامیرفع الوالي دعوى و 

  )2(.) 56المادة  إلحكامخرقا 

 :الحلول  .3

الجهــة  یقصــد بــه قیــام الســلطة الوصــائیة بمقتضــى ســلطتها االســتثنائیة المحــددة قانونــا محــل

التــي  األساســیةفســلطة الحلــول مــن الخصــائص   )3(.الالمركزیــة لتنفیــذ بعــض التزاماتهــا القانونیــة

   .اإلداریةتمیز السلطة الرئاسیة لكن یسمح بها هنا استثناءا في نظام الوصایة 

عنــدما ال یصــوت علــى مشــروع المیزانیــة بســبب اخــتالل " علــى  168حیــث نصــت المــادة 

الوالئي فان الولي یقوم باسـتثناء ، باسـتدعاء المجلـس الشـعبي الـوالئي فـي  داخل المجلس الشعبي

  .دورة غیر عادیة للمصادقة علیه 

تجاوزت الفترة القانونیة للمصـادقة علـى مشـروع المیزانیـة  إذا إالهذه الدورة ال تعقد  أنغیر 

  . أعاله 167المادة  أحكامو بعد تطبیق 

المصــادقة علـــى مشــروع المیزانیـــة ، یبلــغ الـــوالي  إلـــىذه الــدورة فــي حالــة عـــدم توصــل هـــو 

 )4( ." الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر المالئمة لضبطها

عنــدما یظهــر تنفیــذ میزانیــة الوالیــة عجــزا فانــه یجــب علــى " علــى  169كمــا نصــت المــادة 

المجلــس الشــعبي الــوالئي اتخــاذ جمیــع التــدابیر الالزمــة بامتصــاص هــذا العجــز و ضــمان التــوازن 

  .للسنة المالیة الموالیة  اإلضافیةالصارم للمیزانیة 

اذهـا الـوزیر اتخ یتـولىلم یتخذ المجلس الشعبي الـوالئي التـدابیر الصـحیحة الضـروریة ،  إذا

العجـز علـى مـدى بامتصـاص  اإلذنالمكلف بالداخلیـة و الـوزیر المكلـف بالمالیـة اللـذین یمكنهمـا 

   )5(." مالیة عدة سنوات أوسنتین 

  

                                                      
 . 226 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  داري اإلالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )1(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  56المادة   )2(
  . 55. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )3(
  المتعلق بالوالیة 12/07القانون رقم من  168المادة   )4(
 نفس القانونمن  169المادة   )5(
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  الرقابة على المجالس المحلیة كهیئات : الفرع الثالث 

" الحـل " إجـراءعلى المجالس المحلیة في صورة واحدة حالیا ، وهي   اإلداریةالرقابة  تتمثل

   )1(.قانونیا بإزالتهمهامه  إنهاءالذي یعني القضاء على المجلس المنتخب و 

  :  هذه الصورة الرقابیة في كل مجلس محلي كما یلي  إلىسنتعرف على الحاالت المؤدیة 

   الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهیئة)  أوال

المجلـس  إیقـاف إمكانیـة" منـه علـى  12فـي المـادة  67/24رقـم  األولنص القانون البلدي 

و القـانون  90/08الشعبي البلدي لمدة شهر و هـذا یختلـف علـى مـا جـاء بـه القـانون البلـدي رقـم 

، مـــع بقـــاء )2(قانونـــا  بإزالتـــهمهامـــه  إنهـــاء أيحـــل المجلـــس ، حیـــث نـــص علـــى  11/10الحـــالي 

 11/10قــــانون البلدیــــة الجدیــــد  أثــــارللبلدیــــة قائمــــة بطبیعــــة الحــــال ، حیــــث  ةالمعنویــــالشخصــــیة 

        )3(یحــــل مــــن خاللهــــا المجلــــس الشــــعبي البلــــدي  أســــبابامجموعــــة مــــن الحــــاالت تشــــكل و تعتبــــر 

   :و التي تنص على  46و ذلك بموجب المادة 

  :یتم الحل و التجدید الكلي للمجلس الشعبي البلدي " 

  دستوریة  أحكامفي حالة خرق  ــــ

  المجلس  أعضاءانتخاب جمیع  إلغاءفي حالة  ــــ

  المجلس ألعضاءفي حالة استقالة جماعیة  ــــ

في التسییر البلـدي  إثباتهاختالالت خطیرة تم اإلبقاء على المجلس مصدر إعندما یكون  ــــ

   طمأنینتهممن طبیعته المساس بمصالح المواطنین و  أو

المــادة  أحكـامالمطلقـة بـالرغم مــن تطبیـق  األغلبیـةما یصــبح عـدد المنتخبـین اقـل مــن عنـد ــــ

  أعاله 41

ــــ المجلـــس الشـــعبي البلـــدي تعیـــق الســـیر العـــادي  أعضـــاءفـــي حالـــة خالفـــات خطیـــرة بـــین  ـ

  یوجهه الوالي للمجلس دون االستجابة له  راإعذلهیئات البلدیة ، و بعد 

  تجزئتها  أوضمها  أواندماج بلدیات  في حالة ــــ

   )4(." تنصیب المجلس المنتخب استثنائیة تحول دون ظروففي حالة حدوث  ــــ

                                                      
  . 112. عبد الحلیم بن مشري ، مرجع سابق ، ص   )1(
 . 193. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 194 .، مرجع سابق ، ص )  اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون  محمد الصغیر بعلي ،  )3(
 المتعلق بالبلدیة 11/10القانون رقم من  46المادة   )4(
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  الجهة المختصة بالحل : 

ى تقریـر الـوزیر علـتم حل المجلس الشـعبي البلـدي و تجدیـده بموجـب مرسـوم رئاسـي بنـاءا ی

  )1(.المكلف بالداخلیة

الحـــل یـــتم بموجـــب مرســـوم رئاســـي صـــادر عـــن رئـــیس الجمهوریـــة و بنـــاءا علـــى تقریـــر  إذن

  .الوزیر المكلف بالداخلیة

 الحل  إجراءات: 

  :المشرع الجزائري حل المجلس الشعبي البلدي بضمانات متمثلة في  أحاط

  )2().كجهة وصایة ( زیر الداخلیة تقدیم تقریر من طرف و   ــــ

  مرسوم رئاسي ینشر في الجریدة الرسمیة  إصدار  ــــ

ـــ  11/10القــانون رقــم  أنفــرغم . حــل المجلــس الشــعبي البلــدي بموجــب مرســوم تنفیــذي   ــ

یقـران بـان الحـل یـتم بموجـب مرسـوم  90/08رقـم  السابقالمتعلق بالبلدیة و القانون البلدي 

مجــالس هنــاك  أن إالرئاسـي فــي اجتمــاع لمجلــس الـوزراء و یقــره وزیــر الداخلیــة بعـد ذلــك ، 

ـــت بموجـــب مرســـوم  ـــة حل ـــیس ) تنفیـــذي ( شـــعبیة بلدی بعـــد صـــدور القـــانون ) رئاســـي ( و ل

  )3(. 90/08البلدي 

 الحل  آثار : 

  :البلدي ما یلي ل المجلس الشعبي یترتب على ح

التي تلي حـل المجلـس متصـرفا و مسـاعدین عنـد االقتضـاء  أیام 10یعین الوالي خالل   ــــ

توكــل لهــم مهمــة تســییر شــؤون البلدیــة ، حیــث تنتهــي مهــامهم بقــوة القــانون بمجــرد تنصــیب 

  )4(.المجلس الجدید

تسري مـن تـاریخ  أشهر) 06(تجري انتخابات لتجدید المجلس الجدید المحلي خالل ستة  ــــ

تبقـــت مـــدة اقـــل مـــن ســـنة عـــن التجدیـــد  إذا، و ال تجـــرى  )5(حـــل المجلـــس الشـــعبي البلـــدي

   .العادي

                                                      
  المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم من  47ــــ  المادة  ) 1(

 . 57. ــــ  علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص      
  . 194. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
 . 196 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (  اإلداري القانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
 المتعلق بالبلدیة  11/10القانون رقم من  48المادة   )4(
 . 58. علیة سیبوط ، مرجع سابق ، ص   )5(
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بالداخلیـة  المكلـفیعین الـوالي متصـرفا لتسـییر شـؤون البلدیـة بموجـب تقریـر مـن الـوزیر   ــــ

حالـة وجـود ظـروف اسـتثنائیة تعرقـل علـى مجلـس الـوزراء ، و هـذا فـي  األمـرالذي یعـرض 

   )1(.انتخابات تجدید المجلس المحل إجراء

    الرقابة على المجلس الشعبي الوالئي كهیئة ) ثانیا 

علـــى انـــه یجـــوز للســـلطة المركزیـــة حـــل  1969مـــن قـــانون الوالیـــة لســـنة  44المـــادة  نصـــت

ــــس  ــــه لمــــدة ال تتجــــاوز شــــهر ،  أوالمجل ــــانون رقــــم  أن إالتوقیفــــه و تعطیل ال یخــــول  90/09الق

، و هـــو  )2(یســـمح للســلطة المركزیـــة حلــه  إذللســلطة المركزیــة توقیـــف المجلــس الشـــعبي الــوالئي 

المتعلـق بالوالیـة حیـث تضـمن  12/07نص علیـه القـانون الـوالئي الجدیـد رقـم الذي  اإلجراءنفس 

  :التي تؤدي لحل المجلس الشعبي الوالئي و هي  األسبابمجموعة من 

  : تم حل المجلس الشعبي الوالئي و تجدیده الكلي ی

  دستوریة  أحكامفي حالة خرق   ــــ

  المجلس  أعضاءانتخاب جمیع  إلغاءفي حالة  ــــ 

  المجلس الشعبي الوالئي ألعضاءفي حالة استقالة جماعیة   ــــ

مــن طبیعتــه  أو إثباتهــاخــتالالت خطیــرة تــم ا یكــون اإلبقــاء علــى المجلــس مصــدر إعنــدم  ـــــ

     طمأنینتهمالمساس بمصالح المواطنین و 

المـادة  أحكـامالمطلقـة و ذلـك رغـم تطبیـق  األغلبیـةعندما یصبح عدد المنتخبین اقـل مـن  ــــ

  أعاله 41

  تجزئتها  أوضمها  أوفي حالة اندماج بلدیات  ــــ

   )3(.ة تحول دون تنصیب المجلس المنتخبفي حالة حدوث ظروف استثنائی ــــ

  الجهة المختصة بالحل: 

ى تقریـر الـوزیر یتم حل المجلس الشعبي الوالئي و تجدیـده بموجـب مرسـوم رئاسـي بنـاءا علـ

  ) 4(.المكلف بالداخلیة

                                                      
 المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون  51المادة   )1(
 . 197. عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص   )2(
 المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  48المادة   )3(
 القانوننفس من  48المادة  ) 4(
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فالحــل یــتم بموجــب مرســوم رئاســي صــادر عــن رئــیس الجمهوریــة ، و ذلــك بنــاءا علــى  إذن

  .تقریر وزیر الداخلیة 

 الحل  إجراءات : 

المشـــرع عملیـــة حـــل المجلـــس الشـــعبي  أحـــاطحفاظـــا علـــى التمثیـــل و االختیـــار الشـــعبي ، 

    )1(:في  أساساتتمثل  بضماناتالوالئي 

  تقدیم تقریر من طرف وزیر الداخلیة ، كجهة وصایة ــــ 

  مرسوم رئاسي،  ینشر في الجریدة الرسمیة  بطبیعة الحال إصدارــــ 

 الحل  أثار: 

  :المجلس الشعبي الوالئي ما یلي یترتب على حل 

التــي تلــي الحــل  أیــام 10یعــین الــوزیر المكلــف بالداخلیــة بنــاءا علــى اقتــراح الــوالي و خــالل  .1

بموجــب القــوانین و التنظیمــات المعمــول  إیاهــامــارس الصــالحیات المخولــة مندوبیــة والئیــة لت

     وبیــة الوالئیــةالمندهــذه بهــا ، وهــذا حتــى ینصــب المجلــس الجدیــد ، حیــث تنتهــي صــالحیة 

  )2(.فور تنصیب المجلس الشعبي الوالئي الجدیدو بقوة القانون 

تسـري  أشـهر 03 أقصـاهالمحل خالل اجل تجرى انتخابات تجدید المجلس الشعبي الوالئي ـ .2

ـــة المســـاس الخطیـــر بالنظـــام العـــام ، كمـــا ال یمكـــن  إالبتـــداءا مـــن تـــاریخ الحـــل ، إ فـــي حال

  من العهدة االنتخابیة  األخیرةخالل السنة  إجراؤها

 إلغـاء أيالـذین كـان یتشـكل مـنهم ،  األشـخاصسحب صفة العضویة بالمجلس عن جمیـع  .3

 المترتــــب عــــن العضــــویة ، و ذلــــك دون المســــاس) حقــــوق و التزامــــات ( المركــــز القــــانوني 

 )3(.بوجود الشخصیة المعنویة للوالیة

  :نستخلص ما یلي  أنمما سبق ذكره یمكن 

ــــ فـــي الـــوالي الـــذي  أساســـاتخضـــع الجماعـــات المحلیـــة لرقابـــة الســـلطة المركزیـــة متمثلـــة    ـ

 إضـافةالمجلس الشعبي الـوالئي ،  أعمالالوصایة خاصة على  أشكالغلبیة یستولي على أ

                                                      
 . 228 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )1(
  المتعلق بالوالیة  12/07القانون رقم من  49المادة  ) 2(
  . 229 .، مرجع سابق ، ص  ) اإلداري، النشاط  اإلداريالتنظیم (   اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي ،   )3(
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الــوزیر المكلــف بالداخلیــة و رئــیس الجمهوریــة الــذي یعمــل علــى حــل المجــالس الشــعبیة إلــى 

  )1(.الوزیر المكلف بالداخلیةوم یقره المنتخبة بموجب مرس

حتــى الــوزیر المكلــف بالمالیــة لــه دور وصــائي یتجلــى مــن خــالل حلولــه و الــوزیر المكلــف  

بالداخلیـــة بغـــرض اتخـــاذ التـــدابیر الالزمـــة لضـــبط المیزانیـــة الوالئیـــة و امتصـــاص عجزهـــا و هـــذا 

حلولــه محــل رئــیس بعــد الحلــول یكــون بعــد عجــز الــوالي علــى المصــادقة علــى المیزانیــة الوالئیــة 

  )2(.یث یخطر الوزیر المكلف بالداخلیةح المجلس الشعبي الوالئي

 كونهـا فـي حـدود مـا یـنص علیـه القـانون علـى الهیئـات المحلیـة اإلداریـةتمارس الوصـایة ــــ 

هــــو اســــتقالل الهیئــــات  فاألصــــلاســــتثنائیة لكــــي ال تهــــدر باســــتقالل الهیئــــات الالمركزیــــة ، 

  )3(.من قید رقابي على هذا االستقالل الالمركزیة و االستثناء هنا هو ما یرد

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  47ـــ المادة   )1(

  المتعلق بالوالیة  12/07من القانون رقم  47المادة ـــ      
  المتعلق بالبلدیة  12/07من القانون رقم  169،  168المادة   )2(
 ، مرجــع ســابق            م التعددیــة السیاســیة فــي التشــریع الجزائــري، المجــالس الشــعبیة المحلیــة  فــي ظــل نظــافریــدة مزیــاني   )3(

 . 52. ص 
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  : الثانيخاتمة الفصل                                  

دراســـتنا للفصـــل الثـــاني و الـــذي تـــم تقســـیمه إلـــى مبحثـــین ، قمنـــا بدراســـة مفهـــوم  مـــن خـــالل

الوصــایة اإلداریــة فــي المبحــث األول ، حیــث قــدمنا تعریفــا مناســبا للوصــایة اإلداریــة مــع تمییزهــا 

، كمـــا بینـــا حتـــى یتضـــح معناهـــا عـــن الســـلطة الرئاســـیة كونهـــا األســـلوب األقـــرب إلیهـــا مضـــمونا 

القانونیــــة التــــي تفــــرض قاعــــدة ال وصــــایة إال بــــنص إذ ال تمــــارس الوصــــایة أهــــدافها و الطبیعــــة 

لهــذا قمنــا بتحدیــد  إضــافة. إال وفــق مــا نصــت علیــه القــوانین  اإلداریــة علــى الجماعــات المحلیــة

اســـتثنائیة تمـــارس تبعـــا للقـــوانین علـــى عكـــس  إداریـــة ، فهـــي رقابـــة اإلداریـــةخصـــائص الوصـــایة 

  .السلطة الرئاسیة المفترضة 

علـــى الجماعـــات  اإلداریـــةالمبحـــث الثـــاني فقـــد خصصـــناه للـــتكلم عـــن نمـــاذج الوصـــایة  اأمـــ

ثـــم تكلمنـــا عـــن فـــي انجلتـــرا و الثـــاني فـــي فرنســـا  أولهمـــا تطرقنـــا فیـــه إلـــى نمـــوذجین إذالمحلیـــة ، 

فــي التشــریع الجزائــري ، حیــث اعتمــد المشــرع الجزائــري فــي تنظیمــه للوصـــایة  اإلداریــةالوصــایة 

في حین تخلى المشـرع رقابي مشدد ،  أسلوبنموذج الفرنسي التقلیدي الذي یمثل على ال اإلداریة

 أمـــا .الفرنســـي عـــن هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة واســـتبدله بنمـــوذج جدیـــد یتمثـــل فـــي الرقابـــة القضـــائیة 

الرقابة التقلیدي الصارم و الذي یتجلى فـي ثـالث  أسلوبالمشرع الجزائري فال یزال محافظا على 

ـــة كهیئـــات ـــى المجـــالس المحلی ـــى  صـــور وصـــائیة تمارســـها الســـلطة المركزیـــة عل           أعضـــائهاو عل

  .أعمالهاو 

محـــتم و ركیـــزة مـــن ركـــائز النظـــام الالمركـــزي  أمـــرالخضـــوع لوصـــایة الســـلطة المركزیـــة  إن

نطــاق المرســوم لهــا فلــو خرجــت الســلطة المركزیــة فــي تمــارس هــذه الرقابــة فــي حــدود ال أنشــریطة 

ممارســـتها للوصـــایة عـــن مـــا قـــرره القـــانون ، یمكـــن للجهـــات الالمركزیـــة حـــق الطعـــن فـــي قراراتهـــا 

 لقــــرارمصــــدرة االجهــــة  أمــــامیكــــون الطعــــن اإلداري مــــن خــــالل رفــــع تظلــــم  ، قضــــائیا  أو إداریــــا

التخــاذ تــدبیر ) المــرؤوس (  اإلقلیمیــةللهیئــة  أمــرتوجیــه  أوالقــرار  بإلغــاءالمطعــون فیــه للمطالبــة 

 إقلیمیـاالمختصـة  اإلداریـةالجهـة القضـائیة  أمـامالطعـن القضـائي فیكـون برفـع دعـوى  أمامعین ، 

  .      القرار اإلداري إلغاءبغرض 
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نجـاح نظـام الجماعـات المحلیـة یكمـن فـي مـدى  أنختاما لما قمنا به من دراسـة یتضـح لنـا 

فـي هـذا النظـام هــو  فاألصــلتحقیـق اسـتقالل یكفـل تسـییر الجماعــات المحلیـة لشـؤونها المحلیـة ، 

و االســتثناء منــه یكمــن فیمــا تمارســه الســلطة  اإلداریــةاالســتقالل الــذي یعتبــر جــوهر الالمركزیــة 

ــــات بشــــكل  ــــى هــــذه الهیئ ــــة عل ــــة مــــن رقاب ــــة المركزی  .        دقیــــق دون الخــــروج عــــن مفهــــوم الالمركزی

ازن بــین االســتقالل بمبــدأ التــو  اإلخــاللالن أي تجــاوز فــي ممارســة هــذه الرقابــة یــؤدي حتمــا إلــى 

        و مــــا تفــــرض علیــــه مــــن رقابــــة محــــددة ، و بالتــــالي االنحــــراف عــــن مســــار الالمركزیــــة   الممنــــوح

 إذهـذا مـا حصـل فـي الجزائـر  لألسـفو . بعینـه  الخطـأ، و هـذا هـو  األساسـیةو فقدانها صفتها 

السـیر  ي و بـاألخصد حقیقـي للتنظـیم اإلدار لم یتم التوفیـق بـین مـا مـنح مـن اسـتقالل یكفـل تجسـی

صــحیح ، و بـین مــا فـرض مــن وصـایة قصــد تحقیـق االنســجام فـي تنفیــذ فـي ظـل نظــام المركـزي 

  : اآلتیةو یمكن توضیح ذلك من خالل النتائج  .و قانونا  إداریاالسیاسة العامة و حمایة الدولة 

 الثالثـــة       أشـــكالهمـــنح مشـــرعنا الجزائـــري الجماعـــات المحلیـــة اســـتقالال یتحقـــق باجتمـــاع  لقـــد

  .لوصایة السلطة المركزیة  ، كما أخضعها) مالي وظیفي و  استقالل عضوي ،( 

 مـــــن خـــــالل قوانینــــــه اســـــتقالال عضـــــویا یتجلــــــى فـــــي صــــــورتین المشـــــرع الجزائــــــري  مـــــنح:       

اعترافـــه بالشخصـــیة المعنویـــة التـــي تمـــنح كیانـــا قانونیـــا خاصـــا مســـتقال للجماعـــات المحلیـــة 

كمـا مثـل هـذه الهیئـات . مجتمعهـا المحلـي  محلیـة و تعبـر عـن إرادتـهفیه مصـالحها ال تسیر

االنتخاب في اختیار هـذه المجـالس و هـذا مـا یعـزز  أسلوببمجالس منتخبة ، حیث اعتمد 

التعیــین و فقــط فــي اختیــار الهیئــة  أســلوباالســتقالل ، لكــن المشــرع فــي نفــس الوقــت تبنــى 

تــدخلت الســلطة المركزیــة  إذ. مســاس باالســتقالل  أول، و هــذا ) الــوالي ( التنفیذیــة للوالیــة 

 . اإلداریةكان هذا التدخل ال یبعدها من مسار الالمركزیة  إنبتعیینها للوالي و 

 و ذلــك بمنحـه اختصاصــات خاصــة بالجماعــات  وظیفــي المشــرع الجزائــري اسـتقالال أضـاف

كونــه  األســالیبالعــام ، و هــو أفضــل  األســلوب، حیــث اعتمــد فــي تحدیــدها علــى  المحلیــة

ــــدخل و  ــــة حــــق الت ــــا ، لكــــن االزدواج  إشــــباعیمــــنح الهیئــــات المحلی ــــة قانون حاجاتهــــا المحلی

یجســـد  إذالـــوظیفي للـــوالي یـــؤثر علـــى هـــذا االســـتقالل خاصـــة علـــى مســـتوى هـــرم الوالیـــة ، 

الوالیــة فــي حالــة خضــوع الصــالحیات ممــا جعــل  أغلبیــةیحــوز علــى فتركیزیــة  الوظیفــة الــال

حمــل مــا لمجلــس الشــعبي الــوالئي منتخــب مــن شــأنه توالي مــع وجــود رئــیس لكبیــر لســلطة الــ

یتــولى القــانون ، حیــث  إیــاهیكتفــي بمــا منحــه یبقــى عــاجزا و ، لكنــه  یكفــي مــن صــالحیات

 .رئاسة المجلس و الحفاظ على نظام المداوالت
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  االســـتقالل بمـــا اعتـــرف بـــه صـــراحة فـــي نصوصـــه القانونیـــة       أشـــكالخـــتم المشـــرع الجزائـــري

و هـــو االســـتقالل المـــالي ، لكـــن ســـرعان مـــا مـــس هـــذا ) قـــانون الوالیـــة و قـــانون البلدیـــة ( 

 المحافظـةبهـدف  إعانـاتمن ) السلطة المركزیة ( ما تمنحه الحكومة االستقالل من خالل 

      ا ، هــــذا لعـــدم كفایــــة مواردهــــا المحلیــــة الجماعــــات المحلیـــة لكفایــــة احتیاجاتهــــمیزانیــــة علـــى 

عولج مشكل العجز من جهة و خلق مشـكل المسـاس باالسـتقالل مـن  ا، و هن) الداخلیة ( 

تقــدم وفــق دراســة و تخطــیط مســبق یقیــد حریــة الجماعــات المحلیــة  فاإلعانــات،  أخــرىجهــة 

و تتابعهــا  اإلعانــاتمجــال صــرف هــذه ، حیــث تراقــب ســلطة الوصــایة  فیهــافــي التصــرف 

منتخبـة و منحـت  أنهـاال تثق بمقـدرة هیئاتهـا المحلیـة علـى تسـییر شـؤونها بنفسـها مـع  كأنما

لكـن ال  ،استقالال ، وهنا یسقط االستقالل المالي و تقید الجماعـات برقابـة وصـائیة محتمـة 

 .ات محلیة یبغرض تحقیق الصالح العام و تلبیة حاج أنهاننفي 

  علــــى الجماعــــات المحلیــــة وفــــق النصــــوص القانونیــــة ، فوســــائل  اإلداریــــةتمـــارس الوصــــایة

ممارســتها محــددة علــى ســبیل الحصــر فــي القــوانین المنشــأة و المنضــمة للجماعــات المحلیــة 

 .استثنائیة عكس السلطة الرئاسیة المفترضة  إداریةوصایة فهي 

علــــى النمــــوذج التقلیــــدي  اإلداریــــةالوصــــایة  إلشــــكالاعتمــــد المشــــرع الجزائــــري فــــي تطبیقــــه 

 أعضــــاءو  أعمــــالصــــارمة ، حیــــث یبســــطها علــــى  إداریــــةالفرنســــي الــــذي یمثــــل صــــورة رقابیــــة 

 . المجالس المحلیة و على المجالس كهیئات 

  ســتقالل الممنــوحالالمحلیــة هــي رقابــة شــدیدة لدرجــة تمــس با الجماعــات أعمــالالرقابــة علــى 

و مثــال ) رقابــة مالئمــة ( للهیئــات المحلیــة تركــز حتــى علــى رقابــة الســلطة التقدیریــة تحیــث 

الجماعــات المحلیــة  ذلـك المصــادقة علــى مــداوالتها ، وهـذا هــو المســاس الكبیــر و عـدم مــنح

التــي تعتبــر  اإلداریــة األعمــالهــذا زیــادة علــى رقابــة مشــروعیة . تقــدیراتها  حتــى حریــة إبــداء

فهـي تـتم وفـق مـا هـو محـدد فـي  األعضـاءالرقابـة علـى  أمـا .المالئمـةمقبولة مقارنـة برقابـة 

 النصوص القانونیة 

  تتركــز حــول حــل المجــالس و هــذا یــتم عــن طریــق مرســوم  األعضــاءالرقابــة علــى  أنرغــم

العدیــد مــن  أنو علــى ارض الواقــع نجــد  أننــا إالرئاســي یقــرره الــوزیر المكلــف بالداخلیــة ، 

خــالف مــع مــا نــص علیــه تنفیــذي ، وهــذا یتالمجــالس الشــعبیة البلدیــة حلــت بموجــب مرســوم 

 .القانون 
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الجماعــات المحلیــة تتمتــع باســتقالل تنظمــه رقابــة  أنمــن خــالل مــا ســبق ذكــره یمكــن القــول 

التعدیالت الجدیدة الطارئة على قانون الجماعـات  فرغم،  قانونیة شدیدة  وصائیة في صورة قیود

محلیة تتوافـق و النظـام الالمركـزي   إدارةبجدید یحقق  یأتيانه لم  إال) البلدیة و الوالیة ( المحلیة 

فالنصـوص القانونیــة تمــنح االســتقالل مــن جهــة وتحقــق مبــدأ الالمركزیــة ، ثــم تقیــد هــذا االســتقالل 

في حـق االسـتقالل  حیـث  بإجحافمن خالل نفس النصوص و هذا مقبول لكنه من جهة أخرى 

یة و خاصـة الـوالي جعـل سـلطة الوصـا اللقالل شبه صورة وهمیة خاصة مـن خـتجعل من االست

مفضــلة عــدم المغــامرة و ضــمان  ال ســیما علــى مســتوى الوالیــة ،المحلیــة  اإلداریــةمحــورا للحیــاة 

ا تزویـد المجلـس الفعالیة التي یحققها عدم التركیز اإلداري على القیمة الدیمقراطیة التي قد یشـكله

ــــوالئي بآ ــــاتالشــــعبي ال ــــة  لی ــــري  .تنفیذی ــــى المشــــرع الجزائ ــــة بــــین و لهــــذا یجــــب عل ضــــبط العالق

النظــام الالمركــزي مــن خـالل تخلــیص اســتقالل هیئاتــه  خضـماالسـتقالل و التبعیــة و المضــي فــي 

بمثابــة فــروع محلیــة للســلطة المركزیــة مــن مخالــب التبعیــة ، حیــث نقتــرح  بحتأصــالمحلیــة التــي 

    : أهمهامجموعة من التوصیات 

 سبب اختالل توازن نظام الجماعات المحلیة ال یرجع فقط إلى شـدة النصـوص القانونیـة  إن

المنظمــة للرقابــة ، بــل یتعــدى ذلــك إلــى كفــاءة أعضــاء المجــالس المنتخبــة ، و لهــذا نقتــرح 

النظــر فــي قــانون االنتخابــات و تعــدیل النصــوص المتعلقــة بشــروط الترشــح لعضــویة  إعــادة

بتحدیــد مســتوى علمــي راقــي یمكــن صــاحبه مــن تســییر شــؤون المجــالس الشــعبیة ، و ذلــك 

 .مجتمعه المحلي 

  ضــرورة البحــث عــن وســائل تحســین المــوارد المالیــة خاصــة فــي مجــال الخــدمات العمومیــة     

 .عنات المقدمة من طرف الحكومةیئات المحلیة حریة التصرف في اإلاله إعطاءو 

  فقط على رقابة المشروعیة  اشتمالهاو  اإلداریةالتخفیف من شدة الوصایة. 

 االزدواج الوظیفي للوالي و ذلك بحصر مهامه فقط في تمثیل الدولة و تحویـل مهامـه  إلغاء

ـــة  ـــوالئي مـــن اجـــل إعـــادةكممثـــل للوالی ـــیس المجلـــس الشـــعبي ال ـــى رئ ـــین  إل ـــوازن ب ـــیس الت رئ

 .ركز الوالي المهیمن على جمیع السلطاتالمجلس الشعبي الوالئي و م

  انحــراف الجماعــات المحلیــة یمكــن الســیر مســرى المشــرع الفرنســي و االعتمــاد ضــمانا لعــدم

      .على الرقابة القضائیة 
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  ع ــراجــــــــة المـــــــــقائم

I.  النصوص القانونیة والتنظیمیة:  

  :یرــــــــالدسات)  أوال 

         ، الصــــــــادر فـــــــــي 1963دســــــــتور الجمهوریـــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیـــــــــة الشــــــــعبیة لســـــــــنة   .1

 .1963سبتمبر  10، الصادرة في  64، الجریدة الرسمیة ، عدد  1963سبتمبر  08

          ، الصــــــــادر فـــــــــي  1996دســــــــتور الجمهوریـــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیـــــــــة الشــــــــعبیة لســـــــــنة   .2

          .1996دیسمبر  08، الصادرة في  76، الجریدة الرسمیة ، عدد  1996دیسمبر  07

  :ن یـــــــــالقوان) ثانیا  

ــــــم   .1 ــــــانون رق ــــــة ، المــــــؤرخ فــــــي  67/24الق ــــــق بالبلدی ــــــدة 1967جــــــانفي  18المتعل    ، الجری

 .1967جانفي  18، الصادرة في  06الرسمیة ، عدد 

     ، الجریـــــــــدة   1969مـــــــــاي  23المتعلـــــــــق بالوالیـــــــــة، المـــــــــؤرخ فـــــــــي  69/38القـــــــــانون رقـــــــــم  .2

 .1969ماي  23، الصادرة في  44الرسمیة ، عدد 

ـــــــم  .3 ـــــــانون رق ـــــــي  90/08الق ـــــــق بالبلدیـــــــة ، المـــــــؤرخ ف ـــــــل 07المتعل    ، الجریـــــــدة   1990 أفری

 .1990 أفریل 11، الصادرة في  15الرسمیة ، عدد 

، الجریــــــــدة       1990 أفریــــــــل 07المتعلــــــــق بالوالیــــــــة، المــــــــؤرخ فــــــــي  90/09القــــــــانون رقــــــــم  .4

 .1990 أفریل 11، الصادرة في  15الرسمیة ، عدد 

ـــــــم  .5 ـــــــانون رق ـــــــي  11/10الق ـــــــق بالبلدیـــــــة ، المـــــــؤرخ ف   ، الجریـــــــدة    2011جـــــــوان  22المتعل

 .2011جویلیة  03، الصادرة في  37الرسمیة ، عدد 

، الجریــــــــدة       2012فیفــــــــري  21المتعلــــــــق بالوالیــــــــة، المــــــــؤرخ فــــــــي  12/07القــــــــانون رقــــــــم  .6

 .2012فیفري  29، الصادرة في  12الرسمیة ، عدد 

، الجریـــدة       2007مـــاي  13بالقـــانون المـــدني ، المـــؤرخ فـــي المتعلـــق  07/05القـــانون رقـــم  .7

 .2007ماي  13، الصادرة في  31الرسمیة ، عدد 

ــــم  .8 ــــي  12/01القــــانون رق ــــات ، المــــؤرخ ف ــــق باالنتخاب ــــدة       2012جــــانفي  12المتعل ، الجری

 .2012جانفي  14، الصادرة في  01الرسمیة ، عدد 
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   : قـــــــالمواثی) ثالثا 

 61 ، الجریـــدة  الرســـمیة ، عـــدد 1976و یولیـــ 05، المـــؤرخ فـــي  1976المیثـــاق الـــوطني  .1

 .1976یولیو   30الصادرة في 

  . 1966 أكتوبرؤرخ في میثاق البلدیة ، الم .2

، الصــادرة  64، الجریــدة الرســمیة ، عــدد ،  1969مــارس  26میثـاق الوالیــة ، المــؤرخ فــي  .3

 .1969ماي  23في 

II. ب ــــــــــتـالك: 

، دیـــوان  2المحلیـــة فــي الجزائـــر ، ط  اإلدارة، أســس التنظـــیم اإلداري و  نـــس قاســـمجعفــر أ .1

 .1988المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

ـــــــــة ، ط  اإلدارةحســـــــــین مصـــــــــطفى حســـــــــین ،  .2 ، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات       2المحلیـــــــــة المقارن

  .1982الجامعیة ، الجزائر ، 

المحلیـة   اإلدارةخالد سمارة الزغبي ، تشكیل المجالس المحلیة و أثره علـى كفایتهـا فـي نظـم  .3

 .1993ر و التوزیع ، عمان ، ، مكتبة دار الثقافة للنش 3، ط  )دراسة مقارنة ( 

ـــــة ، دار الفكـــــر     .4 ـــــانون اإلداري ، دراســـــة مقارن ـــــوجیز فـــــي الق ســـــلیمان محمـــــد الطمـــــاوي ، ال

 .1982العربي ، القاهرة ، 

         ، دراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة ، دار الفكـــــــــــــر  اإلداري، مبـــــــــــــادئ القـــــــــــــانون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 .2007،  اإلسكندریةالعربي ، 

              فریــــــــدة قصــــــــیر مزیــــــــاني ، مبــــــــادئ القــــــــانون اإلداري الجزائــــــــري ، مطبعــــــــة عمــــــــار قرفــــــــي .6

 .2001باتنة ، 

، دار العلـوم ) التنظـیم اإلداري ، النشـاط اإلداري ( محمد الصغیر بعلي ، القانون اإلداري  .7

 .2013، للنشر و التوزیع ، عنابة 

                العلـــــــــــــــــوم للنشـــــــــــــــــر الجزائریـــــــــــــــــة ، دارالمحلیـــــــــــــــــة  اإلدارة، قـــــــــــــــــانون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 .2004عنابة ، ، التوزیع و 

ــــي  اإلدارةمســــعود شــــیهوب ، أســــس  .9 ــــة ف ــــة و الوالی ــــى نظــــام البلدی   المحلیــــة و تطبیقاتهــــا عل

 .1986الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
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III. ةــــــــــعیـل الجامـــالرسائ :  

  :الدكتوراه  أطروحات ) أوال

     فریــــــدة مزیــــــاني ، المجــــــالس الشــــــعبیة فــــــي ظــــــل نظــــــام التعددیــــــة السیاســــــیة فــــــي التشــــــریع 

ـــــــــــــــــــوراه  ـــــــــــــــــــري ، رســـــــــــــــــــالة دكت ـــــــــــــــــــة الجزائ ـــــــــــــــــــانوندول ـــــــــــــــــــي الق ـــــــــــــــــــوق ف ـــــــــــــــــــة الحق                                    ، كلی

 .2005منتوري ، قسنطینة ، غیر منشورة ،  جامعة

  : رسائل الماجستیر) ثانیا 

        یـــــــــة دور الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل التنظـــــــــیم اإلداري ، مـــــــــدى فاعلعلـــــــــي محمـــــــــد  .1

ـــــــي قـــــــانون  ـــــــري ، رســـــــالة ماجســـــــتیر ف ـــــــوق و العلـــــــوم  اإلدارةالجزائ ـــــــة ، كلیـــــــة الحق       المحلی

 .2012السیاسیة ، جامعة تلمسان ، غیر منشورة ، 

                نـــــــــور الــــــــــدین یوســــــــــفي ، الجبایـــــــــة المحلیــــــــــة و دورهــــــــــا فـــــــــي تحقیــــــــــق التنمیــــــــــة المحلیــــــــــة .2

، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة و علـــــوم التســـــییر و العلـــــوم     فـــــي الجزائـــــر ، رســـــالة ماجســـــتیر

 .2009التجاریة ، جامعة بومرداس ، غیر منشورة ، 

  :ر ــــــرات الماستــمذك) ثالثا 

المحلیــة فــي الجزائــر ، مــذكرة ماســتر فــي القــانون  اإلدارة اســتقاللیةنطــاق  حفیــزة ســفوحي ، .1

 .2012اإلداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، غیر منشورة ، 

دالل شــــودار ، المالیــــة المحلیــــة فــــي الجزائــــر، مــــذكرة ماســــتر فــــي القــــانون اإلداري ، كلیــــة  .2

 .2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 

علــــى الجماعــــات المحلیــــة ، مــــذكرة ماســــتر فــــي القــــانون      اإلداریــــة، الرقابــــة  علیــــة ســــیبوط .3

 .2012اإلداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 

فـــي ظـــل قـــانون البلدیـــة الجدیـــد ، مـــذكرة ماســـتر فـــي  اإلداریـــةمباركـــة رحمـــوني ، الوصـــایة  .4

 .   2011جامعة بسكرة ،  ، القانون اإلداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

ة للجماعـــات المحلیـــة ، مـــذكرة نهایـــة تـــربص ، تخصـــص ، االســـتقاللیة المالیـــمـــدكورزینـــب  .5

 . 2005،  لإلدارةالمدرسة الوطنیة ) فرع میزانیة ( اقتصاد و مالیة 

مفیـــدة یوســـف ، االســـتقاللیة المالیـــة للجماعـــات المحلیـــة فـــي الجزائـــر ، مـــذكرة ماســـتر فـــي  .6

                       لـــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــیة ، جامعـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــكرة ري ، كلیـــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق و العالقـــــــــــــــــانون اإلدا

2012.  
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IV. ة ــــبحوث العلمیـاالت و الــالمق: 

ـــــــد الحلـــــــیم بـــــــن مشـــــــري .1 ـــــــة  "، عب ت المحلیـــــــة فـــــــي            علـــــــى الجماعـــــــا اإلداریـــــــةنظـــــــام الرقاب

، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة ، جامعـة  06، عـدد  مجلـة االجتهـاد القضـائي، "الجزائر

 .2009بسكرة ، ماي 

      اقتصــــادیة  أبحــــاثمجلــــة  ،"االســــتقاللیة المالیــــة للبلدیــــة فــــي الجزائــــر "عبــــد القــــادر موفــــق ، .2

                  كلیـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــوم االقتصـــــــــــــــــادیة و التســـــــــــــــــییر ، جامعـــــــــــــــــة ، 02، عـــــــــــــــــدد و إداریـــــــــــــــــة 

 .2007بسكرة ، دیسمبر 

مجلــــة االجتهــــاد  ،"المحلیــــة   اإلدارةعــــن أعمــــال  اإلداریــــةفعالیــــة الرقابــــة  "عتیقــــة بلجبــــل ، .3

  .2009، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ماي  06، عدد  القضائي

الجزائـري  التشـریعین والت المجـالس البلدیـة فـيعلـى مـدا داریـةاإلالرقابة  "عمار بوضیاف ، .4

، كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم السیاســــیة   06، عــــدد مجلــــة االجتهــــاد القضــــائي  ،"و التونســــي 

 .2009جامعة بسكرة ، ماي 

       مجلــــــة العلــــــوم القانونیــــــة و االقتصــــــادیة، " اإلقلیمیــــــةنظریــــــة الالمركزیــــــة  "فــــــؤاد العطــــــار ، .5

  .1966جامعة عین شمس ، مصر ، كلیة الحقوق  ، 01عدد 

  اإلنسـانیةمجلـة العلـوم ، "العامـة للجماعـات المحلیـة فـي الجزائـر  اإلیرادات "مرغاد ، رلخظ .6

 .2005، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، جامعة بسكرة ، فیفري  07عدد 

   مجلــة مجلـــس الدولـــة، "المجموعــات المحلیـــة بـــین االســتقالل و الرقابـــة  "مســعود شـــیهوب ، .7

  .2003،  03عدد 

  

   

 

 

 



    الفـهـرس

 

  
111 

  : الفهـــــــــــــــــــــــرس

 

  الصفحـــــــــــــــــات  وانــــــالعن

  ث ــــأ        ةــــــــمقدم

  06  لالمركزیة اإلداریة الجماعات المحلیة تجسید :مبحث تمهیدي            

  07  الالمركزیة اإلداریة مفهوم:  األولالمطلب 

  07   تعریف الالمركزیة اإلداریة:  األولالفرع 

  08   صور الالمركزیة اإلداریة: الثاني الفرع 

  09   اإلداریة أهداف الالمركزیة: الثالث الفرع 

  10 مفهوم الجماعات المحلیة :  الثانيالمطلب 

  11 تعریف البلدیة و هیئاتها:  األولالفرع 

  15  تعریف الوالیة و هیئاتها: الفرع الثاني 

  19  الجماعات المحلیة و الصور المشابهة لها: المطلب الثالث 

  19  اإلداريالجماعات المحلیة و عدم التركیز :  األولالفرع 

  19 الجماعات المحلیة و الالمركزیة السیاسیة : الفرع الثاني 

  20  الجماعات المحلیة و الحكم المحلي : الفرع الثالث 

  22  استقالل الجماعات المحلیة :  األولالفصل                 

  23  مفهوم استقالل الجماعات المحلیة :  األولالمبحث 

  23 تعریف االستقالل :  األولالمطلب 

  24  معاییر االستقالل : المطلب الثاني 

  24  صاص الحصريمعیار االخت : األولالفرع 

  25  معیار السلطة التقدیریة : الفرع الثاني 

  26  الجماعات المحلیة  استقالل شكالأ: المبحث الثاني 

  27  االستقالل العضوي للجماعات المحلیة :  األولالمطلب 

  28  المحلیة  اإلداریةاالعتراف بالشخصیة المعنویة للوحدة :  األولالفرع 

  32 تمثیل الجماعات المحلیة من طرف مجلس محلي منتخب: الثاني الفرع 
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  39 االستقالل الوظیفي للجماعات المحلیة : المطلب الثاني 

  40  تحدید اختصاصات المجالس المحلیة  أسالیب:  األولالفرع 

  42  اختصاصات المجالس الشعبیة: لثاني الفرع ا

  49  اختصاصات الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة : الفرع الثالث 

  55 االستقالل المالي للجماعات المحلیة : المطلب الثالث 

  55 التمویل المحلي  أسس:  األولالفرع 

  57 مصادر التمویل المحلي : الفرع الثاني 

  63  ثر التمویل المركزي على استقالل الجماعات المحلیة أ: الفرع الثالث 

  66   األولخاتمة الفصل 

  68 تبعیة الجماعات المحلیة : الفصل الثاني                 

  70   اإلداریةمفهوم الوصایة :  األولالمبحث 

  71 أهدافهاو  اإلداریةتعریف الوصایة :  األولالمطلب 

  71  اإلداریةتعریف الوصایة :  األولالفرع 

  73   اإلداریةالوصایة  أهداف: الفرع الثاني 

  74 و خصائصها اإلداریةالطبیعة القانونیة للوصایة : المطلب الثاني 

  74   اإلداریةالطبیعة القانونیة للوصایة :  األولالفرع 

  75   اإلداریةخصائص الوصایة : الفرع الثاني 

  76  اإلداریةمبررات الوصایة : المطلب الثالث 

  76  احترام المشروعیة :  األولالفرع 

  77  حمایة و احترام المصلحة العامة : الفرع الثاني 

  79  على الجماعات المحلیة  اإلداریةنماذج الوصایة : المبحث الثاني 

  80 في انجلترا و فرنسا  اإلداریةالوصایة :  األولالمطلب 

  80  النموذج االنجلیزي :  األولالفرع 

  81  النموذج الفرنسي : الفرع الثاني 

  85 في التشریع الجزائري  اإلداریةالوصایة : المطلب الثاني 

  85  المجالس المحلیة  أعضاءالرقابة على :  األولالفرع 



    الفـهـرس
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  90  المجالس المحلیة  أعمالالرقابة على : الفرع الثاني 

  96  الرقابة على المجالس المحلیة كهیئات : الفرع الثالث 

  101  خاتمة الفصل الثاني 

  103  الخاتمــــــة 

  107  قائمـــــة المراجــــــع 

  113  الفـــــــــهرس

  

  



  :ـــص ـــــملخ

مـن  أسـلوبتناولنا في هـذه الدراسـة موضـوع الجماعـات المحلیـة الـذي یعتبـر 

صـور النظـام الالمركــزي اإلداري  التنظـیم اإلداري ، حیـث ینبثـق مـن أسـالیب

و قـــــد تركـــــزت دراســـــتنا حـــــول جـــــزئیتین هـــــامتین تعتبـــــران دعامـــــة و أســـــاس 

            فیهمـــــــــا اســـــــــتقالل الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة فاألصـــــــــل، اإلداریـــــــــةالالمركزیـــــــــة 

مـن خـالل خضـوعها لرقابـة محتمـة  و االستثناء منهمـا تبعیـة هـذه الجماعـات

تمارسها السلطة المركزیة قصد المحافظة على حسن تطبیق القوانین و عـدم  

و لهذا ارتأینا في بحثنا هذا معالجة إشـكالیة مـا مـدى تحقیـق المشـرع . خرقها

محلیــة و تبعیتهــا للســلطة بــدأ التــوازن بــین اســتقالل الجماعــات الالجزائــري لم

، حیـــث قســـمنا هـــذه الدراســـة إلـــى فصـــلین یســـبقهما مبحـــث تمهیـــدي  المركزیـــة

مفهوم الالمركزیة اإلداریة و مفهوم الجماعـات فتناولنا في المبحث التمهیدي 

لهــا المحلیــة ثــم حاولنــا التفرقــة بــین الجماعــات المحلیــة و الصــور المشــابهة 

إلـــــى مفهـــــوم اســـــتقالل  األولحتـــــى یتضـــــح معناهـــــا، و تطرقنـــــا فـــــي الفصـــــل 

الفصــــل الثــــاني فقــــد  أمــــا، هــــذا االســــتقالل أشــــكالالجماعــــات المحلیــــة ، ثــــم 

و  نماذجهــا فــي كــل مــن  اإلداریــةخصصــناه للتعــرف علــى مفهــوم الوصــایة 

انجلتـــرا و فرنســـا ، و قـــد اخـــذ المشـــرع الجزائـــري بـــالنموذج الفرنســـي التقلیـــدي 

الرقابـة القضـائیة كونـه  بأسـلوبالذي تخلـى عنـه المشـرع الفرنسـي و اسـتبدله 

هـــي اإلداریـــة ، و هـــذه الشـــدة فـــي ممارســـة الوصـــایة شـــدید و صـــارم أســـلوب

المحلیــة فــي الجزائــر، فقــد عــات الجما أوالمحلیــة  اإلدارةســبب ضــعف نظــام 

 بمجموعــة نتــائج كإجابــة علــى اإلشــكالیة یمكــن  إجمالهــا فــي دراســتنا ختمنــا 

                11/10قــانون البلدیـــة و رغــم اعترافـــه ضــمن القــوانین المشــرع الجزائــري  أن

باســتقالل الجماعــات المحلیــة إال  انــه قــد قیــد هــذا  12/07الوالیــة قــانون و 

قابة إداریة شدیدة  تتمثل في مجموعة من القیـود المحـددة قانونـا االستقالل بر 

و بالتـالي فشــل المشــرع فـي الحفــاظ علــى التـوازن بــین مــا منحـه مــن اســتقالل         

       .   و ما فرضه من رقابة وهذا ما یمس و یخل بالنظام اإلداري الالمركزي 
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