
  
  
 

 

  
  

    وزارة ا�����ــم ا���ـ� وا��
ـث ا����ـ�  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique               

 

 

  

  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 ...........    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع:

  : القانون العامقسم

  

  مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

  

  

  

  

  ميدان الحقوق و العلوم السياسية                                 

  قانون إداريالتخصص:                                              حقوق الشعبة:  

  إشراف األستاذ(ة):تحت                             الطالبة:              من إعداد 
  زواتين خالد                                                    لبيد إيناس  

  أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا....................................حميدة فتح الدين محمد  األستاذ(ة)  

  مشرفا مقررا.............................................:  زواتين خالداألستاذ  

  مناقشا..............................................بن عوالي علي  األستاذ(ة)  
 

  2018/2019السنة الجامعية: 

  06/07/2019نوقشت يوم:

  ھ���ت ��م ا��
	�� ا�داري

 
 و ��������� �� ا���ا�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اإلهداء

  واضع إىل كل من يتمىن يل اخلري والفالحتيسرين إهداء هذا العمل امل

  بداية إىل الشمعة اليت تنري حيايت أمي الغالية

  إىل أيب الغايل سندي ومرشدي يف احلياة

  و أخوايتإىل إخويت 

  الشكر والعرفان 

  " خالد زواتنيإىل الذي مل يبخل عليا بالنصح واإلرشاد األستاذ احملرتم " 

  األهل و األقاربإىل كل 

  

  

  



  

  كلمة شكر

  

  نشكر اهللا سبحانه عز وجل على نعمته اليت ال تعد وال حتصى

  فلك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك

  على توفيقه يف إمتام هذا العمل املتواضعفله احلمد من قبل ومن بعد 

  "زواتني خالدكما نقدم الشكر اخلالص ألستاذنا احملرتم " 

  على إشرافه وإرشاده يف خمتلف مراحل إجناز هذه املذكرة وكان سندا لنا

  عمال و أساتذة كلية احلقوق جبامعة عبد احلميد بن باديس / مستغامنوأتقدم بالشكر إىل كل 

  جلنة املناقشة هلذا البحثار إىل كما نقدم الشك
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  مقدمة

على ت لمجاالانيها في شتى واطمت لعامة لتلبية حاجيااسياستها م سرفي دول لد اتعتم

و لسياسية و االجتماعية و اية دالقتصاظروف ابالر تتأثد لتي قو العامة دارة اإلم ايظتن

ية زكرلمافي ول ألل ايتمثن ، ساسيين أبيوسلم أيظلتنذا اهذ يأخ،و ة بها طلمحيالثقافية ا

س ساأعلى وم فيقول : ألوب األسلافأما ، ية دارإلاية زكرلالمالثاني في و ا ية     دارإلا

رة فكد يثة لتجسيدلحدول الاليه إتلجأ و ية ذلتنفياة طلسلد افي يداري إلط النشااتجميع 

ذا هر أن غيطرة لمسطوط الخق ابيطلتم إلقليء اجاأرية على كافة دارإلاية زكرلما

جتماعية أو ايخية رتاأو فية راجغس سأى ضي علراألم اتقسيرورة ال ينفي ضد العتماا

ظل بة منها في ولطلمل األعماالعامة كافة اة طلسلرس اتمال أن لمستحين األنه م

عليه و لسكانية الكثافة دة اياو زالجتماعي و الثقافي وع التنو افي رالجغع االتساا

 خاللهان مر لتي ينحصداري اإلز اكيرلتالمتمثلة في و اية زكرلمور اصدى حت إصبحأ

م حة عليهطرولمل المسائافي راء آلت  و احاراالقتم ايدعلى تقم ألقاليافي ن فيوظلمدور ا

ر لحاضت اقولالة في ومقبر غيرارات لقاه ذهذ تنفيص و لمختر ايوزلاه ررما يقر اظنتو ا

  ول...).ألر ايوزل، اية ورلجمهس ائي(رية زكرلماة طلسلاممثلي ت جباوع واتندد و لتع

دم هي عو ية دارإلاية زكرلمن الثانية مورة الصالى ل إالنتقاا روريلضن امت باك لذل

في ن فيوظلمض ابعف مة بتكليولحكن اعبء لعف الى تخفيدف إلتي تهداري اإلز اكيرلتا

دون لمحلي اابع ل ذات طلمسائض افي بعل لفصت و الباة طلمختلفة بسلم األقاليا

مستقلة و لقة طة مطلسلاه ذهأن ال يعني ذا هن لكص لمختر ايوزلالى وع إجرلحاجة لا

أن له ر و يوزئاسية للرلاة طللسلن خاضعيل ألعماض البعن ليولمخن افيوظلمء االؤهل ب

  م.تهرارايلغي قدل أو يعو مة زملرارات قم ليهدر إيص



 ا������

 

  ب

 

ب يرتقل خالن للمجتمع من ألحسل و األمثداري اإلز اكيرلتدم اعم اظند يعو         

تسعى و لعامة اة طألساسي لسلدف الهو اهوامة لعامة للمصلحة دخن نيواطلمن امدارة إلا

  نيها.واطمة لمدئما لتحقيقه خدا

ذي لداري " اإلز اكيرلتدم اعت هيئاوع " ضوستنا لمرة درافكءت هنا جان مو         

رة صلة مباشذات حالة ول نه يتناولعملية في كو اية ظرلنالناحية ن اهميته مأتتجلى 

ت ياريدلم، االية ولرة ، ائدال، اية دلبلالمحلي ( ى او لمستاعلى دارات إلاهي واطن و بالم

دارة إلن احة لها مولممنت ااطلسلب المختلفة حست اباالنشغاالل لتي تتكفاالئية ) ولا

على وء لضط افي تسليل سة فيتمثدرالن امدف لهرض أو الغاما أية بالعاصمة   زكرلما

د لتي تتجسداري اإلاز كيرلتدم اعرة فكل خالن ية مدارإلاية زكرلمم ااظنور صدى حإ

  م.ألقالير اعبت لعاصمة على هيئااة طسلء عباأيع وزعمليا في ت

دم عت فعالية هيئال لتالية: ما مجااإلشكالية ن طرح اه يمكركق ذما سبق لطمنن مو 

  ؟ية زكرلماة طلسلن اعء ألعباف افي تخفيداري إلز اكيرلتا

  دام:ستخل اخالن إلجابة عنه مالى وما سنتذا ه

ث حين مداري إلز اكيرلتدم اعت هيئان عف لكشالى رض إ: لما نتع صفيولالمنهج ا

  ري.ئزالجداري اإلم ايظلتنافي ودة جولمرى األخاية دارإلت الهيئان اها عزتمييو ها دادتع

ز كيرلتدم اعت هيئاود جوبرف لتي تعتانية ولقاند اعواللقرض لتحليلي: لما نتعالمنهج ا

  مهامها.م تحكداري و إلا

  

  



 ا������

 

  ت

 

  ن:لى فصليإبحثنا تقسيم تأينا ك ارلذل

م قسذي لداري و اإلز اكيرلتدم اعت لهيئاظري لنر ااطإلالى طرق إسنتول: ألل الفصا

ث لمبحداري ، اإلز اكيرلتدم اعت هيئاول: ألث المبحاهما ن و ثنين الى مبحثيإه دورب

ل لفصاما رى ،أألخاية دارإلت الهيئااعلى داري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز لثاني: تمييا

ث لمبحن ، الى مبحثيم إقسذي لداري و اإلز اكيرلتدم اعت لعملي لهيئار ااطإلا لثاني :ا

دود لثاني: حث المبحداري ، اإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتس اساول: أألا

  داري. إلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتا

   

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  الفصل األول
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 ول: ألل الفصا

لة دولايفة طور وظتن ، ويدلميات وااعاطلقف امختلّس  مذي لداري اإلط النشاع اتساإن ا

ك لو ذية  زكرلمدارة اإلء اعباف أتخفيد قصداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاداث حإلى أدّ ى إ

و ية زكرلمدارة الإلل ألصافي ود لتي تعاية دارإلت االختصاصاض امنحها بعل خالن م

  لمختلفة.م األقاليافي ون يعملن فيوظمر عبذا ه

ت لهيئاض امنح بعروري لضن اصبح مواطن ألمن العامة مدارة اإلب ايرتقل جن أمو

ل لمسائض افي بعل لفصت و ابالبرارات لقذ اتخااة طلة سلدولم اقاليأفي دة جوالمتاية دارإلا

ر ية تقتصاردإلل المسائافي ت لباة طسلد تعم لث بحيد ، حوالم اإلقلين اسكاص لتي تخا

لة دولم اقالير أعبن يرلمنتشاسيه رؤولى مد إصبح يعهل أبب فحسص لمختر ايوزلاعلى 

  لمحلي.اابع طلت ذات االختصاصاض اببع

رة لفكدة لمجساية دارإلت الهيئاافة رمعن مد البوع ضولمب انوابجم إللمال اجن أعليه مو 

رى ألخاية دارإلت الهيئان ابيوبينها ط لخلب اتجنر ,وكثأفتها رلمعداري وإلز اكيرلتدم اع

ل لتفصيرى  وألخت الهيئان اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز لمشابهة لها ينبغي علينا تمييا

  ـ:سة لدرابالطرق لمسألة  سنتاه ذه

 ث أول)(مبحداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا -

 ثاني)ث (مبحرى ألخت الهيئان اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز تميي -
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  داريإلز اكيرلتدم اع تهيئاول: ألث المبحا

م ساعليها ق لطية يت إدارهيئاداث حل إخالن مداري إلز اكيرلتدم اعرة فكدت تجسد لق

ة طلة تابعة للسلدولم اقالير أعبرة ية منتشزة إدارجهأهي داري " ، وإلز اكيرلتدم اعت "هيئا

، و فيه ط تنشذي لم اإلقلين احتكاكا بسكار األكثّد اتع، و لعاصمة افي دة جوالمتاية زكرلما

ك لذل، لمناسبة لها ول الحلد ايجاذا إكم ، ونشغاالتهم وافة مشاكلهرعلى معدر ألقدر و األجا

  .1ختصاصاتهاالة زاونا لموقاندد لمحم المتعلقة باإلقليل المسائافي ث لباة طلها سلت كرت

  سة:درابالص سنخذا ل

 ول)ألب الطلم(افي داري إلز اكيرلتدم اعت هيئاواع نأ -

 لثاني).ب الطلمفي (اية دارإلايفة وظبالداري إلز اكيرلتا دمعت هيئاط تباار -

 داري  إلز اكيرلتدم اعت هيئاواع نول: أألب الطلما

د يعذي لداري" واإلز اكيرلتدم اعى "عديداري إلم ايظلتنافي د يدجوب سلداث أستحد ابع

ن ملّتمكن لداري إلز اكيرلتدم العت هيئاود جن ومد البن كا، لعامة ؤون الشر ايقة لتسييطر

د لصعياممثليها على وية زكرلماة طلسلن اية بيدارإلت االختصاصات وااطلسلايع وزت

م للقيات اطلسلت واالختصاصات والصالحياض ابعت لهيئااه ذتمنح لهث لمحلي  بحيا

ك لب ذتريدون أن قبلها ن من معينيوية زكرلمامة وللحكن تابعيم ية مع بقائهدارإلابالعملية 

و لنحاعها على وانألى طرق إسنتداري إلز اكيرلتدم اعت فة هيئارلمعوعنها م ستقاللها

  لتالي:ا

 رع أول).الية  (فولوى اعلى مستدار ي إلز اكيرلتدم اعت هيئا -

 ثاني).رع (فرة ئدالوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا -

                                                           

1
ا دار ، ري�زا
�ا داري�ا 
�����ا م�ظ
�ا ، ��� ر
	��ا د���  �
  . 121ص ، ، 2009ر�زا
�ا ، وم
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 ث).ثالرع ية (فدلبلوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا -

  الية     ولوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا ول:ألرع الفا

لي بصفته والافي : وطن لت االيام وقاليأفي دة جوالمتداري اإلز اكيرلتدم اعت هيئال تتمث

ل لتي تمثواية ذلتنفيت اياريدلمذا اكداري،  وإلز اكيرلتدم اعم اظلنزا جهاولة دوممثال لل

ث بحيوزارة جية للرمصالح خاوية ذتنفية ز جهأبمثابة ر تعتبث الية حيولوى اعلى مستوزارة لا

ه ذبهوط لمندور اللظرا نداري.  وإلز اكيرلتدم اعر اهظمن مر هظمرى ألخاهي ل تشك

ت ياريدلماعلى ّرف للتعرج نعم ال ثأولة دوللل لي كممثوالدرس انأن ينبغي ت لهيئاا

  ية.ذلتنفيا

ب لى جانو إفهزة، مميّ و ة كبرنية موضعية قانولي بوالالة  يتمتع دوللل لي كممثوالا ال :أو

هيئة ل ه يمثدالية. نجولم اقليوى إعلى مستوزراء لف اية بمختلزكرلماة طللسلل نه ممثأ

  .1اليةوممثال للوالئي ولالشعبي س اية للمجلذتنفي

داري إلز اكيرلتدم العزا صفه جهاولي بوالم امهان بيط لخلدم الى عرة إإلشادر اهنا تجو

لشعبي س ابصفته ممثال للمجلأي ية دارإلاية زكرلالمت ااهيئن صفه هيئة مومهامه بن بيو

إذا ما أصائية   ولاة طيخضع للسلرة ألخيالحالة اه ذلي في هوالك أن الب  ذلمنتخاالئي ولا

ل لفصم اما سيتو هوئاسية رلاة طلة فيخضع للسلدوبصفته ممثال للن معّيط إداري بنشام قا

  بعد.فيه فيما 

ّو مفومة وبا للحكدومن، ولةدولي بصفته ممثال للوالافة رمعو هن آلن اما يهّمنا نحث وحي

  .2ية زكرلماة طلسلواالية ولن ابيل ّتصااحلقة ل نه يمّثوك، الية ولوى الها على مستض 

                                                           

1
  . 2007 ، 2 ��&ط
ا ، ر�زا
�ا ، ر
�$ ور�# ، داري�ا ون
���ا !� ز��و
ا ، ف���و� ر���  

2
  .127ص ، 2008 ، 2 ��&ط
ا ، ر�زا
�ا ، داري�ا ون
���ا !� ز��و
ا ، د
�� ر��	   
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ب لى منصرة إإلشاب ايجس لحسااه زكرمولي وابالوط لمندور الاألهمية ظرا ن، و عليه و 

  مهامه.ذا كو لي والا

  : ليوالب امنص  -أ 

يفا جامعا رتضع تعم عها لوتنويمية ظلتنوانية ولقانوص النصر ة اكثن مم غرّ لاعلى 

الية واته بصفته ممثال للطسلد يدبتح2 12-07م قون رلقاناكتفى ث ابحي، 1لي والب المنص

ب لبان الثاني مل الفصالة في دواته بصفته ممثال للطسلو–جهة ن مذا ه- ول ألل الفصافي 

  .- جهة ثانية ن م -ر" كذلف اسالون لقانن الي" موالوان ابعنث لثالا

دة لماافته رعد فق، لي والب الى منصرة إإلشان انية مولقانوص النصو اال يعني خلذا هن لك

دوب منولة دولل اممثو لي هوالابنصها:"3 90- 230م قذي رلتنفيوم اسرلمن ابعة مرالا

  الية".ولامة في ولحكا

ة طلسلوالمحلية دارة اإلن الحتمية بيابأّنه داري ، وإلز اكيرلتدم العز نه جهايفه بأرتعم كما ت

ت و سساؤلمف امختلن ة بيطساولد اعمي، والية وبالدان لميرار والقل اجرنه ، وأية زكرلما

  . 4األطراف 

س ئيص رختصاد اتأكيم تك لذلة لدولالسامية في ب المناصن الي موالب امنصد يع

وري ستدلس اسؤلمص انث حي،  1996ور ستديح في رصص بنة الولن اية بتعييورلجمها

  منه على ما يلي: 78دة لماافي 

                                                           

1
  .84ص ، 2010 ، ر�زا
�ا ، دى
+ا دار ، داري�ا ون
���ا ل(د�، �$� ن�د
ا ء�'  

2
 29 !� (&ؤر� ، 12 دد� #��&ر
ا دة�ر
�ا ، �3&و��
 ق��1 ، 2012 ري!�0 21 !� ؤرخ� ، 07 - 12 م-ر ون
���ا   

  .2012ري !�0
3
��ا ف��وظ
وا ب��
���	 ص
(�ا 8#�#�ا ون
���ا م��7أ دد�� ، 90-230 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا ن� ، 4 دة
��ا  �
 �! 
�&ا دارة�ا��
 دة�ر
�ا 91-305 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا ب�و�� دل
��ا ، 1990 
#�& 31 دد� #��&ر
ا دة�ر
�ا ، 

#�& 41دد� #��&ر
ا 1991  .  

4
  . 85 ص ، ق#�� �:ر� ، �$� ن�د
ا ء�'   
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  آلتية:م المهاف واائوظلاية في ورلجمهس ائين ريعي

  .1ة " الوُ لور ... ، استدلاعليها في وص لمنصم المهاف واائوظلا  

ء بناك لذون يكوزراء ، و لس افي مجلذ ئاسي يتخوم رسرمب جولي بموالن اتعييم يتث حي

  .2 90-230م قوم رسرلمن ام 10دة لماص اخلية عمال بندالر اين وزمراح قتاعلى 

.  3رح لمقتراء اإلجررات امبص ولشخاضعية ن ويتضمر يربتقق فرمراح القتذا اهون يكو 

خاللها ن لتي مر المعاييواعية وضولمروط الشدد ايحن ويبّيذي لاني ولقانب الغياظل افي و

 4 230 -90م قذي رلتنفيوم اسرلمن ام 13دة لماص االستعانة بنب اجية ، الولن اتعييم يت

على ما يلي ت نصث حية ، الولن اتعييد بها عند لتقّيب اجوالروط الشض ابعّددت لتي حوا

  ن:بين مة الولن ا: "يعي

 ت.   الياوللن لعاميب الكتاا-

 ر. ئدوالء اسارؤ-

وص لمنصف اائوظلب اصحارج أخاة الولك اسلداد عن أ% م5ن يعين أن نه يمكر أغي

وازي تدة فقا لقاعم ولي فتتوالم امهاء نتهاايقة طرما بالنسبة لألسابقة  رة الفقاعليها في 

ل و ألشكاس افقا لنفم ولمهاء انهاإجهة ن و جهة تعييدة حولتي تقتضي بل ، و األشكاا

ذ يّتخن تعيينه كأء ثناألمّتبعة انفسها راءات إلجع ابإتباك لذر و خآئاسي ، ر5راءات إلجا

  وزراء.لس افي مجلء إلنهارار اق

                                                           

1
- 96، ا
	�در ��
�ر#وم ا
ر��#� �1996و!��ر  �28ن د#1ور ا
��ور�& ا
�زا�ر�& ا
د���راط�& ا
$���&،  78ا
��دة   

     م.
�1ّ�ا و ّدل
��ا  1996 ر�#��د 08 !� درة
	�ا ، 76 دد� #��&ر دة�ر� ، 1996 ر�#��د 07 !� ؤرخ
�ا ، 438
2
  .  ق
#��ا 90-230 م- ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا ن� ، 10 دة��  

3
  .   85 ص ،  ق#�� �:ر� ،  �$� ن�د
ا ء'  

4
  .  ق
#��ا م
��1ا و دل
��ا 90-230 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا ن� ، 13 دة
��ا  

5
  .27 ص ، 2006 ، ر�زا
�ا ، دى
+ا دار ، ري�زا
�ا داري�ا م�ظ
�1 �3&و
ا 
�وا ، �$� ن�د
ا �'  
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س ئيل ريستعمث بحيم ، لمهاء اإلنهار يرتبب أو تسبيء دون إلنهام اسيرامون غالبا ما تكو

ن مرا هظمّد يعذي لن ، والتعييافي عملية ن لشأو القة فيها كما هطلمااته طية سلورلجمها

ر غيداري إلل اعليه فقها بالفصق لطما يو ه، ولي والم التي تحكائاسية رلاة طلسلر ااهظم

  .1يفة وظلن   ايبي مدلتأا

ها زجوسنولي والم امهاء لالنتهارى خك طرق أهنان لعامة فإايفة وظلعامة للد اعوابقا للقوط

  كما يلي:

لتي لها صالحية اة طلمها للسدستقالة يقب اجوبم، لي والم امهاء نتهاون ايكد فق الستقالة :ا

واد بقا للمطلعامة ايفة وظلاالستقالة في م التي تحكالعامة د اعوافقا للقك ولن ، و ذلتعييا

ن يح مرلصر التعبيوالكتابة افيها رط لتي يشت، وا2 06-03ر ألمن ام 219و 218 – 217

ها رغيومة دلمستخالهيئة الى إيس ّلمها دارة ، وأن إلاع عالقته مع طته في قن إرادلمعني عا

  لمتعلقة باالستقالة.رى األخروط الشن ام

ن قائمة بيت لتي كانايفية وظلافالعالقة م ، لمهاء انتهاابيعية في طيقة طرهي و ة :فاولا

ن مد يدلعن اقه موحقد ذوي يستفي، ولي والة افارد ولعامة تنتهي بمجدارة اإلوالي والا

  .3رى ألخف اائوظلابه في ول معمو لمالية كما هزات االمتياا

ب لمنصء الغاد إعنم لمهاء اقيا إلنهاطسببا مند يعذا هب:و لمنصء الغاب إبسبم لمهاء انهاإ

د بعر ئزالجاالية ولي ب والضمني لمنصء اإللغال المثال اعلى سبيذ نأخل ، و ككل لهيكأو ا

 97-15ر ألمر ، و ائزالجاالية وإلقليمي لم ايظبالتنق لمتعلا 97-14ر ألمدور اص

لي ب وامنصء لغاّم  إتث بحيرى ، لكبر ائزالجاة ظبمحافص لخااسي ألساون القانن المتضما

ص لتي تنا 96-15ر ألمن ام 5دة فقا للماظ ، ولمحافر ايوزلب ايضه بمنصوتعوالية ولا
                                                           

1
  .87 ص ، ق#�� �:ر� ، داري�ا ون
���ا ل(د�,  �$� ن�د
ا ء�'  

2
 دة�ر� ، ��&و
��ا �0&وظ
 م
��ا 8#�#�ا ون
���ا ن
���1ا ، 2006 ��&و�15 !� ؤرخ
�ا ، 03 -06 م-ر ر�8ا   
  .2006 !� درة	�   46 دد� #��&ر
3
  .88ص ، ق#�� �:ر� ، �$� ن�د
ا ء�'   
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ر يوزلا –دود في حل ك، آلتية ت الهيئااة طسوابرى لكبر ائزالجظ امحافر نه  يسيأعلى 

  .1ر الكبرى..." ئزاللجظ لمحافا

  : لةدوللل لي كممثوالام مها  - ب

بصفته هيئة م لمهاض اببعم لقياالى ويتث حيص ، الختصااجية في زدوالي باالوالايتمتع 

هي ولة دوه ممثال للرباعتبارى ألخم المهارس ايما، و الئي ولالشعبي س اية للمجلذتنفي

م لمهام اهن أمداري ،  وإلز اكيرلتدم الحقيقية لعورة الصد انها تجسوبحثنا كوع ضوم

  ما يلي:ر كذالية نولم اقليإلة في دوه ممثال للرلي باعتباواكلة للولما

 114دة بقا للماطمية ولعمالسكينة و السالمة م و العان األمم و ااظلناة على ظلمحافا -

بمهمة م للقيادي لبلالشعبي س المجلس ائيل رمحل يحأن كما يمكنه ،  12- 07ون لقانن ام

ر ألخيذا اهدر يبام لإذا الية في حالة ما ولاب ار توى على مستم لعام ااظلناة على ظلمحافا

 10-11ون لقانن ام 101و 100دة لماص ابقا لنطه ذارعد إمة بعزلالراءات اإلجذ اباتخا
ق لمتعلا 12-07ون لقانن ام 121لى إ 112ن مواد لمت انّصد فقك ، لذلى إضافة .  و إ2

ضع وبوم يقم و ياتهرحن و نيواطلموق الي على حماية حقوالر انه :" يسهأالية على وبال

ظروف لافي حالة وها   ذعلى تنفيرف يشو يا رابعا عسكب طلحماية تكتسع و افادلر ابيدات

الية ولم اقليإفي دة جوالمتاني وطلدر ك الو اة رطلشوات اقل كر لي يسخوالّن االستثنائية فإا

و  مياتهرحن  و نيواطلموق احماية حقل جن أمن ألمامصالح ل فه كرتصت ضع تحوت، و 

 الية.ولم اقليإتها على راشعاو لة دولوز امرام رحتا

يمكنه ك لل ذفي سبيوها ذتنفيو تحيينها ت إلسعافات ااططمخذ على تنفير كما يسه -

و لة دولف اشيأرة على ظلمحافابه. ول لمعمايع ربقا للتشت طلممتلكاص واألشخار اتسخي

                                                           

1
  .88ص ق،
#��ا �:ر
�ا    

2
 ق��1 ، 2011 وان� 22 !� ؤرخ� ، 11-10م-ر ون
���ا  �
�& و�  3!� درة	� ، 37 دد� #��&ر  دة�ر� ، �&د���

2011.  
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مج رالمتعلقة بالبالة دولانية زاميص فيما يخرف بالصر ألمامهمة ذا كت ، و يادلبلو االية ولا

 الية.ولوى اعلى مستّر رة لمقاية ولتنما

    يةذلتنفيت اياريدلما ثانيا:

ية على دارإلم المهاض اببعوم تقوزارة جية للرلخاالمصالح ك اية تلذلتنفيت اياريدبالمد يقص

ل تعموتها دحد وتجسولة دولل اتمثك لذهي بوزارة , ولن امض يولمحلي بتفم اإلقليوى امست

دي  القتصاع ااطلقامنها : ت اعاطلقن امد يدلعامتها في ظنرض أفونينها واقذ تنفي على

  .   1لفالحي ...،  الثقافي االجتماعي المالي ا

ت اعاطلقن وايدلمياف الة في مختلدولاسياسة ذ ليها مهمة تنفيل إكوّ ية تذلتنفيت اياريدفالم

  الية.ولوى اية على مستولتنمالعملية ك ايرلمساهمة في تحرى اخأجهة ن م، وجهةن مذا ه

ل قبن قليميا مإجة زدوة مطعليها سلرس جية تمارلخاالمصالح أن الى رة إإلشادر اتجو 

ن مم غرّ بال ، و2لمصلحة اه ذلتي تتبعها هاية زكرلماة طلسلل اقبن يا مزكرمو لي والا

وى لمستاعلى ف لمكّثاا هطنشاذا كرة ، ولكبياهميتها وأية ذلتنفيت اياريدلماتلعبه ذي لدور الا

داري  إلود اجولث احين مل ستقالالها ت ليسوية ولمعناّنها ال تتمتع بالشخصية أ ّال إالئي ولا

ّدد حن حيري ئزالجرع افالمش، 3وزارة لو اهل وباألصط تبرمل ومّتصرع ّنما هي فو إ 

ت ايريدلمب ايكسم لري ئزالجاني دلمون القانن ام 49دة لماص اية في نرالعتباص األشخاا

  على ما يلي:ت نص ثلصفة حياه ذية هذلتنفيا

                                                           

1
  .  246ص, 2012 ، 1 ��&ط
ا ر،�زا
�ا, ر
�$ ور�# دار ،  �3&و
ا ون-�� رح$ ، ف���و� ر���  

2
  .    61ص ، ق#�� �:ر� ، ري�زا
�ا داري�ا م�ظ
�1ا !� �3&و 
�وا ، �$� ن�د
ا �'ء  

3
  .  247 ص ، ق#�� �:ر� ، ف���و� ر���  
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ابع طلذات امية ولعمت اسساؤلما -ية دلبل، االية ول، الة دولا -ية هي: رالعتباص األشخاا

عة ومجمل ك -ف  قولا -ت  سساؤلمت والجمعياا -ية رلّتجاوانية دلمت اكارلشا -داري إلا

  . 1نية " وشخصية قانون لقانايمنحها وال مص أو أألشخان ام

ني دلمون القانن ام 49دة لماص انن مرة ألخيرة الفقل اخالن ته مظمالحب ما تجو 

مسّتقبال على ت ياريدلماه ذية لهولمعنالشخصية امنح ن مانع مد أي جوّنه ال يري أئزالجا

  ون.لقانب اجوية بمولمعنالتي تتمتع بالشخصية ابية رلتاية ريدمرار غ

  :يةذلتنفيت اياريدني للمولقانس ايرلتكا  . أ

وم سرلماية منها ذلتنفيت اياريدلمود اجوسة لرّ لمكانية ولقانوص النصن امد يدلعك اهنا

وم سرلمالى إضافة وزارات ، إلزة اجهن أمز ها كجهارعتبذي ال، ا2 90-188ذي لتنفيا

الية ولافي س سؤلثالثة منه على ما يلي: " يدة امات نصذي ل، ا3 94- 215م قذي رلتنفيا

ن لمكّلفيالة دوجية للرلخاالمصالح الي ؤولي مسوالاة طلست تح، الية يجمع س ومجل

  تسميتها.ت الية كيفما كانولوى افي مستط لنشات ااعاطقف بمختل

جية رلخاالمصالح دراء امن تعيين يتضمذي لا 99-240م قرئاسي رلوم اسرلمذا اكو

ون يسا لها في قانرتكد كما نجول ، ألر ايوزلن امراح قتد ائاسي بعوم رسرمب جوبم

لي والاة طية لسلذلتنفيت اياريدلمت اخضعألتي ا4منه  111دة لماص افي نك لوذالية  ولا

ة طلسلت التي تبقى خاضعة لتعليماواتها  دة ذالماافي ورة كذلمءات االستثنارة ائرج داخا

دة حواهيكلة وطن ولوى اعلى مستدة حد واعوانها تحكمها قو أهك لذفي ب لسبواية  زكرلما

                                                           

1
  ��
  م
��1وا دل
��ا ري�زا
�ا ��د
�ا ون
���ا ن
���1ا ، 1975 ر#���1 26 !� ؤرخ
�ا ، 58  - 75 ر�8ا ن�، 49 دةا

  .   2005 !� درة	� ، 48دد� #��&ر دة�ر�
2
  .   188  - 90 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا  

3

<ا دراء� ن���1 ن
���1ا ، �1994�&و� 23 !� ؤرخ
�ا ، 215  - 94 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر
�ا ن� ، 3 دة
��ا  �	�
 
1994 ��&و� 23!� (&ؤر� ، 48دد� #��&ر دة�ر� ،��&ر
(�ا  .  

4
  .  ق
#��ا 12-07 م-ر ون
���ا ن� ، 111 دة��  
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رك لجمااية ريدمب, ئرالضاية ريدبية, مرلتاية ريد:مر كذنءات الستثنان ابين م، و

  لخ........إ

وزارة جية للرلخاالمصالح ري ايدلمت لّو لتي خالخاصة ايمية ظلتنوص النصالى إضافة إ

ت ياريدللمت لتي منحايمية ظلتنوص النصك اتلن بين مء ، ولقضام اماع أاطلقل اتمثي

  ر:كذلتقاضي ناهلية أية ذلتنفيا

ت صالوالمد وايرلبإدارة افي وظمل ّهذي ألا 1 143  -98م قذي رلتنفيوم اسرلما -

 ء.لقضام اماأية ريدلمل التمثي

بية رلتري ايدمّول خذي ل، ا1999 -03-08في ؤرخ لمانية وطلابية رلتر ايرار وزق -

 ء.لقضام اماأعة وفرلموى اعادلاتمثيله في ت الياولافي 

ن لألمم لعار ايدلمول اّخذي لا  31-12-2003فيؤرخ لمالمالية ر ايرار وزق -

م ماأعة وفرلموى اعادلالمحلية في ت الجماعاواخلية دالر ايل وزني لتمثيوطلا

 .2ءلقضاا

  :يةذلتنفيت اياريدلمم امها  -ب

عنها ؤول مسر يدمل كر لتي يسهواجية رلخاالة دولالمصالح دة لمسنم المهاص اما فيما يخأ

ستها رالية على مماولس افي مجلو عضوالية ولافي ط لنشات ااعاطقدى بإحف لمكلوا

  :3ألتي افي ل تتمث

 قبها  رايومها ويقوينسقها وها طينشوته دارلتابعة إلالمصالح ل امج عمريب -

 بها  ول لمعمت ايماظلتنن وانيواها بالقرلتي يسيالمصالح د اتقيأن على ر يسه -

                                                           

1
 د�ر
�ا إدارة ل
�A�1 ن�0وظ
�ا ل1@ھ� ن
���1ا ، 1998 و��� 10 !� ؤرخ
�ا ، 98-143 م-ر ذي
�0�1ا وم#ر�  

  .  1998 ي��13 !� (&ؤر� ، 29 دد� #��&ر
ا دة�ر
�ا  ، 
&دا
�ا م��أ ت	'وا
�وا
2
  . 108 ص ، ق#�� �:ر� ، داري�ا ون
���ا ل(د� ، �$� ن�د
ا ء�'  

3
  .  108ص ، ق#�� �:ر� ، �$� ن�د
ا �'ء  
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لخاصة رات ايدلتقوايع رلمشاالمعنية ل الهياكوالمصالح امع ل باالتصادرس يد ويع -

مج رابذ تنفين ختصاصاته على حسدود افي حر الية   يسهولافي ع اطلقابتنمية 

 ها.زنجاق إينسولتنمية ا

لى طرق إتتم لداري إلون القاناجع رامب غلون ألكظرا ية: نذلتنفيت اياريدلمن اعذج نماج .  

فتها رمعذر تعو تياريدلماه ذهوص بخصوض غمد نجك لذسة لدراية بالذلتنفيت اياريدلما

كما وزارات جية للرمصالح خات أو بأ ّنها هيئاول لقن ايمكك لذلك   لذبن لمهتميل اقبن م

ية ال تتمتع زة إدارجهأهي ، ولة " دوللزة كرلممر المصالح غيـ " ايضا بألح عليها طيص

تخضع ، لتقاضي اة طكسلت اطلسلض اعة منها ببعوتمتع مجمم غرية   ولمعنابالشخصية 

ما في ، إالية وللزي كرلمل الهيكرج اها خادجواتن مم غرلاعلى ر يوزئاسية للرلاة طللسل

  .1معينةت في جهات أو الياولا

  ت.ياريدلماه ذهم هألى ر إسنشير كثأفتها رعليه لمعو 

  مية:  ولعمل األشغااية ريدم -1-ج

ّم الية  تولم اقليوى إمية على مستولعمل األشغاوزارة امية ولعمل األشغااية ريدمل تمّث

م يظتند عوالقددا محء جاذي ل، و ا2 05-436م قذي رلتنفيوم اسرلمب اجوثها  بمداستحا

ه ذهل تتمثو الية ولوى امبّينا لمهامها على مست، والية ولامية في ولعمل األشغاامصالح 

  في: 436 -05م قذي رلتنفيوم اسرلمن ام 2دة لماب اجوبمم لمهاا

صيانتها وتهيئتها ت ولمنشآاتنمية ت لتي تضّم نت اياطلمعل اتحليز وكيرتوجمع  -

 ددة.لمحر ابيدالتذ اعلى تنفيرص لحوا

                                                           

1
  .112ص ، ق#�� �:ر� ، ��� ر
	��ا���د   

2
 دة�ر
�ا��& و
��ا ل8$��ا �&ر�د� م�+� ن���1 ، 2005 ر!��و� 10 !� ؤرخ� ،05- 436 م-ر ذي
�0�1ا م و#ر
�ا  
  .  2005 ر!��و�13 !� (&ؤر� ، 74دد� #��&ر
ا
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صيانة ل والستغالز واإلنجات واسادرالل افي مجاس لمقاييرام احتاعلى رص لحا -

 ية.دلقاعت المنشآا

طرق لواية رلحضطرق الالصيانة دات لبلاقنية لصالح لتدة المساعذ اتنفيم و يظتن -

 ية.دلبلا

 ية" رلبحواية رلبطرق الرات اشاق إبيطعلى تر لسها -

  ت:لغابااة ظمحاف -2-ج

-95ذي لتنفيوم اسرلمب اجوثها بمداستحم التي تت و االئية للغاباولاة ظلمحافامهمة ل تتمث

  .   1المادة الثانية  25/10/1995المؤرخ في  333

ر اإطها في رتسييو حمايتها و فع شأنها و رتها و إدارلغابية روة الثر ايطوتم بمهام القيا

  نية.وطلالغابية السياسة ا

 لغابية.  روة الثر ايطوتر و بيدالتو امج رالبذ اتنفي -

 ر.  لتصحراف و اضة لالنجرلمعاضي راألاة على ظمحاف -

 لغابية.  ت اجاولمنتل استغالم و ايظتن -

 ق.ئرالحن اقاية مولت اعمليارى ألخالمصالح امع  قتنسيب قراتظم و تن -

  :ملمناجو الصناعة اية ريدم -3-ج

-15ذي لتنفيوم اسرمب جوثها بمداستحم التي تم و المناجو الصناعة اية ريدمم مهال تتمث

  .2كما يلي  2015جانفي  22المؤرخ في  15

 لصناعي.  ن األمو القياسة ا س ولمتعلقة بالتقييايمية ظلتنو انية ولقانر ابيدالتامتابعة ن ضما

                                                           

1
  .64ا
��دة ا
���A&، ا
�ر�دة ا
ر#��& ر-م  25/10/1995ا
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�ا  

2
  .04ا
��دة ا
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  ر.البتكاوالصناعية التنافسية دان اعملياتها في ميق في تحقيع اطلقت اسساؤمدة مساع 

ر ، الستثمااقية رتو ه ريطوتو لصناعي النسيج اة على ظلمحافالى دف إيهل عمل كراح قتا

 لة  دولت امساهماو كة رالشامتابعة 

 ها  رنش ع واطلقط امة بنشاولمعلاعلى جمع ر لسها 

سة رة   مماطسولمترة و الصغيت اسساؤلمتعلقة بالمل العمامج رابت و تيجياراستذ اتنفي 

 يمية  ظلتناقبة رالمل اعماق أين طرمية عولعمامة دلخو امية ولعماة طلسلم امها

  م.لمناجل افي مجات لسياساذ اتنفي 

  :بيةرلتاية ر يدم -4 - ج  

ب جوبمن الئي يعّير ويدها مرعلى تسييرف يش، ويةولمعنابية بالشخصية رلتاية ريدتتمتع م

داري إلم ااظلنول اية حريدلماه ذهوص بخصطروح لمل اإلشكاايبقى و ئاسي.  وم رسرم

دم عم اظية مع نريدلماه ذحة لهولممناية ولمعنالشخصية اه ذهرض ال تتعاأليه إتنتمي ذي لا

رع لمشظ التحفظرا نو ية   اردإلاية زكرلالمم ااظنن يبا مرقك لدو ذال يبداري ؟ أإلز اكيرلتا

ذا ك، و ية ريدلماه ذني لهولقانس ايرلتكر اكذلمسألة سنكتفي باه ذهوص بخصري ئزالجا

ق ين طريسها عرتكم فإنه تس ، يرلتكاجهة ن بية   فمرلتاية ريدكلة لمولمم المهاف امختل

الح مصم يظتنت بكيفياق لمتعلو ا 1 90- 174م قذي رلتنفيوم اسرلمب اجوبمم يظلتنا

  . 404- 05م قذي رلتنفيوم اسربالمم لمتمدل والمع,اها رسيو الية ولوى ابية على مسترلتا

                                                           

1
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وي لثانم التعليواألساسي م التعليل افي مجات اطلنشاوع اعلى مجمراف إلشالى وهي تتو 

ن حسن لضماروط لشر اسائر فيوعلى تر لسهذا اك، وبية رلتع ااطقوى على مستن يولتكوا

  ع.اطلتابعة للقن ايولتكوابية رلتت اسساؤمر سائوسية درلماة طألنشر أداء اسي

 تحليلها.ومعالجتها وسية درلمءات اإلحصااجمع  -

 ز.لتجهيء والبنال اية في مجاوبرلتس المقاييق ابيطترام حتاعلى ر لسها -

 بيةرلتت اسساؤية لموبرلتاقبة رامومتابعة م ويظلتناعلى ر لسها -

  :بئرالضاية ريدم -5-ج

ل ستقالاال وية لها وفال شخصية معن، لمالية وزارة اجية لرمصلحة خاب ئرالضاية ريدمّد تع

م لمهام اهذا أكرة،وألخياه ذني لهولقانس ايرلتكالى م ها باسريدمرف يتصك لذل، ومالي 

  .1لها كلة ولما

 1990وان ج 23في در لصاذي التنفيوم اسرلمب اجوبمب ئرالضاية ريدمداث ستحّم ات

  م:لى مهاوتتد  ، القتصاوزارة اية لزكرلمدارة اإلم ايظنتن لمتضما

ر تحضيوسة درالجبائية اشبه ولجبائية السياسة امع وازاة لهامة بالمت اسادرابالم لقياا -

 ص:لة فيما يخدولعامة للالسياسة الى ظر إلجبائية بالنت ااعاطالقتا

 د.جير تسيين ضمال جن أمم اظلنت التقنيااسة عقلنة درا -

ب ئرالضل المتعلقة بكت ايماظلتنو ايعية رلتشوص النصايع رمشار ياختو اسة درا -

 وم.سرلوق  و الحقا

 لماليةون ايع قانرية لمشارلتحضيل األعماط ابر -

 

                                                           

1
  .  317ص ، 2011 ، ر�زا
�ا ، ر
�$ �&وھ دار ، داري�ا ء
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 رة  ئدالوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت لثاني: هيئارع الفا

د جوتوإلقليمي وى المستاعلى داري إلز اكيرلتدم اعورة صد جا حيا يجسوذنمرة ئدالر اتعتب

على دة جوالمتت ايادلبلل اما كزالك إلذبد ال نقصت ، ويادلبلوى اعلى مستدا يدتحرة ئدالا

  رى.لكبت ايادلبلانما ، ٕوااليةولوى امست

بالنسبة ل لحاو اجماعة محلية كما هت ليسوالية وتابعا للد يعم إداري هي تقسيرة ئدالو ا

ال يتمتع بالشخصية ن م، وية ونلمعانها ال تتمتع بالشخصية وكك لذفي ب لسبواية دللبل

ل ستقالن احتما ال يتمتع بتبعاتها مري ئزالجاني دلمون القانن ام 1 50دة ية تبعا للماولمعنا

ن عة مومجمم الية يضوللم إداري تقسيرد مجرة ئدالأن الى ظرا إن,ولتقاضي اهلية وأمالي 

تتمتع بالشخصية  نها الوكدة يدلعدات االنتقان اعة مولمجمرة ئدالت اضرتعد فقت يادلبلا

لح طمصر كذيم ية لدلبلو االية ولون اني فقانولقانود اجونها ال تتمتع بالأية كما ولمعنا

  رة.ئدالا

ر فتقاامعنى ل هرى خرة أبعباد،والنتقاذا اصحة هدى من عون هنا يكطروح لمل اإلشكاوا

يعني ني وقانس سادون أها بودج،ووبهاراف العتاية يمنع ولمعنالشخصية الى إلهيئة اه ذه

ت عازلمناأن ايعني ذا هوية ولمعناال تتمتع بالشخصية رة ئدالأن اصحيح دم،لعاها في ودجو

بأنها ول لقن االية,لكولافع على رنما ترة ٕوافع عليها مباشرفا فيها ال ترة طرئدالون التي تكا

ن فيوظلمل اكرة وئدالايها ؤدلتي تم المهاأن الى إنا وديقذا هوئ,طخاذا طرح ني فهوقانس ساأ

د عتمد اقري ئزالجرع المشد انجس ألساذا افي هوأ, طخذا هون وبها مخالفة للقانن يدجوالمتا

،  12 91-306م قذي رلتنفيوم اسرلماه على دباعتماك لر وذئدوالء انية إلنشاوحيلة قان

 94-215م قوم رسربالمء جاك لد ذ,بعرة ئدالل اقبن ة مطلمنشت ايادلبلاي قائمة طيعذي لا
                                                           

1
  ��

	0& ��ز�' ��+� ن�7 �� 3إ وق
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رة ئدالممثلة للوافة رلمشت ااطلسلد ايدبتحم قاذي  لرة ، وائداللد ميالدة ابة شهابمثد يعذي لا

بالشخصية رة ئدالاتمتع دم صبح عك ألذبوله,دة لمساعت ااطلسلرة وائدالس ائيرهي و

ن ني مولقاناها ودجد وفهي تستمدات النتقااجه لها ويذي لرج المحر اباألمس ية ليولمعنا

  ممثلها.م مها

دة  لمساعت ااطلسلم اثرة ئدالس ائيول: رنتنارة وئدالممثلة للت ااطلسلا فيل سنفصك لذل

  رة.ئدالس ائيرل

  رة ئدالس ائيرال: أو

ر ألخيذا اهرة ,إذ ئدالس ائي:رممثلها و الية هولدارة اتابعا إلزء ها جرباعتبارة ئدالز اما يمي

  ك ؟ لف ذكي، الية ولالعامة في دارة اإلزة اجهن أم

ن لتقاضي لكاال بأهلية ولمالي ل اال باالستقالوية ولمعناتع بالشخصية ال  تتمرة ئدالك أن الذ

ُمنح ذي لرة وائدالس ائيم رمهال خالن ني مولقاناها ودجد ونها تستمأال يخفي حقيقة ذا ه

يمنح ن من الية فإويا للإدارتابعة رة ئدالأن ابما ت ,ولصالحيااسة ريضا في مماوتف

لعملية اه ذعلى هء بنا، ولة دولواالية ومثال لللي بصفته موالو اهرة ئدالس ائيرلض يولتفا

ئاسي رلوم اسرلمد اصا بعولة خصدولالسامية في ب المناصن امر يعتبرة ئدالس ائيرصبح أ

ية  ورلجمهس ائيل رقبن فيها من لتعييم التي يتف اائوظللّدد لمحا 240 -99م قر

ري ئزالجرع المشد أن افنج، لقا طمس مهامه ليرة مباشرة ئدالس ائيريمنح لذي لص اخيرلتوا

ة طسلت مهامه تحرس يمارة ئدالس ائيل رجعب ولجانذا اهن لمسألة ماه ذعتنى بهد اق

لتي انية ولقانابيعة طلالى دا إستناالة دوممثال للرة ئدالس ائيرصبح ك ألذنتيجة لولي  والا

  بها.رد ينف

ة وطلمنم المهان اتبيام ث، نيا ويسه قانرتكر ألماعي منا دبيعة يستطلاه ذألهمية هظرا نو

  رة.ئدالس ائيرب
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  :نيولقانس ايرلتكا -1

ني وقانس ساألى إه دستنان امد لة في هيئة ما البدونه ممثال للأما ص لشخرف لكي نعت

م قذي رلتنفيوم اسرلماال في أوني ولقانايسه رتكد فإننا نجرة ئدالس ائين رعث يدلحد اعنو

زة جهد أحأئيسها ن رمل جعذي لرة ، وائداني للولقاند السنابمثابة ّد يعذي لوا1 215 -94

صبح ذي ألائيسها م رمهان مّد مستمرة ئداني للولقانود اجولل الي كما جعوالاة طلتابعة لسلا

- 240م قرئاسي رلوم اسرلمد ابعك ل، و ذلة دولالسامية في ب المناصن امر ه يعتبزكرم

يع رة ئدالس ائي:"...رعلى  8/3دة لمات انصث حيرة ئدالس ائيربر آلخو اهم هتذي الا 99

س ئين ريقة تعيين طرلكفاية عايح بما فيه رصدة لمااه ذهص نو ئاسي    وم رسربمن ّي

ذا هم حكان أم 07دة لمار ت اشاد أق، و ئاسي وم رسرمب جوبمون لتي تكرة وائدالا

ن مر كثت أفصلدة لمااه ذهول " ، وألر ايوزلن امراح باقتم يتن لتعييأن:"الى وم إسرلما

وم سرمب جوتنصيبه بمم يتم ثول ألر ايوزلل اقبن مرح يقترة ئدالس ائي، إذ أن رسابقتها 

  ئاسي. ر

ود جولافي ت لتفصيالض ابعف ضاأه دنج 215 -94م قذي رلتنفيوم اسرلمالى ودة إبالعو

الية ولالعامة في دارة اإلل انه :"تشمأمنه على  02دة لمات افنصرة ، ئدالس ائيرني لولقانا

وان يدلالعامة المفتشية ا -؛ لعامة الكتابة ا - لي على ما يأتي: والاة طسلت عة تحوضولما

  رة.ئدالس ائير -

أن كما ون، لقانب اجوالية بمولتابعة للز ة األجهن امّد يعرة ئدالس ائين رفإدة لمااه ذهن مو

ر تنشوم:"سرلمذا اهن م 11دة لماا صعمال بنذا ه، واليةولافي ر عنه تنشدرة لصارارات القا

  .2الية " وية للدارإلرارات القانة دوفي مرة ئدالس ائيرارات رق

  
                                                           

1
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#��ا 94-215 م-ر دي
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2
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  :رة ئدالس ائيم رمها -2

راف إلشالى ويتر ألخيذا اهن فإ، ئاسي وم رسرمب جوبمرة ئدالس ائين رتعييم يتد أن بع

يتلّقى في إذ  ليوالراف اشت إمهامه تحر يباش، والية ولت ايادبلن مر كثن أو أيتيدعلى بل

راف العتم التي تم المهااه ذهن مم ، و لمهااه ذهرة مباشرض يضا منه بغوتفون لقانر ااإط

م فإنها تنقس 94-215ذي لتنفيوم اسرلمواد الها في موم سرلمد اتجسيل خالن نا موبها قان

  الية.ولاتجاه ت اصالحيا، ولة دوسها بصفته ممثال للريمات لى صالحياإ

  لة:دوبصفته ممثال للرة ئدالس ائيت رفبالنسبة لصالحيا

ية ذهيئة تنفير كما يعتب، بها ول لمعمن انيوالقذ الي على تنفيوالدة ابمساعرة ئدالس ائيوم ريق

دة بقا للماذا طه، والئي ولالشعبي امجلسها والية ولس امجلن عدر لتي تصرارات اللق

ذ لي في تنفيولا رةئدالء اساد رؤ:"يساعص لتي تنا1 94-215ذي لتنفيوم اسرلمن ام01/09

  الئي ..."ولالشعبي س المجلرارات اقومة ولحكرارات اقوبها ول لمعمت ايماظلتنن وانيوالقا

، إذ لة دولتابعة للل الهياكالي ؤومسن يا في تعييرستشاايا رة رأئدالس ائيري طيع -

ة لتقنيل الهياكالي ؤومسن يا في تعييرستشاايا رة رأئدالس ائيري طعلى :"يع 14دة لماص اتن

 ت. جتماعان اضمك لون ذيكرة " ، وئدالالة في دولدارة التابعة إلا

لمسألة:  اه ذفي هل يفص 15دة لماص انن تها فإت و دوراالجتماعااه ذهدد عوص بخصو

لة دولل الي هياكؤومسم ية يضدعادورة في وع سبل أفي كع جتمارة ائدالس ائيد ريعق

  لتقني.س المجلامصالحها في و

  ك".لذضعية ولت اقتضاية كما دعار غيدورة في م بجميعهم أو يجتمع ببعضهو
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أو التها داوبالنسبة لصحة من عيا لكوسبد أتعقرة ئدالس ائيت رجتماعان افإ، عليه و 

نسبة ع أي الجتماافي م هدجواتب جوالء األعضادد اعدة لمادد اتحم جتماعاتها فلا

ال ن فهنا نحم ( ، عهجميم أو )يجتمع بعضهرة عبال ستعمرع المشوأن اخاصة ن يرلحاضا

باألغلبية ون تكل هرارات ، لقذ اتخاابالنسبة لكيفية ل لحاك الذكض ، ولبعء االؤنسبة هدري ن

  ط.لنقااه ذفي هر كثل أتفّصم نها لدة ألمااه ذعلى هذ خؤي؟ إذ ة طلبسيا

 ل في كوها ريرلى تحويتث حيرة ئدالس ائيرلرى خأتأتي مهمة ت الجتماعااه ذهد بعو

في د لسائم العااضع ولي بالوالر ااطخإلى ويقة فإنه يتطرلاه ذبه، ولي واة للنسخل سريرة م

  رت:كث ذحي 16دة لمااعليه ت ما نصو ه، و لمتعلقة بها القضايا افي جميع رة وئدالا

وم لي    كما يقوالالى إنسخة منها ل سريت والجتماعاك التلر محاضرة ئدالس ائيرر ريح

خصة أو رثيقة ء أي والقتضاد اعنم يسلوليه إمة دلمقت ابالطلاسة درايضا برة أئدالس ائير

لته وما تناو هوال، وألمص و األشخال انتقال ابه في مجاول لمعمايع رلتشاعليها ص ين

  صايا. ولت واها بالهباوافي فحت هتمالتي وا 10دة لماا

 ها.ذتنفيوية للتنمية دلبلت ااططلمخر اتحضيت عملياق ينسط وينش -

ون لقاناها ددلتي يحروط الشب اية حسدلبلالشعبية س المجالات الداوعلى مدق يصا -

 عها ما يأتي:وضومون لتي يكوا

ت يادلبلاكة في رلمشتاية دلبلت الهيئات وايادلخاصة بالبلت الحسابات وانيازالميا •

 نفسها.رة ئدالتابعة للا

           ت.         يادلبلدة الفائراء لكرات و السياف اقوتطرق ولامصلحة وق حقت يفارتع •

 وات. ) سن9تها تسع (دمدى لتي تتعر اإليجاروط اش •

 مية.  ولعمامة دلمخصصة للخاية دلبلالملكية ص اتخصير تغيي •

 راءات.  إلجر والمحاضوامية ولعمت الصفقات والمناقصاا •
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 صايا. ولت والهباا •

لمتعلقة منها ء اباستثنان ييدلبلن اميدلمستخر اتسييرارات قت والداولماعلى ق فواي •

 م.لمهاء انهال ٕوالتنقاكة رحب

تبة على رلمتاللمصالح ظم لمنتر التسييوالفعلي داث اإلحاعلى ك لن ذعدة يار زيسهو 

  ها.طلتي ينشت ايادبه للبلول لمعمم ايظلتنب اجولة بمّو لمخت الصالحيااسة رمما

لى إة ـجهومون ها تكطلتي ينشت ايادجماعية للبلأو ية ردفدرة مبال يشجع كث ويح -

د تنفين ونيواطلية للموألت احتياجاابيعتها تلبية ن طلتي مل الهياكل و اسائولاء نشاإ

  .1لمحلية" اية ولتنمت ااططلمخا

  وص ب:لخصاعلى ل لمجاذا افي هف مكلرة ئدالس ائين رفإدة لمااه ذهن مو 

ط و تنشي، نية ولقانروط الشب اية حسدلبلالشعبية س المجالت االداوقة على مدلمصاا -

درات لمبااتشجيع ك لذك، وهاذمتابعة تنفيوية للتنمية دلبلت ااططلمخر اتحضي تعملياق تنسي

  رة.ئدالس ائيرها طلتي ينشت ايادلجماعية للبلواية ردلفا

ن عث يدلح، و ايفيا وظتتبعه ت اطسلدة مهامه بمساعرة ئدالس ائيؤدي ريذا ، و ه

أن هنا د نجرة ، وئدامي لليظلتنل الهيكن اعث يدلحايعني رة ئدالس ائيرلدة لمساعت ااطلسلا

ل بشكول يتناون لقانر ثد أي أفال نج، لمسألة اه ذهل يبقى غامضا حياري ئزالجرع المشا

دم عن عا مونق ما خلذا ه، ويمي لها ظلتنل ابالهيكق ما يتعلوع أي ضولمذا اهل مفص

تع ال نها ال تتمأبإلغائها علما ء لفقهان امض لبعد اعي عندتها مما يستإدارفي رار الستقا

  ية.زكرلمدارة اإلل اقلة لعمرعل تشكذا به، ولمالي ل اال باالستقالوية ولمعنابالشخصية 
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ر يذفيه تبر مداري أإلل العمطء ابن مد يزلهيئة توى اعلى مستب مناصء نشاأن إكما   

ل لعمأن اال إلنجاعة   و اعة رلسداري اإلل العمت ايارورضن نه من أفي حيم لعال اللما

يقة طرلاه ذننا بهّدة إذ أعل مشاكق لحاإشأنه ن مداري إلم التقسيذا اه ءلغاول ٕوالقذا ابه

مصلحة ق ال يحقذا ه، ولي والواالية ولاعلى ط لضغن امد يزنواطن ولمن امدارة إلد اسنبع

ما ف ئها ضعطسيبل بداري إلل العمابة في ولطلمالنجاعة و اعة رلسق اال يحقواطن ولما

  ية.راطقور لبيم اعدها يعني ءفإلغان  آلاهي عليه 

دات النتقام اغداري رإلز اكيرلتدم اعل يا يمثأدارتقسيما د تعرة ئدافالك لذنتيجة لو  

ظم لمند انج 94-215م قذي رلتنفيوم اسرلمالى وع إجربال,ويمي لها ظلتنل اجهة للهيكولما

ن يزجهاود جوكتفى بوايمي ظلتنل الهيكذا اهص لصياغة فيما يخد اعاد أقري ئزالجا

د ر نه : "يساعأنّصها على د منه عن 12دة لمااته دما جّسو هرة  وئدالا سئيرلن يدمساع

ن يذلالة دولالي مصالح ؤومسن مون تقني يتكس مجلم وعان ميأمهامه ذ في تنفيرة ئدالس ائي

  .1ينشطها لتي ت ايادلبلم اهطي نشاطيغ

م لعان اميأل:اهي رة ئدالس ائيرلدة لمساعت ااطلسلول أن اللقدة لمااه ذهص ند بعص نخلو 

  لتقني.س المجل، و ا

  رةئدالس ائيرلدة لمساعت ااطلسلاثانيا:

ذي لتنفيوم اسرلمن ام 12دة لماب اجوني بمولقاناه ودجم وسد رقرة ئداللم لعان األميا  -أ

ن ميأية مهامه دفي تأرة ئدالس ائيد ر"يساعرة لعباايح رفيها بصث ورد حي،  94-215م قر

د بعرة يأتي مباشو هو ئاسي     وم رسرمب جوبمن يعّي، و منصباك لذله بد جوفم" ، عا

م لحجظرا نرة وئدالس ائيرعلى بء لعف اتخفيل جن ألسلمي مب اتيرلتافي رة ئدالس ائير

رة ئداللم لعان األميامنح د قر ألخيذا اهد أن نجرة ئدالس ائيرعلى وط لمضغداري اإلل العما
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ن ألميالى دة إلمسنم المهام اهل أتتمث، وة به وطلمنم امهارة مباشن جبه موبمن يضا يتمكوتف

  في:رة ئداللم لعاا

 ت.  لتعليماف امختلق بيطفي ترة ئدالس ائيدة رمساع -

 نية.وطلف ايرلتعااقة طكبق ثائولض اقيع على بعولتافي ض يولتفن امدة الستفاا -

 لمعنية.المصالح ايعه على وزتد ويرلباقبة رامت وسالرالمل استقباا -

 ت.الجتماعاض افي بعرة ئدالس ائيل رتمثي -

 ت.يادلبلء اسات رؤجتماعااعلى راف إلشا -

 تفتيشيةرات يازبم لقياا -

ن مف لتخفيرة و ائدالس ائيدة ريأتي لمساعر آلخو افهرة ، ئدالتقني للس المجلا  -ب  

س ئين رمل ني لكولقانود اجولم اسّم  ركما تداري ، إلل العمالة زاومد عليه عنط لضغا

في ك لوذه ودجد وجسويضا ألتقني س ابالمجلّظم لمناعتنى د الها فقم لعان األميرة و ائدالا

  .1نفسه ذي لتنفيوم اسرلمن ام 12دة لماا

لة دولالي مصالح ؤومسن مون يتكرة ئدالتقني للس المجلن افإس ، لمجلذا اتشكيلة هن ّما عأ

ئاسة ت رتحك ل، وذعيا وسبأجتماعاته د االته فإنه يعقداومن عرة ، وئدالوى اعلى مست

م ثت الجتماعااه ذهر اضمحر يربّينا تحق وأن كما سبر ألخيذا الى هويتث حيرة ئدالس ائير

  .2فه راشت إتحل ه يعمرلي باعتباوالالى إنسخة منها ل سربعا يوطينسخ منها 

لة دولامصالح ن من ليؤولمسدد اعن مل يتشكذا هرة ئدالتقني للس المجلن اكإوان   

رة و التي ئدالوى اعلى مستودة جولمب المكاتن اعث يدلحإذن النا د فال برة ئدابالن يدجوالمتا

  ها:نجد
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دور له ن نيواطحتكاكا بالمر األكثب المكتذا اهر يعتبو لعامة:ؤون الشم وايظلتنب امكت -

داري إلالتقسيمها ن لمنتمين انيواطلمب االطتلبية مز ونجاإعلى ر بالسهم يهتل ألهمية كابالغ 

عليها راف باإلشرة ئدالوم التي تقت ايادلبلأو اية دلبلوى اعلى مستن يدجوالمتن انيواطلمأي ا

ري لسات ايماظلتنق ابيطعلى تب لمكتذا اهل سمية كما يعمرلم اثائقهراج وستخم ايتذ ,إ

 روع:لفن امدد عب لمكتذا الهوبها,ل لعما

 رلسفوازات اجرع ف، لسياقة اخصة رع رف، نية وطلف ايرلتعااقة طبرع ف -

لى ويتث حيت يادلبلاقبة رامب لمكتذا افي هون تكولمالية: وية دارإلؤون الشب امكت -

ذا كو ختصاصه  ن امت كانإذا قة عليها دلمصات واالداولماعية رشدى قبة مرامب مكتلا

ن لي ألوالن طرف امون قة عليها تكدلمصاأن اال ، إيمية ظلتنواية ردلفاية دلبلرارات اقبة قرام

لي بما واللق يدلتصد ايعهك لذلق ، يدلتصالها ن ية فال يمكولمعناال تتمتع بالشخصية رة ئدالا

 يا له.إدارنها تابعة أ

ت اططلمخن امل كب لمكتذا ايتابع هط: يطلتخواية دالقتصاؤون الشب امكت   -

لى غاية إتسجيله وع وضولمراح اقتد امنك ل، وذمية ولعمت الصفقاذا اك، وية دلبلايع رلمشاوا

 نتهائه.ا

م ئضهراعن ونيواطلمل اباستقباب لمكتذا اهوم يقث الجتماعية: حيؤون الشب امكت -

 دة.يدعت جاالفي مم تهدمساعو

ب مكت -دي،لبلرس الب امكت -،لعامةل اسائولف واشيرألب الى: مكتإباإلضافة    -

 ت.النتخاباا

  يةدلبلوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاث: لثالرع الفا

على ن نيواطمة للمدخء ية جادلبلوى اعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاود جإن و

ر لخاصة به في مقق اثائولراج استخااعته طصبح باست، إذ أبها م لتي يقياية دلبلوى امست
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تلبية الحتياجاته على ن ونيواطمة للمدخّد يعذا هرى ، وخأية دلبلل يتنقدون أن يته دبل

  يته.دبلوى مست

ل لعمرة اتين ويع مرلتساشأنه ن مت لهيئااه ذهل مثداث ستحن افإر خظور آمنن مو 

ر جماهين يبة مرلقاية دارإلزة افاألجه، لنجاعة " و اعة رلسابيعته ب طلطتتذي لداري اإلا

ت لهيئااه ذهن عء الستغناانا ّو رتصو فلم" ، على حاجاتهرف لتعاعلى در قأهي س لّناا

منا طدالصط الية فقولوى اها على مستودجوبء كتفاالو اية دلبلوى اماتها على مستدخو

  . 1بة ولطلمق اثائولراج استخايلة في ر طوبيداري و طواإلل العمف ابضع

ن  مستحسر مأية دلبلوى اعلى مستت هيئال لتشمداري إلز اكيرلتدم اعرة ئداسيع وتذن فإ

ها ذستحالة تنفيالى ؤدي إتد قم لمهارة اكثأن حتى ، لي و الاعلى بء لعف اشأنه تخفين م

و الية ولوى اعلى مستدة جوالمتت الهيئاق اكناها على عاترما تإذا ها أداءفي س لتقاعأو ا

  مية.ولعمامة دللخن لحسر ابالسيل إلخالاشأنه ن ما مذا هط ، وفقرة ئدالا

فال يخفى ، لي والراف اشت إتحل ية تعمدبالبلت لهيئااه ذهأن لى رة إإلشادر اتجن لك   

س ئيرؤوس رمل لكأن لمعنى داري ، واإلدرج التدأ اعلى مبوم يقزي كرلمم ااظلّنأن اعلينا 

ز كيرلتدم اعت هيئاود جوال يعني وزارة ، ولاهي وية بالعاصمة زكرلماة طلسلالى إال وصو

وى على مستودة جولمرى األخز اكيرلتدم اعت هيئان عم لتااستقاللها اية دلبلوى اعلى مست

ن مل كر يباشك لذل، ئيسه رؤوس و رة بينهما شبيهة بالملعالقواهي تابعة لها ل الية  بولا

ذا هن لي ألوالن امراف شت إتحولة دوللن ة بهما كممثليوطلمنم المهااية دلبلس ائيرة ورئدالا

م و لمهااه ذهرة لمباشن ميزلّالاقيع ولتت و ايضهما باالختصاصاوبتفوم يقن مو هر ألخيا

  لة.دوللل ية كممثدلبلس ائيدرس رعليه سن
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 :لةدوللل ية كممثدلبلس ائير -

ن ية مدللبلرض لتعاعلينا ب جولة يستدوية بصفته ممثال للدلبلس ائين رعث يدلحإن ا

 11-10ر ألمن الى موألدة ابقا للماطية دلبلرف اتعس , وئيرلذا افيه هط ينشذي لط المحيا

  ية بأّنها:دبالبلق لمتعلا

لمالية امة ذلو اية ولمعناخصية تتمتع بالش، و لة دوية للدلقاعاإلقليمية الجماعة "... ا

  . 1ون " لقانب اجوبمدث تح، و ةــلمستقلا

 ص: خصائدة تتمتع بع، إذ يثة دلحالة دوللداري إلم ايظلتناية مكانة مهّمة في دللبلو

يخية رتاق كة مبنية على حقائرنيها مصالح مشتواطمن بيد جولتي ياإلقليمية الجماعة اّنها أ

  .2مية ولعمق افراللمن لحسر السين اّنها مكلفة بضما، و أيةدقتصاوا

ل لمالي يجعل االستقالواية ولمعناتمّتعها بالشخصية ، ية زكرعة الموهي مجمإذن ية دفالبل

زي           كرمم إداري يظيضا على تنل أية تشمدلبلا نلكزي ، كرال مم إداري يظمنها تن

ية ذهيئة تنفيولة داوهيئة من طرف مر ية تسّيدلبلن ، إذ أن ااميظلنن ابيط لخلدم اعب يجو 

دي  لبلالشعبي س المجلس ائيأو رية دلبلس ائيول ربالقد ية نقصذهيئة تنفيول ما نقدعنو

ز كيرلتدم العورة صب نوالجدى احإفي ل مّثير ألخيذا اهن سة ألدراما يهّمنا بالو هذا هو

  ية.دلبلوى اعلى مستداري إلا

ية دلبلاية زكرالمن بيط لخلدم اعروري لضن امن ئه لكدفي باد لتعقير اكثير ألمدو ايبد قو 

بما ول: فنقد  لتعقيذا اهوز لتجار كثأسع ولترة الفكاه ذعي منا هدتست، وئيسهاز ركيرتدم عو

ن لكزي كرال مم إداري اظلمالي فهي نل االستقالو اية ولمعناية ية متمتعة بالشخصدلبلأن ا

إذ خاصة زة بميرد ية ينفدلبلس ائيك أن رل،  ذبها ن فيوظلمل اعلى كق بطابع ال ينطلذا اه
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لة دولثاني :في تمثيله للواية دفي تمثيله للبلول : ألذا ، افي منصبه هن ساسين أيب دوريلع

ية دلبلم احيانا باسس ألمجلس ائيرف ريفي فيتصوظلزدواج االرة ااهب :" ظما يسمى ذا هو

زي ، كرلّال مداري اإلم ايظلتند اعتمااية دلبلل ايعني تمثيو 1لة " دولم اباسر ى خأحيانا و أ

ك لذتبعا لداري ، وإلز اكيرلتدم اعورة ية في صدارإلاية زكرلّالمداد متالة دولل ايعني تمثيو

  نفسه.ت قولالكليهما في م مهارس يماو فه

ون يكك لرة ، وذعليها مباشوى عادلافع رتك لذية لولمعنامتمتعة بالشخصية إذن ية دبلفال

أن ية علما دلبلس ائيرعلى ز كيرلتدم انسبية عر هظهنا ت، وئيسها بصفته ممثال لها رعلى 

غى طتول لقاصّح  ، ٕوان ية ولمعنامتمتعة بالشخصية ر غيداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا

ن ية مدلبلس ائيراج رخإلنسبية ال تعني اه ذهن لكداري ، إلز اكيرتلدم اية على عزكرلالما

س ئيرفزي  كرال مم اظه ال يصبح ندادمتم اغر رألخيذا افهداري ، إلز اكيرلتدم اعرة ئدا

ما يهّمنا و هر ألخيل التمثيذا اه، ولة دوفي تمثيله للداري إلز اكيرتدم عل ية يمّثدلبلا

ذا ة به في هوطلمنم المهارض انعّم ث، ة يدلبلس ائيب رلمنصرض سنعك لذسة لدرابال

  ل.لمجاا

  :ية دلبلس ائيب رال: منصأو

س ئيول ره يتنادمنه نجول ألب البان الثاني مل الفصدا ايدتحو 11-10ون للقانوع جربال

س ئيره   فءنتهاالى غاية إتنصيبه د لمهنية منافي حياته ل يفّصدي و لبلالشعبي س المجلا

جية ازدوالصفة اه ذبهرس يماس و  ئيرلب افي منصب تنصيدي لبلالشعبي س المجلا

ما ذا هوبهما  ول لمعمايع رلتشم وايظلتنب اجوية بمدني للبلولقانل الممثّد ايعو يفة وظلا

و أن يضا هر أكذبالر يدلجو اكيفية تنصيبه   ولمهنية احياته ن عؤل لتسا الى إفع بنا دي

لنا د البذا لرى ، خب أسباك أّنما هنإوا  دة لعهء انقضاب اال تنتهي مهامه بسبس ئيرلذا اه
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لشعبي س المجلس ائيب ركيفية تنصيرض عل خالن مك لر ، و ذكثك ألذفي ل لتفصين ام

  مهامه.ء نتهاب اسباأفي ل نفّصّم  ث، ال دي أولبلا

  :ية دلبلس ائيب ريقة تنصيطر -1

 -11ون نلقام األحكاوع جرلن امد البدي لبلالشعبي س المجلس ائين ريقة تعييطرفة رلمع

  نه:أمنه على  01/ 62دة لمات افنص، لمسألةاه ذعتنى في جانبه بهذي الا 10

ظ أن لمالحون" والقانم ابقا ألحكاطالنتخابية دة اللعهدي لبلالشعبي س المجلس ائيب رينتخ 

ية دلبلس ائيرفب النتخااهي وية دلبلس ائيب ريحة في كيفية تنصيرصد جت كانرة لفقاه ذه

  ط. بواتحكمه ضب النتخاذا اهن لكب نتخاالق اين طرعب ينصإذن 

ت و النتخاباافي ز لفائو اهوات ألصاغلبية أعلى ل يتحصذي لاشح رلمتأن افيه ك فمما الش

  ون:لقانذا اهن لى موألاتها رفق 65دة لمااعليه في ص لنّم اما تذا ه

وات صأغلبية أعلى ت لتي تحصلالقائمة ّدر امتصدي لبلالشعبي س اللمجلس ئين ريعل

  ن"بيلناخا

ذا في هوات ، و ألصو ي اكتسات يولتصت استثنائية في نتائج عمليات احاالطرأ تد قن لك

ن سنا بير ألصغل اهن لك، سنا ر صغو أهن موز في فل حال يتمّث 02/65دة لمادت اجأو

أم أن لى وألالقائمة اية حصصها مع ولمتسارى األخالقائمة افي ر آلخالقائمة مع در امتص

ر ألمافي ل تفّصم هنا لرة ية حصصها , فالفقولمتسان القائمتيد امقاعل لى كإه ّدايتعر ألما

  . 1تحسمه م لو لقا طفأبقته مب كما يج
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وي لعضون القانو اه، النتخابية ت ابالعملياون لقانل المسألة بفضاه ذفي هل لفصء اجاو   

 1 80دة لماوى المسألة ففي فحاه ذفي هر كثل أيفصذي لوا 12-01م قت رالنتخابام ااظلن

في  50د أي لقة للمقاعطلماألغلبية القائمة على اية ول أحصدم ه بأنه في حالة عدنجمنه 

م شح . ثرلمتم ايدتقد لمقاعن ابالمائة م 35على ت لتي حصلم ائواللقن يمك 1لمائة +ا

د لمقاعن ابالمائة م 35قائمة على نسبة ول أي حصدم في حالة عدة ,ولمااه ذهف تضي

ت لالنتخاباوي لعضون القانون ايكدة لمااه ذهص بن.وشحيها رمتدم تقم أن ئوالقالجميع ن يمك

م ئوالقل اشح لكرلتدة امموحة ومفتت لحاالض ائاسة في بعرلل اجعو شح رلتب افتح باد ق

  بالمائة. 35ـ بددة لمحالنسبة اقائمة على ول أي حصدم عل في حا

ق ؟ بطفأيهما سنن نيوينا قاندلد جولحالة ياه ذففي هر خل آشكاإهنا في ض لبعايقع د قو

ب جوالون القانن ابأب هنا نجيت .وباالنتخاباق لمتعلوي العضون القانأم اية دلبلون اقان

  ث:ثالرات باعتبادا خك ألت وذلالنتخاباوي لعضون القانابع طبالق هو بيطلتا

 ون.لقانن اجة مدرعلى وي ألعضون القانأن ا -

ت لالنتخاباوي لعضون القاندر ابينما ص،  2011في سنة در ية صدلبلون اقانأن  -

 ق.بيطبالتق حو أفه 2012في سنة 

 2م لعاد ايقّيص لخاول اتقدة لقاعص ، و اخاون قان 01/12وي لعضون القانأن ا

لشعبي س المجلس ائيب رلنهائية ينّصالنتائج ن اعن إلعالد ابعراءات و إلجاه ذهل كد بع

على         ت نص لتيا 66دة لي عمال بالماوالالى ب إلتنصير امحضل سريدي  و لبلا

ق ين طرعوم للعمن يعلدي ، و لبلالشعبي س المجلس ائيب رتنصير محضل سريأن:" 

                                                           

1
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ذا عليها في هوص لمنصاية دلبلت ابيادومنو ية دارإلت الملحقاو اية دلبلر ابمقق إللصاا

  . 1ون " لقانا

ل له حفم يقاس ئيرلذا اهد أن نفسه نجون لقانن ام 68و 67ن تيدلماوى ايضا بفحل أبالعمو 

في ك لون ذيكدي و لبلالشعبي س المجلامنتخبي ور بحضك لوذية دلبلر اسمي لتنصيبه بمقر

ن عالإيخ رلتي تلي تار األكثاعلى م يارة أعشد يمّثله بعن مأو لي والائاسة رجلسة علنية ب

 ننما في مكإواية دلبلر ابمقل الحتفام االستثنائية ال يقاالحالة انه في ت ، إذ أالنتخاباانتائج 

نها د أنج 63دة لماالى وع إجربال، إذ و 2ك لذلص خرلمانه ولي لكوالاه ّددعنها يحرج خا

ية  دلبلم افعلية بإقليو ئمة دابصفة م يقيدي أن لبلالشعبي س المجلس ائيرعلى ب يجت نص

  ك".لر ذبغيص خيرلتالي واللن الستثنائية يمكالحالة افي و

س ئيرلواته دلمنتهية عهاية دلبلس ائين ربي رمحضداد عم إلعملية يتاه ذهم تماد إبعو   

ت يماظلتنك الذعي في دتستب ، ولتنصياجلسة ل أو لتي تلي حفم اياأثمانية ل جأفي د يدلجا

د يدتجم تد قس ئيك رهنان كاإذا ما ألي, والالى ر إلمحضن انسخة مل ساإربها ول لمعما

س لمجلء اعضام أماأك لوذية دلبلاضعية ن وعل حارض عم يدبتقب الطته فإنه مدعه

  . 3ب لمنتخا

  .4وات ) سن5س (خمدة لمب ية ينتخدلبلس ائير أن ركذبالر يدلجوا

  :ية دلبلس ائيم رمهاء نتهاايقة طر -2

دي لبلالشعبي س المجلس ائيم رتنتهي مهادة، لعهدة امء نتهاة وافاولالى حالة إضافة إ

  .                 1ألسباب أخرى 
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ه ذهر لنا حصن ية يمكدبالبلق لمتعلا 11- 10ون لقانافي واردة لام ألحكاالى دا إستناو ا

  لتالية:الحالة افي ب ألسباا

كتابة وحة راته صن إرادعص لشخر االستقالة بأنها تعبيف ايرتعن الستقالة: يمكا  -1-2

ر بالتعبيدي لبلالشعبي س المجلس ائيرستقالة ون اتكذا بهب ،و لمنصن التخلي عافي 

في  رع لمشب اجد أوقس ولمجلائاسة ن ريا عإدارلتخلي ابته في غن ركتابة عوحة راص

دي لبلس المجلوة اعدي دلبلالشعبي س المجلس ائيرية على دلبلون اقانن م2 73دة لماا

ث لي حيوالدور العملية يأتي اه ذهد بعولة داوكهيئة مس الستقالة للمجلم ايدتقع ولالجتما

رة مباشد لنفاز احيرار لقذا اهل خدي، وليه س إئيرلاباستقالة س لمجلالة داومر محضل سري

  حينها.ول لمفعري الي فيصبح ساوالل اقبن مر لمحضم استالايخ رتان م

الستقالة ن ايارلسر شهدة مدد حد ق 3 1990ية لسنة دلبلون اقانأن لى رة إإلشادر اتجو

ية دفي تأس لتقاعن اموع نل يحصد نه قء إذ ألشيض ايلة بعدة طولماه ذهظ أن لمالحوا

ر بالسيرار إلضق امما يلحدة لماه ذهل الستقالة خالدم امقس ئيرلذا اهن طرف مم لمهاا

  ية.دللبلن لحسا

رة خال مع عباداالستقالة متالح طمصدو الستقالة  يبب ابسبب لمنصن التخلي عا  -2-2

م لرة ألخياه ذهك أن لن ذلحقيقة هما مختلفاافي ن لك، الستقالة ب ابسبب لمنصن التخلي عا

 2011ية لسنة دلبلون اضافها قانأو أبها ء جان في حي، 1990ية لسنة دلبلون اانلها قويتنا

فيها ون لحالة يكافي ب لمنصن التخلي عاها بأنها وامنه في محت 74دة لمااصفتها ، وو

ن م 73دة لمااجبته أوكما س لمجلايجمع م مستقيال لكنه لدي لبلالشعبي س المجلس ائير
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س لمجلس ائيب رغيان مر شهد بعم ياأ 10ل جأحالة في لاه ذهت تثبونفسه    ون لقانا

  به.وينن مأو لي والاها ريحصس ية للمجلدعار غيل دورة خالدي لبلالشعبي ا

ف لجلسة باستخالاه ذفي هوم ليق، ئيسه ب رفي غيادي لبلالشعبي س المجلايجتمع ذا بهو

ق يطرن عس ، أي ئيرلذا اهف الستخالب لتنصيايقة س طرنفد تعتمر ، و ألخيذا اه

ق ين طرعن نيواطلمم اعالإئما م دايتددا ، ومجدي لبلالشعبي س المجلس ائيب رنتخاا

س لمجلس ائيرتخلي ن لمتضمالة داولمر الحالة محضاه ذفي هن يتضّم ذي لق اإللصاا

  ئاسة. رلم امهان عدي لبلالشعبي ا

ون قانلها ويتنام يضا لدة أيدلحالة جاه ذهرر ومبر غيب بسبب لمنصن اعالتخلي  -2-3

ر ، ألخيذا اهن م 75دة لمااتضّمنتها و 2011في سنة ت ضيفل أب،  1990ية لسنة دلبلا

دي ، لبلالشعبي س المجلس ائيرلرر لمبر اغيب لمنصن التخلي عاساسا بحالة ق ألتي تتعلوا

س لمجلل اقبن لحالة ماه ذهن عن إلعالون ايكب.  ولغيان امر شهن تها عدمد يزلتي توا

دون بب غائدي لبلالشعبي س المجلس ائيورما وي 40دة مت نقضإذا اما دي ، ألبلالشعبي ا

لي بجمعه والاحينها وم يقب ، لغياذا اهن ستثنائية ليعلافي جلسة س لمجلايجتمع م لرر ومب

ية دلبلؤون اشف يرية تصدللبلم لعان األميس أي ائيرلب الى نائويتب ، ولغياذا اهت إلثبا

ر لمشاايقة طرلس استخالفه بنفم ايتأن لى غاية إئية ستثناامنصبه في جلسة ن لمتخلي عا

د يدجس ئيب رنتخاق اين طرعأي الستقالة ب ابسبب لمنصن التخلي عاليها في حالة إ

د يدعّدم ق 2011لسنة  11-10م قرية دلبلون اقانون يكذا هك.  و 1دي لبلالشعبي س اللمجل

ت كانث حيدي ، بللالشعبي س المجلس ائيم رمهاء نهات إحاالص فيما يخت إلضافاا

  هما:ن على حالتي  1990ية لسنةدللبلم يدلقون القانافي ت لحاالاه ذهر تقتص
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 الستقالة.ا  •

 2/3دي أي لبلالشعبي س المجلء اعضاأغلبية درة ألتي تعني مباوالثقة: ب اسح •

 .1صفته  ن ه مديرتجو نحس ئيراحة بالطباإلء ألعضاا

  حالتي:ت ضافد أفقد يدلجون انة بالقانرمقان لك

 الستقالة.ب ابسبب لمنصن التخلي عا •

 رر.لمبر اغيب لغياب ابسبب لمنصن التخلي عا •

ت نعكاسان ايقة مطرلاه ذيما لما في هدعليها قوص لمنصالثقة ب احالة سحء لغاّم إتد قو 

لى ن إألحياض افي بعل صر وألمك أن ال، ذميةولعمدارة الإلن لحسر الّسياسلبية على 

دم عزازات ولالهتظرا . فن2س لمجالض ابعء سان ورؤلمنتخبين ابيت لخالفام ابحكداد النسا

 2011ية لسنةدللبلد يدلجون القانّرر الثقة قب انتيجة لحالة سحت يادلبلل اخرار داالستقا

  لحالة.اه ذهء لغاإ

دي لبلالشعبي س المجلس ائيرية لدلبلون اقاند لة  عهدوللل ية كممثدلبلس ائيم رثانيا: مها

س ئيم رمهاظ أن لمالح، و الة دوه مثال للرليه باعتباود إعة منها ما يعومتنم بمهام لقياا

في د وردت فقدة ، يدعن نيوافي قل ية بدلبلون افي قانط ها فقدال نجدي لبلا لشعبيس المجلا

  رى.خن أنيواقت ، و النتخاباون اقان، و ئية زالجراءات اإلجون اقان، و نية دلمالحالة ون اقان

ون لقانذا اهر أن ألمذا اهن لغاية م، و ايةدلبلون اها قانّددما حق فوها زجولكّننا سنو  

  هي كما يلي:م ولمهااه ذهن مدة يدعب نواجل فص

ذا هو ية دلبلم اقليوى إلة على مستدولل اتمثيدي لبلالشعبي س المجلس ائيرلى ل إكوي  

  ية".دلبلوى الة على مستدولدي البلالشعبي س المجلس ائيل ر:"يمث1/85دة لماص ابقا لنط
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سمي رلابع اطلء اضفار إمأليه ود إيعونية دلمالحالة ط اية صفة ضابدلبلس ائيرلون يك  

س لمجلس ائيأن رها وافي محتول لتي تتناا 86دة نية عمال بالمادلمالحالة ود اعلى عق

، نية دلمالحالة ود اسمي على عقرلاابع طلء اضفاإليه ود إلصفة يعاه ذبهدي لبلالشعبي ا

يبلغ و ية  دبالبلوظف مل لى كن و إييدلبلن ابيدولمنالى إه ءمضاوض إيفأن له وز يجو

، قابة نائبه ت رتحل ية يعمدلبلس ائيأن ريتهيأ لنا دة لمااه ذهن مك.  و لذبم العب النائا

ن يبّيم لو عاما ص لناهنا ء جا، سه ر  ؤوقابة مت رتحس ئيرلل ايعمأن قي طلمنن امل فه

ب، لشعاه رمنتخبا يختاون ية يكدلبلس ائيو أن رليه هرة إإلشادر اما تجن قابة. لكرلوع ان

ية دراعلى ون يكذي لم العان األميد اجك ولذل، يةدارإلؤون الشاقها في متفو ن إذن ال يكد فق

س لمجلس ائيرلن يمكس ، ئيرلد اهنا يساعو فه، هاركيفية تسييو ية دية للبلدارإلؤون ابالش

وظف لمايع طفيستدي ، بلوظف مل ه لكءمضاض إيو تف، ليته ؤومست تحدي و لبلالشعبي ا

  : "... 87دة لماص اه في نعليوص منصو كما هض يولتفذا اهب جوبم

 ت. فياولز  واج و الدة و االوبالت يحارلتصل استقباا -

 نية. دلمالحالة ت افي سجالم ألحكاود و العقل اكن يدوت -

 عاله. ورة أكذلمت ايحاربالتصق لمتعلود العقل اكم تسليداد و عإ -

 ية.وثيقة هم ويدتقب جوبمم مامهواطن أمأي به وم قيع يقوتل على كق يدلتصا -

 ألصلية...". النسخة م ايدثيقة بتقونسخة ل ابقة على كطبالمق يدلتصا -

لى ء إباإلمضاض يولتفن المتضمرار القل اسريت، ولسجالافي م ألحكال اكن يدوتإذن 

  عليه.م لعاب النائع االذا إطكولي والا

دف يهراء جل إكذ تخات، و ايماظلتنن وانيوالقر انشدي لبلالشعبي س المجلس ائيرلى ويت   

ك لذكون. لقانذا اهن م1 88دة لماابه ءت ما جاذا هوية دلبلم اقليدود إها في حذيلى تنفإ
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ية رورلضت ااطالحتياراءات واإلجل اكذ تخااية دلبلس ائيرنه على أ 89دة لمات اتضّمن

فيها دث تحن أن لتي يمكامية ولعمن األماكافي ت لممتلكاص واألشخااحماية ولسالمة 

  وادث.حوارث أو ك

ل كذ بتنفيدي لبلالشعبي س المجلس ائير ريأمك شيولم أو الجسير اطلخافي حالة و   

لي كما والر ااطخن إله مد ئما الب، ودافهاوظروية دلبلاضع وجبها ولتي يستن األمر ابيدات

آليلة ت البنايارات والعمادران والجدم المتعلقة بهرارات القل اكذ تخاس ائيرلذا الهن يمك

ّس  لتي تموا 91و  90ن تيدلمااعنها ت ثدلتي تحوايعية بطلوارث الكاما في حالة وط  أللسق

لحماية ت إلسعافاطط امخل تفعيدي لبلالشعبي س المجلس ائيربط تبرية يدلبلم اقليإ

  ك.لذية بدرالي على والون ايكت ولممتلكاص و األشخاا

  .1لقضائية اة رطلشط ابصفة ضابدي لبلالشعبي س المجلس ائيريتمتع    

 94دة لماابه ءت فقا لما جاولة دوبصفته ممثال للدي لبلالشعبي ا سلمجلس ائيرلى ويتو 

  ن:نيواطلمت ايارحوق وحقرام حتر ااإطفي  و 

 نيوطلر ايرلتحورة اثوز مو رلثقافي و ايخي رلتاراث التاعلى حماية ر لسها -

ر و لتعمين و السكر و العقال افي مجات لتعليماس و المقاييرام احتاعلى ر لسها -

 ري ؛لمعماالثقافي اراث لتاحماية 

ك لتابعة لألمالن الألماكت قؤلمل الشغل افي مجام يظلتنرام احتاعلى ر لسها -

 ؛ة عليهاظلمحافو امية  ولعما
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و ية دلمعأو المنتقلة راض األماية لمكافحة رورلضر ابيدالتت وااطالحتياذ اتخاا -

  قاية منهاولا

 ضة للبيع  رولمعاالستهالكية ائية ذالغواد الماعلى سالمة ر لسها -

 لبيئة.  احماية ط ولمحياافة ظنت تعليمارام حتاعلى ر لسها -

، ينية دلر الشعائف امختلب حسدات و بقا للعار طلمقابز والجنائاية طضبن ضما -

د..." لمعتقن أو ايدللز تمييدون فى بصفة الئقة ومتص شخل كن فدعلى ورا فل لعموا

ية كما دلبلاة رطلشالة على دوللل سة مهامه كممثرية في ممادلبلس ائيد ريعتمو 

كما ،  93دة لماافي ورد بقا لما طني وطلدرك الواة رطلشاسلكي ر يمكنه تسخي

ص شخات ,أ,شاحنارات سيات ) لممتلكاص واألشخاد اتجنير ولتسخياة طبسلن يستعي

رس لحك اعلى سلد العتماافيمكنه هنا طر ، لمخاوردع اضع ولاجهة وامدف ( به

وم سرلمم ابقا ألحكاك طل، و ذية دلبلس ايئدة رمهامه مساعن مذي لدي البلا

بقي ر ألخيافي . و   1دي لبلرس الحك اسلء بإنشاق لمتعلا 96-265م قذي رلتنفيا

ل صالحياته كممثرس ما يمادعندي لبلالشعبي س المجلس ائيأن ر لى ر إنشيأن 

ة در لصارارات القك الذكر ، ويوزلوالي والاسها رقابة تسلسلية يمارلة فإنه يخضع لدولل

  لي.والاقابة رتخضع لس ئيرلذا اهن ع

  ية  دارإلايفة وظبالداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاط تباارلثاني: ب الطلما

ه ذهن لكم ، عال كأصداري إلط ابالنشام لقياائها ف وزراية بمختلذلتنفياة طلسلالى وتت

م إداري سلر اإطلها في ن لتابعيو الها رة مباشن لخاضعيص األشخاض البعت لّو خرة ألخيا

ت لصالحيات وااطلسلض امنحها بعل خالن ية مدارإلت ااطلنشاض اببعم لقيادرج ، امت

ن فيوظلمض البعد يعهث بحي، لعامة دارة الإلن  لحسر السيا علىظ لحفان التي تمّكنها ما

                                                           

1
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قة دلحاجة للمصادون اختصاصها افي ل خدلتي تل المسائافي ث لبرارات ، والقذ اتخااة طسل

ة طلسلن امت الختصاصات والصالحيال ايوتحل ونقم يت، ولمعني ر ايوزلن طرف اعليها م

س ألساّد ايعذي لا 1داريإلض ايولتفق اين طرعزة كرلممر اغيت اطلسلالى إية زكرلما

 وميقذي لاني ولقانا

ني وقانل باستقالون ال يتمتعص إذن ألشخاء االؤفهداري   إلز اكيرلتدم اعم اظعليه ن

لعالقة ر ااإطفي م حة لهولممنت ااطلسلون اسرنما يما، ٕواية زكرلماة طلسلن اع

ن معيل تسلسق فو لعامةدارة اباإلن فيوظلمن و العامليص األشخان ابيودة جولمانية ولقانا

وظف لمامعينة تجاه ت اطبسلداري إلس ائيرلأي األعلى وظف المايتمتع ث بحي، 

  سة:درابوم هنا سنقن م،  ونىدألا

 رع أول). (فرارات لقذ اتخااة طسل -

 ثاني).رع (فم يظلتناة طسل -

  رارات   لقذ اتخااة طسلول: ألرع الفا

في دة جوالمتاية ذلتنفياة طسللدت افعاليته عمداري وإلز الجهار اسين حسن ضمال جن أم

أو لي وابالر ألمق اتعلواء الية سولم اقليوى إعلى مستن يدجوالمتالعاصمة على منح ممثليها ا

ية دلبلس ائيرية كدلبلم اقليوى إعلى مستن يدجوالمتك الئ، أو أوية ذلتنفيت اياريدلمدراء ابم

داري إلم السلس الى نفون إتمينن يذلن افيوظلماتجاه رارات القذ اتخااة طسلرة ئدالس ائيور

ن لتبياك لم ، و ذسة ألعمالهرممال قبورات لمنشت أو التعليمار وامواألاجيه ولمتمثلة في توا

ت مالئمة مع مقتضياون ولقاناتفاقا مع وانسجاما ر اكثون ألتي تكل العماكيفية ويقة طر

  .1العام لصالح ا

  لشخصيل المجااال : أو
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ل لمجاافة رعي مّنا معدتستداري إلز اكيرلتدم اعت لهيئا راراتلقذ اتخااة طبسلراف العتإن ا

ص ألشخام التالي منهؤل التسا ن طرح امد البك لذفة رلمع، وة طلسلاه ذلشخصي لها

لما ؟  وهاذلى تنفيويتن مرارات  ؟ولقاه ذجه هوتن لى مرارات؟ وإ لقذ انا باتخاوقانن ليوّ لمخا

ني وقانص حاجة لنداري دون إلاس ئيرللل صيص أختصات التعليمادار اصإة طسلت كان

ل خل دالعمر اسين حسن لى ضمادف إلتي تهاخلية دالراءات اإلجن اها مرها باعتبارريق

ن خاضعيم بأحكامها بصفتهن بيطلمخان اسيرؤومة للمزملون فإنها تكم ، لعاق افرلما

ون ال يخضعم نهوية كدارإلدة احولامع ن لمتعامليراد امة لألفزملر غيوئاسية رلاة طللسل

على ذ قع نأخوالأرض اها على دتجسير و كثورة ألصاضيح ولتوئاسية   رلاة طلسلاه ذله

ذا ّلى هو يتث حيداري ، إلز اكيرلتدم العز كجهاو لة دولي بصفته ممثال للوالل المثال اسبي

ن م، أو الئي ولالشعبي س المجلت االداومذ تنفيل جن أمرارات لقدار اصإة طسلر ألخيا

لي بصفته ممثال والت ااطبسلون لمعنول األل الفصافي ّددة محلت ااطلسلاسة رممال جأ

ن مث لثالب البان الة مدولي بصفته ممثال للوالت ااطبسلون لمعنالثاني ل الفصواالية   ولل

دة لماابينما تضّمنته ون   لقانذا اهن م 124دة لمااما تضمنه و هو 1 12-07م قون رلقانا

ت كانإذا ئمة دالت ايماظلتنالمتضمنة رارات اقلر اتنشأن عاله ور أكذلمون القانن ام 125

ون عطلل ابآجاس لمسان دون اية للمعنييردلفرارات القابينما تبلغ ، ابعا عاما ب طتكتس

حة راصرف عتري ائزالجرع المشد اهنا نج، وبها ول لمعمن انيوالقاعليها في وص لمنصا

ض يوتفرار قدار صإلي واللك لذكن لي   كما يمكوالل اقبن ية مدارإلرارات القذ اتخااة طبسل

س ئيذ ريتخك لذكروط و األشكال المنصوص عليها قانونا لشب احسوظف مل قيعه لكوت

د قصرارات حة له قولممنت الصالحيار ااإطلة في دوبصفته ممثال للدي لبلالشعبي س المجلا

  ل.محلية خاصة بالمسائر بيداتذ باتخار ألما

  راراتلقاذ تخااة طعي لسلوضولمل المجا:اثانيا 
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سيه رؤومأداء كيفية ن يضا عأال ؤومسو فاته رتصن ال عؤومسداري إلس ائيرلن الما كا

لمتمثلة في زات و االمتيات و ااطلسلن اعة مومجمون لقاناله وخد فقم ، مهامهم وألعماله

دار صورات ) ، ٕوالمنشت أو التعليمادار اصت ٕواجيهاولتر وامواألدار اسيه (بإصرؤوجيه موت

رؤوس بة مطمخاس ئيرلد ايرية حينما يردفر مل أواشكذ لتي تأخت و التعليماار و مواألا

طب لجمع تخااصفة ر ذات مون أواتكد قت ، واباطخل ساق إرين طرية عدابن معي

ر مواألت والتعليمادار اصإة طسلأن لى رة إإلشااينبغي م   و عهوفي مجمن سيرؤولما

رط يشتك لذلون فقا للقانم وتت، وأن عية رلشدأ امبف ال تخالداري أن إلس ائيرلن اعدرة لصاا

دا قير يعتبوب لمكتل افالشكؤرخ ، مو با ومكتون يكن أن كاس ئيرلن اعدر لصار األمافي 

.  1وننها مخالفة للقانرف أيعر مأواجيه وعليه تب بالتالي يصعس و ئيرلاضا على ر ومف

ون يكد ا ألنه قمكانو مانا و زعا وضومص لمختس ائيرلن اعدر صاون يكب أن كما يج

ن مد يدللعرؤوس لمابالتالي يخضع ن ، و ليؤولمسن امد يدلعدة  احوالاية دارإلامة ظلمنافي 

حتى ال ر ألمدار افعال بإصص لمختائيسه ن رمد يتأكر أن ألخيذا اعلى هك لذل، 2ء سارؤلا

ة طسلرة أن باإلشار يدلجوائيسه.  ن رعدرة لصااعة رولمشر اغير مواألن اليته عؤوتقع مس

وب و مكتل في شكون تكأن فيها رط ,يشتس ئيرلن اعدرة لصار امواألت أو التعليماار ادصإ

جيه وعليه تب بالتالي يصعس و ئيرلاضا على رومفدا قير يعتبوب لمكتل افالشكؤرخ ، م

س ئيرلن اعدرة صار مواألاه ذهون تكب أن كما يجون ، للقانف نها مخالرف أيعر مأوا

و ئيسه هن أن رمد يتأكرؤوس أن لماعلى ك لذل، ا مكانو مانا و زعا وضومص لمختا

درة لصااعة رولمشر اغير مواألن الية عؤوحتى ال تقع مسر ألمدار افعال بإصص لمختا

  .3ئيسه ن رع

  

                                                           

1
  . 46ص ، ق#�� �:ر� ، �$� ن�د
ا ء�'  

2
  47ص ، ق
#��ا �:ر
�ا  

3
  47ص ، ق
#��ا �:ر
�ا    



داري	ا ز��ر��ا دم� ت����� ظري�ا ر�ط	ا                                     ا���ل ا�ول    

 

41 

 

  ميظلتناة طلثاني: سلرع الفا

ن لكم  يظلتناة طمنها سل، ية دارإلت ااطلنشاض ابعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئارس تما

م يظلتناجة درقى لرال تداري إلز اكيرلتدم اعت سها هيئارتمالتي اه ذهم يظلتناة طسل

ر ّنما تقتصوزراء)، ٕوا لول ، األر ايوزل، اية ورلجمهس ائي(رية ذلتنفياة طلسلن اعدر لصاا

وظف لمامتابعة ذا ك، ولمحلي وى المستاية على دلعاب المناصافي ن لتعييرد اعلى مج

لشخصي ل المجااسة درابوم سنقذا له، ويفي وظلاه رلى غاية نهاية مساإقبلها ن من لمعّيا

  عي.وضولمامجالها ذا كداري ، وإلز اكيرلتدم اعت حة لهيئاولممنم ايظلتناة طلسل

داري إلز الجهام ايظبتنوم يقس أن ئيرلب اجن وامم  يظلتناة طلشخصي للسلل المجااال: أو

م بعضهل نقو دد ، لجن افيوظلمن اله صالحية تعييون تكأن يهي دلبن ام، وسهرأيتذي لا

  و:لحالة هاه ذفي هطروح لمؤال السل العو  1م يظلتنك الت ذيارورحسبما تمليه ض

س ئيرلم اساعليه ق لطيذي لم ، وايظلتناة طسة سلرنا بمماوقانول لمّخص الشخو اهن م   

ح يضاوض و إلغمك الفم ؟  ويظلتنذا الهوع للخضن هليؤلمص األشخام اهن مداري؟ وإلا

ت هيئال لتي تمّث، والة دولتابعة للاية دارإلزة اباألجهرة لفكاه ذهط بن رمد البر كثورة ألصا

ية زكرلماة طلسلل اقبن مم تعيينهم تن يذلن افيوظلمد انجث بحيداري ، إلز اكيرلتدم اع

تها طلسلن لخاضعيدي و البلواالئي ولن اييولمستاعلى داري إلز اكيرلتدم اعت لهيئاء سارؤك

ز كيرلتدم العزا ية بصفته جهادلبلس ائيو رلة دوممثال لللي بصفته والم اه، وئاسية رلا

ء الؤهرس يماث حيوزارة  جية للرلخاالمصالح ري ايدمرة و ئدالس ائيذا ركداري ، و إلا

في ث لباة طسلون تك، و ية زكرلماة طلسلن امض يوعلى تفء يمية بناظلتناة طلسلا

  رة.ألخياه ذلهوع جرلم دون اائفهوظفيه ون لزايذي لداري اإلز الجهام ايظلمتعلقة بتنل المشاكا
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ري يدمن في تعييم يساهوزراء ، لل الكد حيولر والمباشل الممثر ايعتبذي لالي وافال   

وم كما يقم ، لى تعيينهولتتوزارة للت حاراقتم ايدتقل خالن موزراء ، جية للرلخاالمصالح ا

ء ساذا رؤك، والية ولامصالح ء و سان رؤالية مولزة اجهون أيشكلن يذلن افيوظلمن ابتعيي

  ب.لمكاتاه ذفي هن يطلناشن اييدارإلن افيوظلمو االية ولب امكات

ل لهياكافي ، أو ية دبالبلن لعاملين افيوظلمن ابتعييدي لبلالشعبي س المجلس ائيوم ركما يق

ن لة بتعييدولتابعة للزة اكرلممر اللمصالح غين ييذلتنفيدراء المامع ء لشيس انفولتابعة لها ا

دة و لشهاس اساأعلى ك لف ، و ذيوظللتت متحانات و امسابقام يظتنل خالن من فيوظلما

ك لوذينا متخصصا وتكوا  تلقن يذلن اشحيرلمن امر لمباشف ايوظبالتأو لمهني ص الفحا

ن م 3دة لماص الى نإضافة ، إ 1 06-03ر ألمن ام 80دة لماابه ءت ما جاب حس

ن ييدارإلن و اييوبرلتن افيوظلمن ابتعييم لقيااعلى:  ص لتي تنا 2 174– 90م قوم رسرلما

م يظلتنر ااإطفي م نهؤوشر تسييم متابعتهت  و سساؤلمامة في دلخوان اعن و ألتقنييو ا

دات لشهاراءات و البم اتسليو هلة ؤلمت المسابقات و االمتحانام ايظبه    تنول لمعما

و هل ..." ، و لعمابه ري الجم ايظلتنر ااإطفي ورة كذلمت المسابقات و المتعلقة باالمتحاناا

  .  03 -06ر ألمن ام 80دة لماص اابقا لنطه مدما نج

ق فرخلي للمدالم ايظلتناة طألعلى سلداري اإلس ائيرلرس اعي   يماوضولمل المجااثانيا : 

ال وها ّر ريقون لقانافي ص ال حاجة لنوضة رمفتم يظلتناة طسلأن ال إسه رأيتذي لداري اإلا

ّدد لمحذي التنفيوم اسرلمك الل ذمثا، و يح ر يعي صر تشص ال بنإيلها طتعوز يج

وم سرمب جوبمب لمناصاه ذهل في مثن لتعييم التي يتو الة  دولالعليا في ف اائوظلل

  ئاسي مثال.ر
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بها وم يقث بحي، لقة طمت ليسداري إلس ائيرلاسها ر لتي يمام ايظلتناة  طسلن لك   

ر لسّ يم و العام ااظبالنل إلخالاه شأنن ما مو ه، ومبتغاه ب حسء و كيفما شاس ئيرلا

ه ذهرس تماب أن يجل بن فيوظية للمردلفت ايارلحاعلى ذي لتنفيذا اكق  وفرللمن لحسا

  لعامة.ايفة وظألساسي للون ابقا للقانون و طلقانر ااإطيمية في ظلتنت ااطلسلا

ت و لمكناك اتلداري ، إلز اكيرلتدم اعت حة لهيئاولممنم ايظلتناة طبسلود لمقصل العو  

لتي داري اإلز اكيرلتدم اعت لهيئاء اسارؤلة لّو لمخانية ولقاندرات القت و الصالحياا

ة طسلم تتث بحي،  1ية زكرلماة طلسلن امض يوبتفك لرؤوس وذلمص الشخاتجاه اسها ريما

لمهني و ايفي  وظلاه ريلة مسارؤوس طلمص الشخالها رض لتي يتعراءات اإلجافي م يظلتنا

ن مم نقلهن و لعاملين ابيل لعمايع وزتذا ك،و ها ديدتحم ولمهاء انهان و إلتعيياة طبسلدء ب

ن ه مدرما يقوء على ضم ، و يظلتنذا اهرورات ما تقتضيه ضب حسرى خإدارة ألى إدارة إ

ز كيرلتدم اعت هيئاء ساص رؤختصان امدّ  يعك لذلف.  ائوظلف امعّينة في مختلءات كفا

ق اطفي ندرج تبة ليرفي وظف لمت اتثبيم جبه يتوبمراء جو إهن ، وفيوظلمم اسيرتداري إلا

قية رلى تإضافة ، إتبته رعلى ق بطينذي لداري اإلم السلظل اية في رارالستمو امة ويمدلا

على د باالعتمام هدجهن لتثمي كلوذلسلمية اتة طسلت تحن يدجوالمتن و اسيرؤولمن افيوظلما

وظف لماقية رتم تتث بحيز إلنجاداء  واألافي م هالتهؤعلى مس باألساط تبرمهنية تر معايي

منح ذا كداء و ألن اتحسيوية ردودة بالمطتبرمزات متياالى منح إال وصوتبة رلاال في أو

ة طللسل ونينتمن يذلن افيوظلمء االؤهب تكاارما في حالة ت ،ألمكافآو ايفية رلتشاسمة وألا

ت جباوالن اعم تخّليهل خالن نية موقانت مخالفاداري إلز اكيرلتدم اعت ية لهيئادارإلا

ية دتأء ثناأو أبمناسبة ت مخالفاء أو اطألخم اتكابهط أو ارباالنضباس مساأو لمهنية ا

قيع وتو مة زلالايبية دلتأراءات اإلجن التعييالتي لها صالحية اة طلسلذ اتتخم مهامه
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رو بيخ شفاهي مولترد امجن مب تكرلمداري اإلاأ طلخاجسامة ب بحس، ة يبيدلتأزاءات الجا

  . 1) 163دة لما(ابة ولعقف اتصنيب مهامه  حسء نهاإلى غاية ل إلفصزل و العاة طبسلرا 

  رى  ألخاية دارإلت الهيئان اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز لثاني: تمييث المبحا

ية زكرلماة طجية للسلرلخات الهيئاك اتلتعني داري إلز اكيرلتدم اعت هيئات ما كاندعن

لة دوللل لي كممثوالاالئي في ولوى المستاها على ودجد ولتي تجّس، وانة لها ولمعاوا

رة  ئدالوالة دوية بصفته ممثال للدلبلس ائيرفي دي لبلوى المستاعلى  ، ية ذلتنفيت اياريدلموا

ما دارة يبا لإلرتقواطن وللممة دخوية بالعاصمة زكرلمدارة اإلبء اتخفيفا لعءت لتي جاو ا

وب سلألعامة فهي ايفة وظالعها بالطضت والهيئااه ذيمي لهظلتنل الهيكوء افي ضن ، ومكأ

لح طمصوأن خاصة داري إلم ايظلتنن امرى خب أسالين أه عزعي مّنا تمييديستم إداري يظتن

ن  لباحثين امض لبعدى الم لمفاهيافي ل خدالتن اعا مونق ما يخلر ا كثيدارة إلز اكيرلتدم اع

  حالة اللبس تلك.حالة ك علينا فب جويستذا ل

  ب أول )  لطية ( مدارإلاية زكرلمن اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز تميي -

  ثاني ).  ب لطية ( مدارإلاية زكرلالمن اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز تميي -

   ية  زكرلمت  الهيئان اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز تمييول : ألب الطلما

دي و لبلا –لمحلي وى المستاها على ودجز وتكريداري إلز اكيرلتدم اعت هيئات لما كان

ر يا  غيدة زواعن بالعاصمة مدة جوالمتاية زكرلمت اهيئان عف تختلأن بيعي طف -الئيولا

جه أوية في زكرلمدارة اإلداري واإلز اكيرلتدم اعت هيئان بيودة جولمالعالقة ر احصأن 

صيلة ت أختصاصارس اتماداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاك أن لذ، ئ طخار مط أفقف ختالا

ية زكرلماة طلسلاه ذعلى هرف لتعاعلينا ب جول ولقذا اهن م، وية زكرلماة طللسل
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ة طبرالاية حتى تتضح لنا دارإلاية زكرلمت اعلى هيئاوف قولّم  اثن موماتها  ومقو

  داري.إلز اكيرلتدم اعت هيئان بيوبينها ودة جولمالحقيقية ا

  ب:لطلمذا افي هدرس سنك لذعلى و

  رع أول) ية (فدارإلاية زكرلمون امضم 

  ثاني)رع ية (فدارإلاية  زكرلمت اهيئا

  ية دارإلاية زكرلمون امضمالفرع األول: 

مة في ولحكالة على ممثلي دولافي دارية إلايفة وظلر اية حصدارإلاية زكربالمد يقص

د حيوعلى توم فهي بالتالي تقى ، ر خت أهيئان كة مرمشاوزراء دون لم اه، ولعاصمة ا

وم لمفهذا اية بهدارإلاية زكر.  فالم1لعاصمة اه رمقد حدر وامصن مق جعلها تنبثدارة وإلا

ص شخد ها في يرحصوة طلسلاعلى تجميع وم فهي تقداري إلز اكيرلتدم اعن عف تختل

يعها وزتوة طلسلاه ذهل بنقوم يقداري إلز اكيرلتدم اعن أن في حيدة ، حواهيئة د أو حوا

ن بيرى خأعالقة ن عف نا للكشودة يقطلسلاه ذهل بنقول لق، و الة دولم اقاليوى أعلى مست

لمتمثلة اية دارإلاية زكرلمن اكال أرخالن مك لداري وذإلز اكيرلتدم اعوية دارإلاية زكرلما

  داري.إلدرج التداري واإلز اكيرلتافي 

ّو لمخت ااطلسلل العاصمة بكاية في زكرلمدارة اإلرت استأثاالما طلداري إلز اكيرلت:اال أو

ت اطلسلل اية على كزكرلماة طلسلواذ استحر و استئثاق اين طرعك لوذيا  إدارلة لها 

و تتث بحي،لةدولم اقليء إنحاألى جميع إة طلسلاه ذهد تمتو ، 2ية دارإلايفة وظلالها ولتي تخا

ال نعني ومحلية   أو نية ت وطكانواء ية سدارإلت الهيئاق وافرالمالى جميع عراف إلشاّلى 

ك ل،و ذلة دولم اقليإفي رة كبيرة وصغيل ية بالعاصمة بكزكرلماة طلسلوم اتقول أن لقذا ابه
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لهيمنة راف و اإلشاّلى و تتك أن لذبد نقصل برة،كثيل مشاغن بيقه لما لها مطالستحالة ت

زاء جأفي بقية أو لعاصمة افي دوا جواء وسم ، و ياتهومستت ختلفانيها مهما وعلى معا

وى لها على مستن نيومعاود جوية بزكرلماة طلسلراف اعتالى إنا وديقول لقذا اهم وإلقليا

  داري.إلز اكيرلتدم اعت هيئام هء الؤهم وألقاليا

  :داريإلدرج التاثانيا: 

ية زكرلمدارة اباإلط تبارالد اشأة طتبرعها موفي مجمق فرالمو اية دارإلدات احولإن ا  

ئاسية رلاة طلسلداري و اإلم السلافي د يتجسوع لخضذا اه، ٕوان اتها طسلوتها راراخاضعة لق

دت مهما بعم وياتهومستف نها باختالواعأية على جميع زكرلمدارة اإلاسها ر لتي تماا

نى دألوظف الموع اجية تعني خضدرلتالتبعية اه ذه، ولمختلفةم اقاليألوى اعلى مستم ماكنهأ

  جة.درألعلى منه وظف المت اتعليمار ومواأل

م ألقاليايعها في وزتوية زكرلماة طلسلل الى نقؤدي إيداري إلز اكيرلتدم اعن لما كاو   

ال ية عمزكرلمدارة اباإلداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاط تبرتأن بيعي طلن امن لمختلفة كاا

  لتبعية.اه ذبه

 ية  دارإلاية زكرلمت الثاني: هيئارع الفا

د و حص واشخد ها في يرحصو ة طلسلز اكيرعلى توم ية تقدارإلاية زكرلمت اكانإذا 

زم يستلذا هن فإ، نة لها ولمعات الهيئان اعدرة لصارارات القل و األعماالهيمنة على جميع ا

ه ذهواذ باستحوم يقذي لن ذا افم، لعليااة طلسلاه ذعلى هّر ف للتعل لمجاافتح رورة بالض

ر يوزلو اية ورلجمهس ائيرساسا في أية دارإلاية زكرلمت اهيئال تتمثرة؟ ولكبياة طلسلا

  األزل.
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رم لهاألعلى في س ائيرلوالة دوئيسا للرية ورلجمهس ائير رية  يعتبورلجمهس ائيرال : أو

ّدد حذي لري ائزالجور استدلاا لهن أونيوالقن امد يدلعابمنصبه ت هتمد افقذا  لداري، إلا

  مهامه.ء نتهاو اتنصيبه روط ش

لة دولم احكد ّلى فيما بعوليتّري لسر و المباشم العاراع اباالقتون يقة تنصيبه تكك أن طرلذ

م باألحكاط تبريذا فهر كثرة أو ألمدة لعهاه ذفي هد يدلتجن اما عد أيدللتجل قابوات سنس خم

س ئيريسمح لذي لر ائزالجور استدصا في وعليها خصطرأ تلتي ت ايالدلتعو ا 1ة ــيورستدلا

لى م إشح فهي تنقسرلتروط اشن ما عدات ، ألعهد ايدبتجرة ألخيانة وآلاية في ورلجمها

وق تمتع بالحقن و لسو اإلسالمية اته دعقيوية رئزالجاشكلية كالجنسية و عية وضوم

أو ته دعهء ية بانتهاورلجمهس ائيم رمهاء نتهان اما ع،أياورستدسة رلمكواها رغيونية وطلا

  ة.فاوبالأو باستقالته 

ك لذفي ن   ولتعيياة طبسلد لبالافي س إداري ئيرعلى أه رية باعتباورلجمهس ائيرد رينفو  

م عمال باألحكاذا ه، ولة دولالسامية في رات ااطإلوامة ولحكء اعضان أبإمكانه تعيي

س ئيرلت ية منحورستدلام ألحكاس انفن ، ولتعييذا اهل مجاّددت لتي حاية ورستدلا

ن مردة مجونية عامة وقاند عوالقر ألخيذا اهن لمتضّمنة سايمية ظلتناة طلسلاية ورلجمها

ه ذهز تتميو 2لعاصمة ن امم ماكنهدت أمهما بعن ييدارإلن اسيرؤولمل ابة كطشأنها مخا

قيع ولتل اخالن قع موالافي رس لة مستقلة تمادولراب اتل كل سعة تشمواة طة بأنها سلطلسلا

ص الختصااية ورلجمهس ائيرلن فإن تيطلسلن ايذهب لى جانٕوائاسية   رلم اسيرالماعلى 

ن مل كر ة تسخيطيمنحه سلك أن لن ذشأن م، و 3ة ـلدولن امأعلى ظ بالحفاول ألا

  سالمتها.ولة دولن امأعلى ظ للحفاب مناسراء جذ أي إتخاذا اكن   ولسابقتين اتيطلسلا

                                                           

1
  .92ص ، ق#�� �:ر�,  ��� ر
	��ا د���  

2
  .   93ص ، ق
#��ا �:ر
�ا  

3
  .96 ص ، ق
#��ا �:ر
�ا  



داري	ا ز��ر��ا دم� ت����� ظري�ا ر�ط	ا                                     ا���ل ا�ول    

 

48 

 

  ولألر ايوزل:اثانيا 

ور ستدلن ام 5/57دة ية عمال بالماورلجمهس ائين طرف رمول ألر ايوزلب انصيتم يت  

م ألحكاءت اجاد فقول ، ألر ايوزلب اّلي منصو لتروط ية شّدد أتحم نه لر أغيري ، ئزالجا

ر يوزلم  امهاء نتهاوص ابخصوما ، أ 1روط لشاه ذهن يب ّيص نن أي ية خالية مورستدلا

الستقالة أو امهامه  ء ية بإنهاورلجمهس ائيم رتي تعني قيالاما باإلحالة إفإنها تنتهي ول ألا

  ة.فاوبالأو 

دارة إلافي تشكيلة س حساب بصفته عصول ألر ايوزلالتي يتمتع بها ت ااطلسلن اعو

لتي اة طناها بالسلرما قاإذا لكنها ضّيقة ن ، ولتعيياة طختصاصه سلن امن ية فإزكرلما

داري   إلل اتسهيال للعمض يولتفق احك لذفي ول ألر ايوزلل، وية ورلجمهس ائيربها  ردينف

ر سين ه على حسرها سهراإطفي ل خدلتي يا 2يمية ظة تنطسلول ألر ايوزلك اكما يمل

ل في شكت لتعليمادار اصورة إة صطلسلاه ذهذ تتخث لة , حيدولم اقاليأفي كافة دارة إلا

  .3ية ذتنفيم سيرام

مة ولحكت اجتماعارأس ايذي لول األر ايوزئاسية للرلاة طللسلن تابعيم فهوزراء لاما بقية أ  

ية ورلجمهور استن دم 6/77دة لمااته أوردبيقا لما طية تورلجمهس ائين رمض يوبتف

  ية.رئزالجا

 ية  زكرلالمت الهيئان اعداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاز تمييالمطلب الثاني:  

ية فكال دارإلاية زكرلالمت اهيئاداري وإلز اكيرلتدم اعت يئاهن بيز بالتمييق ما فيما يتعلأ

ما ن ية   لكدارإلايفة وظلاسة رمماوب سلأو أكيفية و هد ، وحط والى نمن إينتميان لهيئتيا

ية دارإلاية زكرلمور اصن مورة صر تعتبداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاأن ليه رة إإلشاب اتج
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لتي اية دارإلاية زكرلالمت انة بهيئاربي مقانسل ستقالو ابالتالي فاستقاللية ممثليها ه، و

داد ننا فصلنا سابقا في تعأبما داري ، وإلوالمالي ل االستقالواية ولمعناتتمّتع بالشخصية 

ية دارإلاية زكرلالمت اهيئان بيوبينها ز لتمييل اجن أمداري ، وإلز اكيرلتدم اعت هيئا

  ر:كذسنكتفي ب

 رع أول).ية  ( فدارإلاية زكرلالمون امضم -

 ثاني ).رع ية (فدارإلاية زكرلالمات هيئا -

  يةدارإلاية زكرلالمون امضمول: ألرع الفا

ن من معيم إلقليداري إلر التسيياصالحية د سناإساسا على أية دارإلاية زكرلالمم ااظنوم يق

قابة ت رتحم إلقلين السكات احاجيار فيوعلى تل ية منتخبة للعمإدارلة تمّثله هيئة دولا

ز كيرلتدم اعت هيئان عف ية تختلدارإلاية زكرلالمت اعليه فهيئاو  1ية زكرلمت ااطلسلا

ر يع ّبإذ ية  زكرلماة طلسلن استقاللها عو اية ولمعناتمتعها بالشخصية ث حين مداري إلا

عليه وصائية وقابة رعليها رس تمام ، و إلقلياني واطمل قبن مب منتخس تها مجلن إرادع

ن مستقلة عزة وقليمية متميإمصالح ود جوال : أولتالية س األساعلى وم ية تقزكرلالمن افإ

زة قليمية متميأو إمصالح محلية ن عرة ية عبادارإلاية زكرلالمت انية  هيئاوطلالمصالح ا

دات حولن الى سكاويتث ية بحيولمعنالعامة , تتمتع بالشخصية أو انية وطلالمصالح ن اع

، و  2ء الؤهن طرف بة ممنتخت ضع هيئاوبك لم ذيتم ، و بأنفسهم نهؤوشإدارة لمحلية ا

دم عت بالنسبة لهيئال لحاو اية مثلما هزكرلمدارة اإلن طرف امن لتعييق اين طرعس لي

  داري.إلز اكيرلتا
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  1ية زكرلماة طلسلاصاية وية لزكرلالمت اهيئاوع ثانيا : خض

يا  ٕوادارماليا ر لتسيياستقاللية ، و اية ولمعناية بالشخصية دارإلاية زكرلالمت اتتمتع هيئا

ة طلسلاقابة راف و رنها تبقى خاضعة إلشونسبية كل لقة بطمت الستقاللية ليساه ذهأن  ّالإ

قابة الحقة رّنها أقابة رلاه ذعلى هظ لمالح، واية دارإلاصاية ولم ااظنق ين طرية عزكرلما

رارات لقل ايدية تعزكرلماة طللسلوز نه ال يجر أغي، لمحلية ت الهيئال اعماأعلى ر تقتص

أو فقة عليها بحالتها والمق احك  نما تملو إية دارإلاية زكرلالمات ها هيئادرلتي تصا

  فضها.رت

ء الؤلمحلية  فهت الهيئاافي ن فيوظلماة على طية سلك أية ال تملزكرلماة طلسلر أن اغي  

ز كيرلتدم اعت في هيئاوظمف ية على خالزكرلماة طلسلر اموااعة ألطبالون يندال ي

  ية.  زكرلماة طللسلم لتاوع الخضن اعى ها في منأية يجعلولمعنافتمتعها بالشخصية داري إلا

  يةدارإلاية زكرلالمت الثاني: هيئارع الفا

رع لمشاه دّ دلة يحدولم اقلين إمزء جإدارة على ل قليمية مستقلة تعمو إمحلية ت هي هيئاو 

ية دارإلايفة وظبالع الطالضن التمكينها م، و الية ولو اية دلبلافي دت تجّسون قانب جوبم

سة رلمماداري إلو المالي ل االستقالن امدر قوية ولمعنالشخصية رع المشامنحها 

  ب.منتخس تها مجلن إرادعر يعّبوختصاصها ا

  ية.  دارإلاية زكرلالمت اهيئان من ية كهيئتيدلبلو االية ولاسة درابوم عليه سنقو
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 ية  دلبل:اال أو

لمستقلة المالية امة ذلواية ولمعناية تتمتع بالشخصية زكرإلقليمية لالمدة القاعاية هي دلبلا

لة داوهيئة مدي ولبلالشعبي س المجلس ائيرية يمثلها ذهيئة تنفين : هيئتاق ين طرعر تسي

  دي.لبلالشعبي س المجلافي ل تتمث

و هدي ، ولبلالشعبي س اللمجلذي لتنفيز الجهال ايمثدي لبلالشعبي س المجلس ائير -1

، لتي يمّثلهااإلقليمية ت ااعالجمم اباست اطسلرس يماون لقانم ابقا ألحكاب طمنتخ

به في ص لخااألساسي ون القانا 11-10م قرية دلبلون اقانب جوها بمديدتحم ت

ن م، منه  76لى إ 64نمواد لمافي ط بالضبول ، و ألب البان الثاني مل الفصا

  مهامه.ء نتهاواتعيينه روط شد يدتحل خال

، و عنها ب لشعاه فير يعّبذي لاني ولقانر ااطإلو اهدي ولبلالشعبي س المجلا  -2

ن مكاو ية زكرلالمدة قاعري ئزالجور استدلامية جعله ولعمت ااطلسلل اعمب قراي

ن م 16دة لماب اجوبمك ل، و ذلعامةؤون الشر افي تسيين نيواطلماكة رلمشاا

ون لقانافي دي لبلالشعبي س األساسي للمجلاني ولقانر ااطإلل ايتمث.  و  1ور ستدلا

واد لمافي ول ألب البان امول ألل الفصاية السيما دبالبلق لمتعلا 2 11- 10م قر

م اظنو فيه ب لمنتخاضعية وولجانه س و لمجلل اعمّظم نث بحي،  51لى إ 16نم

 الته.داوم
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  اليةول:اثانيا 

لة تتمتع دوإلقليمية للالجماعة انها أعلى 11 07 -12م قون رقانن لى موألدة الماافتها ّر ع

م و إلقلياتهيئة إدارة و لة في دولامع م تساه، لمستقلة المالية امة ذلاو ية ولمعنالشخصية ا

لة وّ لمخص االختصات امجاالل في كل خدتت، لثقافية و االجتماعية و اية دالقتصاالتنمية ا

  ون.لقانب اجوالية بمولدث اهي تحون  و لقانب اجولها بم

و  الئيولالشعبي س اللمجافي ل لية تتمثداولى توألن :اهيئتان مل تتشكك لذالية كولوا   

  الية.ولالي وافي ل ية تتمثذتنفيولثانية تمثيلية ا

ر يعتبم ،لعاراع االقتق اين طرعب منتخس مجلو هو  :الئيولالشعبي س المجلا  - أ

س بخمّدرة لمقدة العهايلة طائفه وظسة ربمماوم الية  يقولالة في داوبمثابة هيئة م

امه ظند يج، 2الية بصفة عامة ولم التي تهالقضايا اسة كافة درابّص  يختوات ، وسن

ون لقانن امول ألب البان امول ألل الفصن ام 37لى إ 12واد لمن اني ضمولقانا

  . 12- 07م قر

 : الوالي   -  ب

ة طتمثيله للسلب لى جانو إفه، كبةرنية موضعية قانولي يتمتع بوالأن الى إنا رشق وأن أسب

لشعبي س الى تمثيله للمجلإضافة ,إية زكرلالمل ايمثأي الية ويضا ممثال للأه دية نجزكرلما

به ءت ما جاو هوها ذتنفيوالئي ولالشعبي س المجلت االداومر لى نشويتث الئي  بحيولا

ت لصالحياض ايضا بعألي والرس ايما. و  3 12- 07م قون رانلقن ام 102دة لماا

مية ولعماسساتها ؤموالية ولامصالح ر سين على حسر لسهاالية منها:وه ممثال للرباعتبا

الئي ولالشعبي س المجلاقة دمصاد ه بعذلى تنفيويتونية زالميروع امشد كما يع،قبتها رامو
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ت لصالحيان اها مرغي،و 1الية وئيسي للرلرف ابالصر آلماعلى صفة وز كما يح، عليها

  رى.ألخا
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  خاتمة الفصل األول:

مهمتها م ألقالياعلى وزع ية تتت إدارهيئاق في خلداري إلز اكيرلتدم اعرة فكد تتجس  

الية ) ولر افي مقو ما هن بيوع تتنو ية بالعاصمة زكرلماة طلسلن اعء ألعباف اتخفي

م مهارع لمشن ابيد قرة ( و ئدال، اية دلبلت ) ايادبالبلو ما هو ية ( ذلتنفيت اياريدلماالية ولا

ل جن أم، و لها دة لمساعالمصالح و ايها رمسيب تنصيت و طرق لهيئااه ذهت صالحياو 

ت اطلمحلي سلوى المستاعلى ن فيوظلمض البعول لعامة خدارة الإلن لحسر السين اضما

دم عت هيئاأن كما ، ية زكرلمدارة اإلالى وع إجرلم دو ن ايظلتنرارات و القذ اتخاافي ل تتمث

ت لهيئاو اية زكرلماية دارإلت الهيئارى ) األخاية رداإلت الهيئان اعز تتميداري إلز اكيرلتا

   المركزية و الهيئات اإلدارية الالمركزية). يةدارإلا

 



 

  

  

  

 

  ثانيالفصل ال
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  : لثانيل الفصا

زم كما يستل، يا ضخما زا إدارجهازم عه يستلوتنولة دوللداري إلط النشارة ائع داتساإن ا

ة طلسلاعلى ط ما ضغذا هرة ، و لخبوالثقافة ن اجة معينة مدرعلى ن فيوظلمون ايكأن 

رار لقذ اتخااة طحيانا سلن أفيوظللمرك يتأن كله ذا ستتبع هك الذل، ية بالعاصمة زكرلما

ن يبة مرية قدارإلزة األجهون اتكأن يقتضي دارة إلر اسين حسأن ا كمور، ألمض افي بع

در ألقاهي س لنار اجماهين يبة مرلقاية دارإلزة افاألجه  1م ماكنهدت أمهما بعس لناا

داري " إلز اكيرلتدم اعت هيئاـ " عى بدما يرز فأما ذا هم ، و على حاجاتهرف لتعاعلى 

لتي واطن  و امة للمدخوالعاصمة ية بزكرلمدارة اإلاعلى بء لعف التخفءت لتي جاا

ت لهيئااه ذتلّبي هث حيدي ، لبلأو االئي ولوى المستاعلى واء ها سودجد وتجّس

مهامها رة عليها في مباشوذ لتي تستحت ااطلسلل اخالن مواطن للمدة يزالمتت االحتياجاا

أنه شن ما مذا هم و يظلتناة طسلرارات و لقذ اتخااة طسلن مل لها بكراف العتّم  التي تا

  قع.والأرض اها على ودجد ويجّسأن 

على حجية وز عي يحرشرر مبس و ساألى د إيستنب أن لفعلي لها يجد التجسين الك  

  اتها.  طبسلراف العتا

ية بالعاصمة زكرلماة طلسلاممثلي ر ستئثادم ايعني عداري إلز اكيرلتدم اعن لما كاو

ة  طلسلاه ذحيانا هن أفيوظللمك ر لترورة ابضل ، ,ورأى لمسائافي جميع رارات لقذ اباتخا

دي لبلأو االئي ولوى المستالى إلعاصمة ن اة مطلسلل ايقة فعالة في نقطرلى إفإنه لجأ 

دم عت سة هيئارعي لممارلشرر المبون اليكض " يولتفـ " الح عليه بطفيما يصل تتمّث

  ها.ودجوساسا لك ألذكو ه، و بها رف لمعتااتها طسلداري إلز اكيرلتا
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ّ فة للمورة ال صإما هي داري إلز اكيرلتدم اعت هيئار أن كذبالر يدلجو ا   ية زكرمخف

ت لهيئااه ذسة هر ممان مدّ  تحودا قيك هناأن قع م واماأيضعنا ول لقذا اهو ية دارإلا

  داري.إلدرج التدأ امبك لذبد نقصو اتها طلسل

  ـ :سة لدرابالول ه سنتناركّدم ذلما تقدا تجسيّم ثن مو 

 ث األول) لمبحداري(اإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطلبسراف العتس اساأ -

 ث الثاني).لمبحداري(اإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتود اقي -
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  داريإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتس اساول: أألث المبحا

ما هيئاته ، و 1ية " دارإلاية زكرمخفّ فة للمورة صوى سس ليداري إلز اكيرلتدم ا"عإن 

ك أن لبء ، ذعن ية مزكرلمدارة اإلاتخفيفا لما على ت تأّترة ، لفكك التلد  تجسي ّالإ

ض بعول نما تخل ، ٕوالمسائالنهائي في جميع ث ابالبر ون ال يستأثر ألخياه ذممثلي ه

ن كاذا ل، الئي ولوى المستاتمثيلها على وية زكرلماة طلسلافي وظختصاصاتها لما

ذا هد يج، ويمية ظلتناتها طسلر اإطفي رارات لقاذ تخااة طبسلت لهيئااه ذلهراف العتا

  ض.يولتفدأ اساسه في مبراف أالعتا

ز كيرلتدم اعت ية لهيئازكرلماة طلسلاتمنحه ذي لص اخيرلتض ايولتفدّ  ايعث حي   

رار إداري قدر ما يصدفبع، ختصاصاتها اسة رممان مرة ألخياه ذهذي يمّكن لداري اإلا

، ختصاصاته ن امض لبعن اعرؤوس لتخلي للماألعلى متضمنا داري اإلس ائيرلن ام

سة ربممان سيرؤومم هن لمح لسمار اخآبمعنى ض ، ويولتفو اهذا ه، ضه ّو فول نق

هنا ث رأت حي، ختصاصاته دود افي حل كرارات لقذ اتخاأو ايمية ظلتنن اتيطلسلدى احإ

ر سين حس أنكما ور ألمض افي بعرار لقذ اتخااة طحيانا سلن أفيوظللمرك بالترورة لضا

ن مم ماكنهدت أمهما تباعس لنان ايبة مرية قدارإلزة األجهون اتكأن يقتضي دارة إلا

على رف لتعاعلى در ألقاهي س لنار اجماهين يبة مرلقاية دارإلزة العاصمة  فاألجها

ور ألمض افي بعث لبرارات والقذ اتخااة طلها سلرك يتدر أن ألجن امون فيكم ، حاجاته

دأ بمبذ ألخالى ر إألمانتهى ذا اهك،  ولة دولن امدة حوالاقة طلمنء ابنام ألتي تها

  .2ضيولتفا

له صالحية ذي لس ائيرلن طرف امء ئما قابال لإللغادايبقى راء إلجدا اهر أن غي  

ض يولتفق ااطنل أو في مجادّ ل يعأن يضا ر أألخيذا الهرى أن نت قولس افي نفك،ولذ
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وز نه ال يجأالّ  ص إخيرلتذا اية ههمن أمم غربال.  و 1م  اـلعالصالح اما يقتضيه ب حس

قة طلمنس التي تمل المسائاخاصة في ز جائر غيو ية فهرهولجل المسائامنحه في 

  العام.قائي حماية للصالح راء وجإيبقى ك ل، وذية دارإلا

ضه ّو فن مداري وإلس ائيرلن ابيودة جولمابالعالقة ط تبرمشكلة هامة تض يولتفر ايثيو

ت ختصاصارس ايماداري أن إلس ائيرللل هل : شكام إماأنفسنا د أنجن ، وسيرؤومن م

  ض ؟يولتفرة افتء ثناأسيه رؤومد حأستها رفي مماّو ض ف

  رع أول )؛فص ( الختصاض ايوتف

  ؛ثاني) رع قيع ( فولتض ايوتف

  صالختصاض ايوتفول: ألب الطلما

ض يوبتفك لو ذعنها ف للتخفيوب سلد أجوية زكرلمدارة اإلل امشاغرة لكثظرا ن

ية زكرلماة طلسلاممثلي ر ستئثادم اعص الختصاض ايويعني تفص و الختصاا

في وظلمت الختصاصاض اتمنح بعل بل لمسائافي جميع رارات لقذ ابالعاصمة باتخا

ث لباة طسلك لذبد نقص، و لمختلفة م األقاليوى اممثليها على مستو ية زكرلماة طلسلا

  ية.زكرلماة طلسلالى وع إجرلل دون المسائض النهائي في بعا

ن مب لجانداري إلس ائيرلل انقص الختصاض ايوبتفد يقصر ، خآبمعنى و    

ن عس ئيرلالية ؤومسء ليه مع بقاوع إجرلدون اها وسرسيه ليمارؤولى مإختصاصاته ا

، ليه ّو ض إلمفرؤوس الماقبة رامن مس ئيرلافال يمنع ،  2ضة ّو لمفت االختصاصاا

يفة وظللن لحسر الّسيدف اختصاصاته بهابها ر لتي يباشاه للكيفية دشإوارجيهه وتو

، أو ضة ّو لمفت ااطلسلدود احق واطنل يدبحقه في تعس ئيرلظ احتفاامع ، ية دارإلا
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د قك.  ولب ذلطتتدارة إلامصلحة رأى أن ما ض إذا يولتفء الغارة ٕواألخياه ذهب سح

ت أو رارالقذ اتخااة طسلل حينما تنتقك لذجيا , رخاص الختصاافي ض يولتفون ايك

م يقير خو آلى عضإلعاصمة افي م لمقياية زكرلماة طلسلو اعضد ين مم يظلتناة طسل

لمتعلقة رارات القدار اصإة طسلت اظلمحافدى احإفي ن ألمر ايدمول يخن جها كأرخا

  خلية.دالر اين وزال مدة بظلعامة بالمحافداب اآلم و العام ااظلناة على ظبالمحاف

ؤون لشض افي بعث لباة طسلل نتقاافي حالة خليا ص داالختصاض ايوتفون يكد قو

ن كأوزارات , لر ابمقن لمقيميابها ن لعامليد احألى إبالعاصمة م لمقير ايوزلن اية مدارإلا

  . 1ل لمسائض افي بعر يرلتقاة طمثال بسلوزارات بالم عار تيرلى سكر إيوزلد ايعه

ما تمنح دية عنزكرلمدارة اإلن العاصمة ألاال في ون إال يكر ألخيض ايولتفذا اهن لك  

رى, و خرة أختصاصه مض ايوليه تفوض إلمفاعلى ل لعاصمة يستحيرج ايضها لخاوتف

أو جي رخاأو خلي ض دايوتفن أي سيلتيولدى ابإحداري إلز اكيرلتدم اعق يتحقك لذب

ك لون ذيكون , و لقانايتضّمنه و حة راصرع لمشاعليه ص ينن أن لممكن ابهما معا:  فم

في م يقيذي لو األعلى داري اإلس ائيرلن اية بيدارإلاة طسللت اختصاصاايع وزبت

ض يوه تفدرلة . فهنا مصدولم اقاليأفي ن يرلمنتشأو ابها ن لمقيمياسيه رؤومو لعاصمة ا

ن عدر صارار إداري قداري إلز اكيرلتدم اعدر مصون يكد قوجي رخاص ختصاا

ن موج ر لخدون اختصاصاته ض ابعن عرؤوس ألعلى متضمنا تخليه للمس ائيرلا

في ض يولتفو اخلي ص داختصاض ايوه تفدرمصول أن هنا نقو  2لعاصمة ا

  ت.اـنعكاسق اشأنه خلن بيقه مطتأن معينة كما روط شن أو كاأرعلى وم يقص الختصاا
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  صالختصاض ايوني لتفولقانس ايرلتكول: األرع الفا

في  سألسان اكاداري ، إلز اكيرلتدم اعق سيلة لتحقيص وباالختصاض يولتفن الما كا

في س ألساون ايكن حيرؤوس لمس و ائيرلن ابيداري إلرار القذ اتخات ايع صالحياوزت

  ية.دارإلايفة وظالعها بالطالضس ساداري وأإلز اكيرلتدم اعت هيئاود جو

يع وزعلى تص ينون و لقانب اجويو ه زعي يجيرشرر لى مبد إيستنب أن جك ولذل  

ص و الختصاض ايوتف راءجإعيه دلما يستك ل، وذحكامهأحة في راصص الختصاا

  لبالغة.األهميته 

داري إلز اكيرلتدم اعرة لفكدا مهامها تجسيداري إلز اكيرلتدم اعت هيئار ما تباشدفعن  

ض يوعلى تفك لذفي دة ية مستنزكرلماة طصلية للسلت أختصاصارة ابمباشوم فإنها تق

على وز نا حتى تحوقاندا عي مجسرها شررمبون يكب أن جك ولذلص، الختصاا

ّخ رتد ولتي تجسّ انية ولقانم األحكان اعولقا.   طالنا مطلة بطبات الّ  كانٕواة عيرلشا

  نية.ولقان، و اة ـيورستدلم األحكاد انجص الختصاض ايوتفرة بفكص 

م اظيبني نذي لو الة دولاألساسي في ون القانو اهور ستدلإن اية  ورستدلم األحكااال:أو

ت إذ الختصاصاايع وزمسألة تص خألساسي فيما ياجع رلمابمثابة ر فيها فيعتبم لحكا

، و  1ت لهيئان امد يدلعامة لعد اعوالقايضع ت و الختصاصاف امختلد يدبتحوم يق

و ية ذلتنفيو ايعية  رلتشت الهيئات اختصاصام والحكد اعواق مظينذي لو اهور ستدلا

 لتيانية ولقاند اعواللقول ألدر المصر ائزالجافي ور ستدلدّ  ايعذا على ه، و لقضائية ا

د قور ستدلن اكات ،ٕوان اطلسلم ايظتنو لعامة ت الهيئان ابيص الختصاايع وزتم تحك

دم ال يعني عذا هأن ال إية زكرلماة طلسلد ايمية بيظلتناة طلسلا 125ته دفي مار حص

  لة.دولم اقاليوأضي أرايعها على وزت
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  نيةولقانم األحكااثانيا: 

على ، وختصاصاتهان ايبّيذي لو اهتها فطسلدارة إلامنه  دتستمذي لس األساو اهون لقانا

  .1ها طعية في نشارولمشدأ امبدارة إلامنه تمد تسذي لدر المصو اهون فالقانك لذ

ون تكرارات لقذ اتخاو ايمية ظلتنااتها طلسلداري إلز اكيرلتدم اعت سة هيئارفمما  

يا ر ارا إدارلة قدولي بصفته ممثال للوالن اعدر ما يصدفعن،نية وقانوص نصب جوبم

ية لكنّ ها زكرلماة طللسلل ألصافي ود يعرار لقذا اهد أن ية نجذلتنفيت اياريدلمّص  ايخ

  ض.يولتفس اساأعلى ك لذبت خصر

د ما تجسّ ذا هوه زيح يجيرصص نود جو وهرار لقذا اهذ لفعلي باتخاص اخيرلتن الك   

ه ذه هتفتم لري ئزالجرع المشظ أن المالحواالية   وبالق لمتعلا 12-07م قون رلقانافي 

ز كيرلتدم اعت هيئاض يولمتعلقة بمسألة تفط النقاافي جميع م بالفصل قاولمسألة ا

ية زكرلماة طلسلم اسة مهاربمماف ية كلدلبلس ائيد أن رفنجدا ، على حل كداري إلا

-10م قون رلقانوص انصن تضمد لة تجسّ دوبصفته ممثال للك لوذية دلبلوى اعلى مست

  يحة.رصو ضحة وص وابنصم لمهااه ذفي هل فّصن و بّيذي لاية دبالبلق لمتعلا 11

ئيسها ض ريوبتفر ألخيذا اهوم يقك لذل، لي والاة طفإنّ ها تابعة لسلرة ئداما بالنسبة للأ   

باقي ن عف تختلرة ئدال،و ا 94-215ذي لتنفيوم اسرمة عمال بالمزلالّ ت اباالختصاصا

في درة نية صاوقانوص في نصمهامها د بتجسيرع لمشم اهتث احي، ية ذلتنفيت اياريدلما

  لتالي:ل ابالشكداري إلاها طبيعة نشاطلظرا ندا على حل ية  كذتنفيم سيرامل شك

 .03-409م قذي رلتنفيوم اسربالمرة لتجااية ريدم -

 .05-436م قذي رلتنفيوم اسرمية بالمولعمل األشغااية ريدم -

 .05-216م قذي رلتنفيوم اسرلسياحة بالماية ريدم -
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  لخاصة بها.م اسيرابالمل كرى خت أياريدلى مإباإلضافة ذا ، ه  

  صالختصاض ايوتفون لثاني: مضمرع الفا

ض يولتفر و المباشض ايولتفالح طبمصص باالختصاض يولتفالح طمصط تبرما يرا كثي

دى لن,لباحثين اهاأذفي رة كثيم ستفهات اعالمار يثيأن شأنه ن ما مذا هر, ولمباشر اغي

ض يوتفن بيوبينها ودة جولماة طبرالاحقيقة ن نبيت ولحاطلمصاه دهد يدعلينا تحب جو

  ة.  طلسلا

ذا لهور صواع أو نران أيعتبر لمباشر اغير ولمباشض ايولتفا ر أنألماحقيقة ما في و

بالتالي و ألعلى اة طلسلن امض يولتفدور الى تعني صوألورة الصك أن الـض ، ذيولتفا

س ئين رمرار لقدور اصل ب:لمثارب انض، و  1ل ألصيص االختصاب اصاح

ق أنه تحقيشن مض يولتفذا اهل مثوزراء.ٕوان لد احألى ص إالختصاض ايوية بتفورلجمها

ذن إلوز ايجرارا,و ستقر اكثراد أألفن و العامليامصالح ل يجعص والختصاض ايوغاية تف

ورة  لصاه ذفي هض يوفالتفون بالقانررة لمقت االختصاصااحتى في وم سربمض يوبالتف

لى إفال حاجة وم سرلمدر اما يصدعنض, ويولتفرار اقل يمثوم سرلمو اهد حل وابعمم يت

تبة رعلى منه مو أهن ممدر صد قض يولتفرار اقون ما يكدعنل ألصين اعدر يصرار ق

  داري.إلم السلافي 

ون أو لقانالى دا إستناانفسه ل ألصين اعدر يصذي لو افهر لمباشر اغيض يولتفاما أ

فه ل و ظرولعمت الباطفا لمتوض ويفذي لو افهل ألصيإرادة اهنا تتجلى و 2ت لتعليماا

ص الختصاض ايوبتفم ال يكفي لإللماو ر.  ئزالجافي د لمعتمو اهض يولتفذا اهو

عامة دلد ايدعلينا تحب نما يجو إلمشابهة ت الحاطعالقته بالمصد يدتحو نيا ويسه قانرتك

  ه.دبتجسيق لتي تلحت التبعاذا اكو ألساسية لقيامه ا
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ص الختصاض ايوساسية يبنى عليها تفأعامة ك دهناص  الختصاض ايوتفروط ش ال:أو

هي رارات,ولقذ اتخام أو ايظلتناة طبسلرؤوس لمم ااعي لقيرشرر مبو حجة ون يكذي لا

  جمالها في:إلنا ن يمكض ، إذ يولتفذا اهروط ش

ال ض إيولقائلة ال تفدة ابالقاععمال ذا هو  1ض يولتفز اني يجيوقانص نود جو -1

ية دارإلاة طبالسلر لتي تقت االختصاصال أن األصص . والنرج اخاض يوال تفو، صبن

فها بها في رتصن لها . ألو فيها كما يحلرف تتصأن لها ق فال يح ،ها هيرتباشد أن الب

سيلة رر وليبس كأساء جاض يولتفأن الى ظرا إنو ،قلطالنا مطال بطباد لحالة يعاه ذه

غى طيب لجانذا افي هص الختصاض ايوتفن ية فأزكرلمدارة اإلاعلى بء لعف اتخفي

رر كي يبص ى نلض إيوتفد يستنب أن جك ولذلء منه كاستثنارج يخل وألصاعلى 

  غايته.

 ئيا ال كليازجض يولتفون ايكأن   -2

صحيحا ون ال يك، إذ  2ّو ض لمفت االختصاصال اكض يولتفل االّ  يشمب أيجث بحي 

يعني ل لكامض ايوبالتفول فالقط ، فقت الختصاصااه ذهن مب على جانب نصإذا االّ  إ

منافي ذا هو ص ،باالختصاض يولتفامانح س ئيرللدة لمسنم المهان امم لتال التنّصا

ّ  إلعامة   د اعواللق ض يولتفايصبح ن هنا بأرى خرة أمء الستثنال ايحصد نه قأال

  ص.الختصااينشئ ن مو هر ألخيذا افهرع ، لمشاه زجاإذا أالّ  ن إكلي لكص باالختصا

م ماون أها نكديدتحدم عدة ولماه ذهق الإطألنه في حالة دة لمدد امحض يولتفون ايكأن  -3

ر غير مذا أهول ولحلرة ااهم ظما، أو أختصاصاته كليا او مهامه ن مس ئيرلل اتنص

  . 3ز جائ
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سه رؤوموض حينما يفداري إلس ائيرلأن الية بمعنى ؤوة ال للمسطللسلض يولتفا -4

ظل يس ئيرلن األ، ليه ّو ض إلمفب الى جانإال ؤومسظل ختصاصاته يض اسة بعرلمما

ه ذهرى خرة أابعب، وه ـالختصاصاترؤوس لماسة رة مماـكيفين عرار ال باستمؤومس

ت كانواء سيه سرءومل عمان أعس ئيرلالية ؤومسن نابعة مون لية تكؤولمسا

ن مدة ممستت ختصاصات اكانرة ، أو مباشون لقانن امدة صيلة مستمت أختصاصاا

ك أن ل، ذلية ؤولمسض ايولى تفص إالختصاض ايوتفي إذن ؤدّ فال يض ، يولتفرارات اق

رع لمشاسه ّر ما كذا هت ، وفارتصن معنه در ال عّم ا يصؤوليه مسّو ض إلمفا

 . 1ري  ئزالجاني دلمون القانم احكاأفي ري ئزالجا

   2ص الختصاض ايوفي تفض يوال تف -5

لي ر إألخيذا اهن مرؤوس ضة للمولمفت االختصاصاض ايوتفن نه ال يمكذا أيعني هو

لي ، إختصاصاته ن امض لبعض ايوبتفس ئيرلم اقا، أي إذا جة ل درألقون العا

منافي ذا هن ألددا مجص الختصاذا اهض يوتفرؤوس لمذا اهق حن مس فليرؤوس لما

  س.ئيرلن طرف اال مص إالختصاض ايوتفق فال يحون ، للقان

ختصاصاته ن امض بعس ئيرلض ايوعملية  تفص  إن الختصاض ايوتفر ثاآثانيا : 

ض يولتفذا اهب جونه بمك ألت ، ذنعكاسار أو اثادة آعف شأنها تخلين سيه مرؤولى مإ

رة في فترؤوس لمالى إيضها وتفم لتي تت االختصاصااسة رممان مس ئيرلم ار يح

يضه لما وتفدة باستعال ألصيص االختصاب اصاحس ئيرلذا الهن لك،  3ض يولتفا

ود فيع،  4ض يولتفء امنه بإلغارارا قر ألمامنه ب لطهنا يتن  وسيرؤومن ه مرضه لغيوف

ت الختصاصااسة رممان مس ئيرلن امارحتى في حالة حل ، وألصياختصاصه اله 

وض لمفرؤوس المرارات اعلى قب لتعقين امرم نه ال يحأال ض إيولتفرة اضة في فتولمفا
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على ب يعقأن ئاسية رة طسلن ع به معلى ما يتمّتء بناداري إلس ائيرلاك أن ل، ذليه إ

م ستهرمماء ثنادرة أصارارات لقاه ذهت كانإذا عما ظر لنض اسيه بغرءومرارات ق

ستها ,فال يمنع رفي مماوا ضوفت الختصاصام ستهرمماء ثناأو أصيلة ألم االختصاصاته

بها ر لتي يباشاه للكيفية دشإوارجيهه وتوليه وض إلمفرؤوس الماقبة رامن مس ئيرلذا اه

ض يوتفد أن نجك لذك ، 1ية دارإلايفة وظللن لحسر السيدف اختصاصاته بها

ص أو الختصاض ايوفتفك لذل،  2بصفته ال بشخصه ص لشخالى إه ّجويص الختصاا

ر ال يتأثو إذن فهص ، ألشخار اتغّيو لوفيه حتى ض يولتفر اة يستمطلسلض ايوتف

ض يولتفالية في ؤولمسن اما مس  أئيرلذا اّنما بصفة هّو ض ٕوا لمفس ائيرلص ابشخ

ن ليته كاملة ألؤوتبقى مسص باالختصاض يولتفامانح س ئيرفإنه بالنسبة للص الختصاا

س ئيرلظل اكما ي، لية " ؤولمساال في ص الختصاافي  ضيولتفول : " اتقدة لقاعا

ر  ؤوس لمص اما بالنسبة للشخ، أسه ر  ؤوضها لمّو لتي فت االختصاصان اال عؤومس

ق يحرى خأجهة ن مت ، وفارتصن ما ينتج عنه مدود في حن لك، يضا ؤول أمسو فه

، ضة ّو لمفت ااطلسلدود احق واطفي ندّ ل يعل أن ألصيص االختصاب اصاحس ئيرلل

ما ض إذا يولتفء الغإواضة ّو لمفت االختصاصات أو ااطلسلاه ذهب يع سحطكما يست

اته في طسلدام ستخاليه ّو ض إلمفء اساك ، أو إذا ألب ذلطتتدارة إلامصلحة رأى  أن 

ما ص الختصاض ايوتفن عم ينجد كما قص   باالختصاض يولتفالحالة يلغى اه ذه

ب صاحب ما يغيدغلبه عنأفي ن و يكص الختصاافي ول لحلول :"وابالحلرف يع

، ٕوان  3عنه" وب ينن محله مل فيحب  لغياب اسبن عظر لنض ابغل ألصيص االختصاا

ص باالختصاض يولتفول والحلدو ايبد قذا لك ، لذكول فالحلون لقانوة ابقض يولتفن اكا

ض يولتفك أن ال، ذبينهما ز ية تمّيرهوجط نقاك هناأن لحقيقة ن الكء ، لشيس انف

ن في حيل، ألصيت اختصاصان امض ال بعإليه وض إلمّفافيه رس ال يماص باالختصا
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ب صاحد يفقول لحلافي ك لذكت.  الختصاصال اكب لنائافيه رس يماول لحلأن ا

لتي ت افارلتصايلغي ّدل أو يعأن حقه ن مس فليس إداري ئيرصفته كص الختصاا

أو ألعلى اة طلسلالى وع إجرلن اله مد بنفسه فالبول لحلرة انائبه في فتن عدرت ص

ض يوبينما تف، نائبه ت فارتصل كض أو بعء لغارورة إبضرأى ما ء إذا لقضاا

ليه فله وض إللمفس إداري ئيرصفته كل ألصيص االختصاب ايبقى لصاحص الختصاا

  .1ليه بنفسهوض إلمفت افارئيا في تصزجأو كليا دل يعأن 

  قيعوبالتض يولتفالثاني: ب الطلما

ال عنه, دقيع بولتاة طسيه سلرءومد حس أئيرلوض ايفل أن لعمرورات اعي ضدتستد ق

ت ختصاصارة الى مباشإال  2ط قيع فقولترد الى مجرف إهنا ينصض يولتفون افمضم

فهما ص الختصاض ايوفي تفك لذينا ق ورأكما سبل ألصيص االختصاب احقيقية لصاح

ت".  بحدي مال بعمم بالقياص خيرترد مجو قيع هوبالتض يولتفث أن "احين مختلفيإذن 

ّو فيما فرار لقذ اتخاق اليه حّو ض إلمفء ااطعإيعني ص الختصاض ايوتفن أن في حي

رارات            لقض اعلى بعء إلمضاأو اقيع ولترد اهنا على مجر  ؤوس لمإذن دور افيه ض 

قبتها  رامت تحولحسابها وألصيلة اة طلسلت اختصاصااخلة في دالاسمية رلوراق األأو ا

ض يوتفد يع، و لمختصة اة طلسلاتها دّ عق وأن أثيقة سبوليه على ّو ض إلمفاقع ويث حي

ّ ة الثقة س اساأعلى أي لشخصي ر االعتبااعلى وم لتي تقراءات اإلجن اقيع مولتا لمبني

عي منا تعمقا دقيع يستولتض ايوتف، وقيع وليه بالتّوض إلمفر  ؤوس المس وائيرلن ابي

  تبة عنه.رلمتر اآلثاوالخاصة به روط الشن امل في ك لسنفّصك لذلر كثأ
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 قيع  ولتض ايوني لتفولقانس ايرلتكول: األرع الفا

ص باالختصاض يوتفود جداري وإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتاال يكفي 

لحالة مكمال اه ذفي هر يعتبذي لواقيع ولتض ايوتفن مد ّنما الب، ٕوا ناوه قاندتجسيو

في شكله ص الختصاراج اخإلى مهمة ويتن مو قيع هولتث أن ايحص الختصاض ايولتف

ن لمتضمداري اإلرار القك أن ال، ذبهراف يجعله محال لالعتذ ولنفاز الى حيإني ولقانا

رف حتى يعتر ألخيذا اعليه هر يأشب أن جوليه وض إلمفل اقبن ما مص ختصارة امباش

  قيته.دامصد الّ  فقٕوابه 

ون يكأن قى رال يدي مال بعمم للقياص خيرترد ع مجقيولتافي ض يولتفن اكاو لوحتى و

رورة رأى لضاه ذلهظرا نوته.  رورضن مر ال مفب وجوانه أال إتها ذاة قائمة بطسل

س يرلتكذا اهد نجوبه  م عية للقيارلشاعلى وز حتى يح، ناويسه قانربتكري ئزالجرع المشا

  يمية.ظلتنائح واللو انية ولقانوص النصافي 

  نية  ونلقاوص النص:اال أو 

له ن مول هنا نقص، والختصاض ايوعلى تفوز نه يحر أكذلي سنوالالى ود إنعو ل

ذي لاقيع وبالتض يولتفأن الى رة إإلشادر اتجوقيع.  ولتض ايوله تفص الختصاض ايوتف

قيع ال ولتض ايوتفأن فبما ، اليةولراب اتوى على مستل شامص ختصاو الي هوالايملكه 

يع طفإنه يستض ، يولتفرة اليه في فتوض إلمّفن امال دقيع بولتن اموض لمّف رم ايح

ر تعتبو ية ذلتنفيت اياريدلمالى إضها ّو لتي فت ايماظلتنرارات أو القاقيع على جميع ولتا

لتابعة اية دارإلزة األجهل اقيع لكولتض ايوبتفوم يقث حيول ، لمفعاية رسان قيعيولتاكال 

قيع ولتض ايوتفرس يكو ية ذلتنفيا تياريدلمرة و ائدالك الذبد نقص، و الية ولدارة اإل

ما بالنسبة ، أمنه  126دة لماافي دا يدالية تحوبالق لمتعلا 07  -12ون لقانالي في والل

ض يوه على تفواذستحل اخالن قيع موبالتّو ض يفأن يع طيضا يستو أية فهدلبلس ائيرل
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ل لى كو إية دلبلابي دومنل لى كإه ءمضاوض إيفأن يع طيستو فهك لذلص الختصاا

ثيقة راج وباستخوم ما نقد.  فعن 1 11-10ون لقانن ام 87دة ية عمال بالمادبالبلل عام

و هء باإلمضام قان من أن ية في حيدلبلس ائيم رعليها ختظ ية نالحدلبلن اسمية مر

، و ال منهدقيع بوبالتر ألخيذا اهوض ية ّف دلبلس ائيك أن رلن ذمم يفهدي، عاوظف م

  منه".ض يوبتفو ية دلبلس ائيرة :"رعلى عبام لختوي احتيث حيم لختاجليا في ذا هر هظي

  يميةظلتنائح واللاثانيا: 

داري  إلز اكيرلتدم اعت لهيئاّو ض لمفاقيع ولتض ايوتفم يظبتنم يهتون لقانن اكاإذا   

ون لتي يكت التعليماو امة ظألنالى جانبه د إنما نجم، ٕوايظلتنذا اه بهدحولرد فإنه ال ينف

ر لسّ ين اضمادف بهدارة إلاتضعها ت هي تعليماون، ولقانالى دة إنها مسنأفيها ل ألصا

  دارة.لإلن لحسا

ن عرورة بالضدث قيع سنتحولتض ايولتفدر يمية كمصظلتنائح واللن اعدث ما نتحدنعو

دار صإاعتها طلتي باستدة احيولافهي رارات، لقذ اتخام و ايظلتناة طسلك لتي تملت الهيئاا

  ئح.واللاه ذه

ل في مجارارا قدر يجعله يصك أن لن ذشأن فمذا لت ، اطلسلاه ذلي مثال يتمتع بهوافال  

ون يك، و لتابعة لها ل الهياكذا اك، واليةولعامة للزة األجهل اقيع تعنى به كوبالتض يولتفا

رة، ألخياه ذهدى قيع لوبالتض يولتفد اعواقم يظعيا في تنرشررا مبدرا و مصرار لقذا اه

ء قيع بناوبالتت لبحدي المال العمر اتباشداري إلز اكيرلتدم اعت يئاهل ما يجعذا هو

  بذلك.لي والض ايوعلى تف
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  قيعولتض ايوتفون لثاني: مضمرع الفا

ود سمية يعأوراق رقيع على ولتاليه وض إلمفااعة طستاقيع يعني ولتض ايوتفن لما كا

و ية دارإلل اماألعز ايقة النجان طرفإنه كاوض، لمفالى إقيع عليها ولتافي ل ألصا

لح طمصط تبرما يرا فكثيذا .  ل1ّو ض لمفن اعبء لعذا اهف تها بتخفيرتين ويع مرلتسا

 ط لبسض ايوكالتفرى خت ألحاطقيع بمصولتض ايوتف

ول أن بالقر، ألخيذا اضيح هوعلينا تب جذا ولوض، لغمن اعا مونطرح ما يب كرلمو ا

ط لبسيض ايولتفك أن:  الذقيع ولتض ايولتفن تيورهما صب كرلمط و البسيض ايولتفا

  . 2ليه باسمه ّو ض إلمفد ايدتحب لطفيت، لألصيدل اليه بعينه بّو ض إلمفاى لدر إيص

ض يولتفس ابمنح نفل ألصيافيه وم يقذي لض ايولتفو افهب كرلمض ايولتفاما أ  

ال نكتفي في مسألة .  و3ن كيره مشتذبتنفيوا موليقم ليهن إضيولمفن امدد لى عإقيع وبالت

نما و إلمشابهة له ت الحاطلمصد ايدتحو نا وه على تأسيسه قانذقيع هوبالتض يولتفا

ض يوتفن شأن ما مو، عليهاوم لتي يقاألساسية زة اكيرلاعلى وف قولالى ك إلذى طسنتخ

  سته.رمماد عنت تبعاب تريأن قيع ولتا

 قيع    وبالتض يولتفروط اال : شأو

 في   ل تتمّثروط لشن اعة مومجمر فوافيه تب لطقيع يتولتض ايوبتفداد العتإن ا

 قيع ولتز اني يجيوقانص نود جو  -1

ذا بها في هول لمعمدة القاعاه هي ذه، 4ص لنرج اخاض يوال تفص وال بنض إيوفال تف

قيع ولتض ايوتفذا أن هن مم يفه، ولقا طالنا مطال بطباد عنها يعرج  ما يخل كل ولمجاا
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د أن الب، أي ليه د إني ليستنوقانس سان أمد به البراف العتواعية رلشاعلى وز حتى يح

  عليهص بالنك لون وذلقاناه زيجي

  ئي:زجس ليوكلي ون قيع يكولتض ايوف -2

خلة في داسمية وراق رألاه دهون تكد أن  ال   كما البرى خوألسلمية اة طلسلم اباس

لحالة اه ذفي هء ليه باإلمضاوض إلمفايع طألصلية بمعنى ال يستاة طلسلت اختصاصاا

م ماأهنا ون فنك،  ّقع عليها باسمه ويوئيسه ص رختصان اجة عرخاوراق بأ يأتيأن 

  ر.يزولتاعلى ب يعاقون لقانم أن انعلن نحر ويزولتا

  قيع:وبالتض يولتفدة امث حين م  -3

أذا ال إحتى كتابتها ض أو يولتفل امسبقا قبدة لمد ايدقيع ال يحكمه تحولتض ايوتفإن   

س           ئيرلن الة بيدلمتباالثقة والشخصي ر االعتبااعلى  هنا مبنيض يوفالتفون  لقانص ان

ود جوبر تتأثأن لعالقة اه ذبيعي لهطلن امك لذلض ، يولتفذا الهس كأسار  ؤوس لمو ا

  .1كالهما  ن أو فيطرلد احر أتنتهي بتغييض يولتفذا اهدة م، وفيه طرلدث يحر تغييأي 

  لية:ؤوقيع ال للمسوللتض يولتفا  -4

ض يوفالتف، ليته ؤوبمسظ كال منهما يحتفن فإء سه بإمضار ؤومس ئيرلض ا وّ يفن فحي  

م ما قادود في حل يسأرؤوس لمأن اكما ، لية ؤولمسس اليء وإلمضاانه ومضمون هنا يك

راف إلشواقبة رالمو اسيه رؤوعلى مب لتعقين امس ئيرلايمنع ذا هن لك، قيع وتن به م

  قيعاته.وعلى ت

  

  

                                                           
1
  . 68ص ق،�	��ا �ر��ا   



   داري�ا ز��ر��ا دم� ت����	 �����ا ر	ط�ا                                  �
	��ا ل���ا

 

71 

 

  قيع:ولتاض يوفي تفض يوال تف -5

رى خرة أقيع موبالتض يولتفذا اهض يوقيع تفوليه بالتوض إلمفرؤوس اللمن ال يمكإذ    

أن ينا و رألعملي اقع والالى إجنا رما خذا جته .فإن درعظر لنض ابغر خص آلى شخإ

ن قيع مولتض ايوعلى تفوزون سمية يحرلق اثائوبالن لمختصياية دلبلافي وظمل ك

م يظلتنو أن اخاصة دي لبلالشعبي س المجلس ائير وهو ألصلي ص االختصاب اصاح

س ، ئيل : رعلى شكن سيرؤومء و سادة رؤعلى عوي يحتر و ية كبيدلهيكلي للبلا

م أن لسلذا اهن مم فال يفهرؤوس أعلى مس ئيريصبح س ئيل ركس... و ئيرؤوس ، رم

م للسافي قمة و هد حس وائيك رهنال أن سه برؤوقيعه لموتوض ية يفدلبلس ائيل رك

ل ألصيص االختصاذا اله هود يعن مو هر ألخيذا اه، و ية دلبلس ائيرفي ل يتمث

ن لمختصين افيوظلمالى ض إيولتفذا اهون يكو قيعه وتّو ض يفن مط فقو ه، قيع وبالت

  س البلدية.ئيص رختصااخلة في دالاسمية رلوراق اباأل

  قيع:وبالتض يولتفر اثاآثانيا: 

ذي لداري اإلل العمبء اتخفيفا لعد قيع يعوه بالتسرؤولمداري إلس ائيرلض ايوتفإن   

ذا لسلسلة هداد متت اقولس اقيع في نفولتض ايوتفداري ، و إلس ائيرلق ايقع على عات

ت قولس اقيع في نفولتض ايوتفداري ، و إلس ائيرلم اباسون يكء إلمضاك أن الر ذألخيا

ض يولتفرة افتء ثناص أالختصاذا اسة هرممان مض يولتفامانع س ئيرلرم ايضا " ال يحأ

د و حآن وافي و ثيقة ولذا اهس على نفن قعاويرؤوس لمس وائيرلأي أن ا  1قيع " وبالت

سة رمماول دون قيع ال يحولتض ايوتفك أن لول ,ذلمفعري اسار يعتبن قيعيولتاكال 

ص خيرترد مجو قيع هولتض ايوقيع , تفولتض ايوتفود جوالختصاصاته مع ل ألصيا

جته فال ذ دريأخو نفسه ل ألصيص االختصاب اصاح لىب إينسث بحيدي مال لعم

لتنبيه در ايج، سمية رلوراق األر اكذعلى وحقيقية ت ختصاصااسة رلى ممادا إبأقى ري
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إذا نه ، أي أ 1ل ألصيص اختصااخلة في داسمية ون رتكب أن يجوراق ألاه ذهأن لى إ

ك و يدلق وراتأتي بأك أن بدر ال يجق ثائولاعلى ق يدية بالتصدلبلس ائيرمثال ك ضوف

وراق ألاه ذه، ولمصلحة رج اخاس نان أمأوراق قة على دلمصاأو اعليها باسمه دق تصا

وظف كمت نك أمهمتو تها د ّ عو أن ألها ق حيانا سبون أتكدارة سمية فاإلون رتكد أن الب

عمله ن مل مثاط ستنباالنا ن يمكط و قيع عليها فقولتو اقيع هولتض ايوتفن مد مستفي

لتي اثيقة وللء ابموم قيع يقولتاة طهنا بسلوض لمفوظف افالمد  ياللمدة اشهاراج ستخا

على ر شؤلمم الختاعلى ظ لمالح، واقيع عليها وبالتوم يقم ث، ها دادبإعدارة لإلق سب

ض يوبتفرة وليه مع عباوض إلمفل واألصيص االختصاب اصاحم سل انه يحمأثيقة ولا

و قابة رلاة طسة سلريع مماطستيداري إلس ائيرلأن اقيع ولتض ايوفي تفد كما نج، منه 

ن ة بيطبرالن اما عس ، أئيرلاعلى صفة وز يبقى يحإذ سه رءوعلى مراف إلشواجيه ولتا

ن لة بيدلمتباالثقة س اساأقيع فإنها مبنية على ولتض ايوفي تفرؤوس لمس و ائيرلا

على ر تغييإذا طرأ ما ر يتأثو فهك لذابع شخصي لطله ض يولتفذا اهن أن فيطرلا

ليه وض إلمفوض أو المفر اقيع  ينقضي بتغييوبالتض يولتفذا أن اهن مم يفهن ، ويفطرلا
ض يوتفن شأك لذقيع شأنه في ولتض ايوفي تفض يونه ال تفأيضا رة أإلشادر اكما تج  2

رى خرة أيمنح مأن شأنه ن مص الختصاض ايوتفك يملن مر أن غيص ، الختصاا

رة موض يفأن له ن قيع ال يمكوبالتض يولتفك ايملن من لك، قيع باسمه و لتض ايوتف

  .قيعوال بالتص وباالختصارى خأ
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  داريإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتود الثاني: قيث المبحا

ن ييولمستاعلى ك لر وذئزالجافي داري إلز اكيرلتدم العت هيئاود جت ونه ثبأصحيح 

ر غيت لهيئااه ذهت اطبسلراف العتل اخالن مود جولذا اهد تجسّ ، والئي ولدي و البلا

ث حيض ، يولتفس اساأعلى ك لم ، وذيظلتناة طسلرارات ولقذ اتخااة طسلن مزة كرلمما

ألنها ال داري إلز اكيرلتدم اعت لهيئات اطلسلاه ذينا هق ورأكما سبر ألخيذا امنح ه

ل فهد ، يدجن مر خل آشكام إماأيضعنا راف العتذا اهن ية لكولمعناتتمتع بالشخصية 

ز كيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتن اإلجابة هنا بأن ايمكق ؟  ولطمراف العتذا اه

درج لتدأ امب وه، وية دارإلاية زكرلمت اماومقد حن أبنا هنا نسيادر يج، لقا طمس لي

يعني " ذي لداري ، و اإلز اكيرلتدم اعت هيئات اطعلى سلوارد لد القيو اهداري ، وإلا

ورة في صدو تبث بحي، لة دولافي داري إلز الجهادات احن وبيط بريا يوا قطبرانه ثمة أ

، لمصالح دارات و اإلء اسارؤلتالية ت اجادرلافي و على س أئيرعلى قمته د جويرم ه

م و اظلنروح اها ودلتي يسالعاملة دة احولر ااهظية في مدارإلدة احولرم الهذا اهر هظفي

رارات و قن ه مدرفيما تصر لسياة طلها خم سرت، 1دة " حرة وامآة طعليها سلن تهيم

  ت.يماظتن

داري إلز اكيرلتدم اعت هيئات اطلحقيقي على سلد القيل ايشكدرج لتدأ امبن كاو إذا 

شأنه ن ما مذا فهداري ، إلرم الهاسه في رؤوماري و دإلس ائيرلن امل جة كدره ديدبتح

  ء.القتضاد التقاضي عناهلية ألتي لها الجهة د ايدعلينا تحل يسهّ أن 

  ول:سنتناك لذلرة، كثيت عي منا تفصيالديستداري إلدرج التوع اضوفمك لذل

  رع أول).ئاسية (فرلاة طلسلق ااطن -

 ثاني).رع ئاسية (فرلاة طلسلر اثاآ -

                                                           
1
  .  292، ص ق	�� �ر�،  ن���� د��� ن���� ن�	�  



   داري�ا ز��ر��ا دم� ت����	 �����ا ر	ط�ا                                  �
	��ا ل���ا

 

74 

 

 ئاسية  رلاة طللسلداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاوع خضول: ألب الطلما

ضع ويو أن هومعناها زي وكرلمم ااظلنر اهوجوألساسية زة اكيرلائاسية رلاة طلسلد اتع

في أو لعاصمة افي ت كانواء سم أي عمالهر أمقن ينما كاأية زكرلمدارة اإلافي وظمل ك

مة ظلمناعلى داري إلس ائيرلن ايهيمث ئاسي "بحيدرج رفي ت، لمختلفة الة دولم اقاليأ

يمكننا ر خول آفي قم " وعمالهأعلى وفيها ن لعامليص ابأشخاق ية فيما يتعلدارإلا

جهة وافي مس ئيرلايتمتع بها ت الختصاصان اعة موئاسية بأنها مجمرلاقابة رلف ايرتع

ق هي حوع ، أي لخضوالتبعية اة طبرابه بطون تبريء الؤهل تجعأن شأنها ن سيه مرءوم

ن اعة مطلوع والخضب اجووالمختصة دارة اإلن طرف النهي مر واألمل اتعماساة طسلو

س ئيرلم ، أي أن اعمالهن وأسيرؤولمص اة شاملة ألشخاطلسل"اه ذتأتي هن ، وسيرؤولما

رارات لقاه ذمخالفة هب محلها بسبو ه هرارقل يحرؤوس أو لمرارات اقدل يعأو يلغي أن له 

  فيها".درت لتي صوف اظر لامالئمة في ر نها غيون ، أو أللقان

يمنحه ص ختصان "اعرة عباو هل بق لطمق بأنه حق لحذا اهم فهب نه ال يجأال إ  

ة طلسلرة  افك، و لعامة" ق افرالمر اسيب حسو لعامة اصا منه للمصلحة رحون لقانا

ص لى نإحاجة ر بغيرس تماع ، ضاوألابيعة ن طتنبع مأي ضة رمفترة ئاسية هي فكرلا

رؤوس للمن فال يمكل ألصيص االختصاب اسها صاحرلية يماصأقابة رفهي ص ، خا

  03/06ر ألمن ام 40دة لمااته أوردما ك لل ذ.مثاص نود جدم وعليها لعج الحتجاا
يته دتأر اإطفي وظف لماعلى ب نه :"يجأعلى ت نصث لعامة حيايفة وظبالق لمتعلا1

  بها.ول لمعمت  ايماظلتنن و انيوافقا للقومها راحترض افولة دولاة طسلرام حتالمهامه 

ن مد يزيص لنأن اال ص إنر بغيرس تماز أن ة مجاطلسلاه ذهت كانو لوحتى ن لك   

ئاسية رلاة طلسلرة افكد تج، وة طلسلايها صفة طيعن مو فه، سة رلممااعيتها في رش
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د قري ئزالجرع المشظ أن المالحل ،و اين طومذ زمنن ونيواقدة ني في عولقاناساسها أ

  لملغى).(العامة ايفة وظبالق لمتعلا 133 - 66م قر رال باألمعم 1966ذ سها منرك

ص لخااألساسي ون ابالقانق لمتعلا 1 224 – 89مقذي رلتنفيوم اسرلمء اجاك لد ذبع  

و هرس ليكدارات ، إلت واسساؤكة للمرلمشتك األسالالى ن إلمنتميل العمااعلى ق بطلما

رف لمتصاضع وبراف العتا لىإمنه  16دة لمات اهبذف، ئاسية رلاة طلسلرة افكر آلخا

س ئيرلأو العليا اة طلسل،السلميةاة طبالسلود لمقصوالسلمية ( اة طلسلت اتحداري إلا

ت تحر آلخو اضعته هداري وإلد المساعاضع ت وسمر 32دة لماك الذكداري) و إلا

د فتجواد ،من مر ئاسية في كثيرلاة طلسلافي وم سرلمذا اهل فصد قولسلمية  اة طلسلا

دة لمان، واييدارإلن انيولمعام امهادد تح 46دة لماواية  ريدلمب اكتام مهاد دتح 39دة لماا

م سرت 76دة لمان ،واجميرلمتم ابمهام تهت 66دة لمان ،و اييدارإلوان اعم أمهادد تح 49

ن ها مرغين ، ونيولمعاك اسلم مهان تبي 116دة لماك الذكن و لسامين المحاسبيم امها

د نجك لذك، لسلمية اة طلسلرف اتصت تحن سيرؤولمل اكت ضعولتي رة الكثيواد الما

ذي لو ائاسية رلاة طلسلرة اسخة لفكرلمن انيوالقن ابين مر كذلف اسال1 06-03ر ألما

ص خاص لى نإلحاجة ر ابغير س تماع و ضاوألابيعة ن طبأنها تنبع مّر  قأئه دفي با

 -24واد لماته دما جسّ ذا هو،وه هوادعليها في مص لنود اعار ألمذا اهظ أن لمالحن الك

ن نيوالقأن انستنتج وص لنصاه ذجميع هن م،وها رغيو 48دةلماك الذك، و 47-41-40

لى غاية إ 2007د مندرة لصاايفة وظلد المختلفة على صعيت ااطلنشااألساسية لقضايا ا

ه طبو رئاسيا ريما ظتنوظف لمم ايظلسلمية لتناة طلسلدأ امبس يرعلما لتكءت جا 2011

في ون تكداري وإلس ائيرلابعا طئاسية رلاة طلسلرس ايما، ولتابع لها داريإلز ابالجها

  سة.رلممااه ذلهر ثاك آلن ذعب تريأن شأنه ن ما من معيق اطن
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  ئاسيةرلاة طلسلق ااطنول: ألرع الفا

يا          إدارلة لها ولمخت ااطلسلل العاصمة بكاية في زكرلمدارة اإلرت استأثاالما طل

وان عرد أنها ال تجر أية غيزكرلماة طلسلد ائما بيرار دالقاة طلمعنى تبقى سلذا ابهو 

ق كما سب -ض يولتفق اين طرعذا ه، و 1ة طلسلاه ذهن مزة ألجهف افي مختلدارة إلا

الما طفم ياتهومستت ختلفامهما ، نيهولهيمنة على معاراف و اإلشالى وتتل ب -بيانه 

ية زكرلمدارة اباإلط تبارالد اشأة طتبرمق فرالمو اية دارإلدات احولوع امجمت كان

دد لمحل المجاو اسة هدرالمسألة بالاه ذهن ما يهّم نا م.  و2تها طسلو تها راراخاضعة لق

ئيسه رخاضعا لرؤوس لمل ائاسية تجعرلاة طلسلوأن اصا وة خصطلسلاه ذسة هرلمما

ذا هن عب نجي؟  وسهرؤوعلى مداري إلس ائيرلاة طسلل فيما تتمثءل هنا نتساداري وإلا

ذا ما يبقى هرؤوس لماجهة واجة في مزدوة مطسلك يملداري إلس ائيرلن ابأؤل لتساا

جة في زدولماة طلسلاه ذهر اهظمل تتمثداري ، و إلائيسه رئمة لدافي حالة تبعية ر ألخيا

  رؤوس.  لمذا اهل عماأته على طسلرؤوس و لمص اعلى شخس ئيرلاة طسل

ة طفي سلل لتفصيرورة الى ضإا نودتقؤل لتساذا افية لهوالاباإلجابة م إللمار أن اغي

  ر.ألخيذا اهل عماأته على طسلرؤوس و لمص اعلى شخداري إلس ائيرلا

  رؤوسلمص اعلى شخداري إلس ائيرلاة طال : سلأو

ن و ة تعييطسلل   خالن مرؤوس لمص اشخاأعلى داري إلس ائيرلاة طسلر هظتو  

ه ذهت تحل خديو بها ول بها ون لتي يحلقف اائوظلد ايدتح،أي لمختلفة دارات اإلايع وزت

ن حست لباطمتب حسرى خألى إيفة ن وظمن فيوظلمل انقق حس ئيرللأن يضا أة طلسلا

ت جاوا درلينالن سيرؤولماقية رتداري إلس ائيرلت ااطسلن مك لذكداري ، إلل العمر اسي

ئح واللن وانيوالقالتي تسمح بها اية ردودلمءة و الكفان اه مومدما قب يفة حسوظلاعليا في 
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س ئيرلالى إجع رفإنه يون ، لقاناعليها ب لمخالفة يعاقوظف لمب اتكال ارفي حا.  و1

رد بمجك ل، و ذلمهني اأ طلخاجسامة ب حسدرج لتي تتايبية دلتأزاءات الجاقيع وتداري إلا

  يح.رمة بالتسدلخء انهاإلى إبيخ شفاهة ولتا

بقا ون وطلقانر ااإطفي ون يكب أن يجت اطلسلاه ذسة هرممان فأل حال على كو   

عليها ص للنرورة ضود جدم وحيانا بعض ألبعٕوان رأى  احتى ت يعاربالتشواردة لود اللقي

ما في داري، أإلس ائيرللرف لمعتم ايظلتنا زفي حيل خدتورة  كذلمت ااطلسلاه ذهل ك، و

ت قأي وفي در يصداري أن إلس ائيرللد أن فنجت لتعليمارارات و القدار اصل إمجا

ك لذك، عنه ع المتناأو اعليه عمله ب جوايفه بالرتعد سه بقصرؤومة لمزلملر امواألا

جبة واية ردفرارات حتى قأو الئحية أو يعية رنية تشولقانوص النصالى ن إفيوظلماجيه وت

بكيفية م يفهرتعوص أو لنصاه ذلهر بتفسيم هدادمإيضا ر أألمب الطيتد ق، و2ق بيطلتا

  بيقها  طت

وع نرد نما هي مجداري ، ٕواإلس ائيرللزا متيات اة ليسطلسلاه ذهأن لى رة إإلشادر اتجو 

ن فإنه مك لذكر ألمن الما كاون، ولقاندود افي حس ئيرلذا اسه هريماص الختصان ام

  .3فيها قضائيان عطيداري وأن إلس ائيرلرارات اقن يا مم إدارلظيتوس أن رؤ لمق اح

  رؤوسلمل اعماأعلى س ئيرلاة طثانيا : سل

ل ألعمااجهة واسعة في مت وااطيتمتع بسلداري إلس ائيرلد المسألة نجاه ذهص فيما يخو

يح رلتصق أو المسبذن اإلورة اصذ تأخد ة قطلسلاه ذهك أن ل، ذسه رؤومن عدرة لصاا

د أن الّ  بعإختصاصه ل افي مجاراءات إلجذ اتخارؤوس المل المجار اغين نه مث أحيب،

سه رؤومء اطعن إعداري إلس ائيرلع امتنال افي مجاو ئيسه إذن رعلى ل يحص
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ه ذفي ه  1ط لنشاذا ابهن إلتيان اعرؤوس لمايمتنع ط لنشارة ايح بمباشرلتسص و اخيرلتا

ئيسه رار رعلى قرؤوس لمل اعمف قويتث حيق لتنسياشاكلة ت تحل خدلحالة هنا تا

  رؤوس.لمل اعلى عمق يدبالتصم قاد قداري إلس ائيرلول أن افنق

على س ئيرلافقة واعلى مول لحصرورة ايقتضي ضروف معو كما هق يدلتصرار وافالق   

قة دلمصااه ذيخ هرتان مون فيكد لنفاز الى حيإجه روما خ،أصحيحا د حتى يعرف لتصا

رار معينة على قدة في حالة مضي مك لق ذيتحق،و ضمنية ورة صذ تأخد لتي قا

حة راصرع لمشرر ايقأن ة طيرش، ماراض ئيسه باعتب رجانن مل يقابرؤوس دون أن لما

على ق يدلتصأو افقة والمم افي حكر يعتبس ئيرلن امزالتدون امعينة دة مضي مل يقابأن 

بمعنى رؤوس مرار قف ق"وة طلسلاه ذهظل يضا في س أئيرلايع طيسترؤوس و لمرار اق

ن كما يمكف ، قولرة افتك طوال لوذنية وقانر ثاآهنا ب ترفال يت 2ه "  ذتنفيء جاإر

س ئيرلاة طسلر تعتبذا لهس ، وئيرلابصفة رد الما ينفرؤوس ظلمرارات اقء لغاس إئيرلل

زء على جأو بكامله رار لقاعلى ء إللغاب اينصد قوقابة الحقة  رسه رؤومل عماأعلى 

مته ءمالدم لعون أو للقانف سه مخالرؤومرار قس أن ئيرلظ اما الحك إذا ل، و ذط منه فق

ب لتعقيق ائما حس دائيرلايبقى رؤوس لمابها م نية قاومخالفة قانك هنان تكم لوحتى ،  

رؤوس   لمرارات اقد يدفي تحداري إلس ائيرلاة طسلك لذبد نقص،سهرؤومل عماأعلى 

داري إلس ائيرلاليأتي ،ختصاصه رة ابمباشرؤوس ملم اقياق سبرض هنا يفتد يدلتحذا اهو

  ه مناسبا.رافيه بما يدل يعو

  ئاسيةرلاة طلسلاسة رممار ثاألثاني: رع الفا

دم عت هيئات اطسلن مد حقيقيا يحدا نها قيوفي مضمل ئاسية تشكّ رلاة طلسلت الما كان

ل بشكد لحرة واألخياه ذستقاللية هن امص تنقأن بيعي طلن افإنه مداري إلز اكيرلتا
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داري إلز اكيرلتدم اعت سة هيئارممان بأز كيرلتدر اية تجدالبافي واتها طسلن ضح موا

دارة إلن ايح مرصض يوعلى تفف قوتترارات لقذ اتخاا ةطسلذا كويمية  ظلتناتها طلسل

وع نن ة مطسلت لهيئااه ذعلى هرس تمات قولس افي نفرة  ألخياه ذهر أن ية  غيزكرلما

حيانا رؤوس وألمت اقولس افي نفو هوض ، ولمفص ابشخن ألحياض افي بعق تتعلر خآ

  ئاسية.رلاة طلسلرة اما ب ّيناه سابقا بفكذا هوبأعماله رى خأ

على د ئاسية كقيرلاة طلسلق ابيطتبة على ترلمتر اآلثااعلى حقيقة وف قول، ٕوان اذا ه

ه ذالستقاللية هدم اعر اهظمف كتشاالى إنا وديقداري إلز اكيرلتدم اعت هيئات اطسل

  داري.إلز اكيرلتدم اعت ية لهيئادارإلالية ؤولمسالى مشكلة إيضا أنا ودكما يقت،  اطلسلا

  داريإلز اكيرلتدم اعت ستقاللية هيئادم اال:عأو

ة طلسلاسة رممال خالن مداري إلز اكيرلتدم اعت ستقاللية هيئادم اجه عر وهظي  

  جمالها في:إلنا ن يمكت اطسلدة ية عزكرلما

 جيه  ولتاة طسل -1

ن طرف لة مذولمبود الجهاة ظمالحن لسلمية يمكنها ماة طللسلل صيص أختصاو اه

،  1دات شارإلت و التعليمار و امواألل اخالن مك لداري ، و ذإلز اكيرلتدم اعت هيئا

ن سيرؤولماة ظمالح، و قبة رالمم ئدالل اخدلتق اين طرعق ية تتحقإدارعملية إذن فهي 

  لصحيحة.ب األساليزام التو انحم فعهم و دهودجيه جهوتن و ييدارإلم اسائهل رؤقبن م

  ب:لتعقيو اقابة رلاة طسل -2
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فهي ت لصالحيان اعة موبمجمم اية بالعاصمة بالقيزكرلمدارة اة لإلطلسلاه ذتتيح هو 

لغائها و إيلها دتعك تملداري ، و إلز اكيرلتدم اعت هيئال عم1زة  بإجاوم تقن ها مدحو

  حتى سحبها.أو 

  :2دا على حل كور لصاه ذهول سنتنار كثأة طلسلاه ذهل لتفصيو

 قة: دلمصازة أو اإلجااة طسل -3

لة دولم اقاليوى أسيها على مسترؤومل عمارار أقزة جان إلسلمية هنا مدارة اإلن اتتمكث حي

ذ يتخد قرار إلقذا اهأن الّ  داري)، إإلز اكيرلتدم اعت ية هيئادارإلاسيها رؤوبمد نقص(و 

ن مة مدلمقل األعمان اية بالعاصمة عزكرلمدارة اإلوت ابسكك ل، و ذضمنية ورة ص

  زة.كرلممر اغيت لهيئااه ذهطرف 

دة لح عليه عاطما يصرار أو قدور بصون يحة تكرصورة صذ يتخن أن كما يمك  

  رؤوس.لمل اعماأفيه على دق ليصاس ئيرلن اعدر لصارر ابالمق

 ل:  يدلتعاة طسل -4

دم عت هيئان عدرة لصارارات القل ايدصيال بتعأختصاصا اية زكرلماة طلسلك اتمل

رة ألخياه ذهن عدرة لصارارات القد احن أبأل وأن رأت حصإذا نه ك ألداري، ذإلز اكيرلتا

ال و فيه ل يدلتعالها ز جاداري إلل العمابيعة ظروف و طجبه واسبة لما تستمنر غي

ّ ما هروع، و إمشر غيرار لقل أن ايدلتعاة طبسلد نقص عة رولمشالى د إة تمتطلسلاه ذن

  ب.مناسر ه غيرية تعتبزكرلمدارة اإلن اهنا ألرس يمال يدلتع، إذ أن ايضاأمنها 
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 ء: إللغااة طسل -5

ن عدرة لصااية دارإلرارات القر اثاآعلى ء لسلمية بالقضااة طسللوم اتقأن بها د يقصو

دم ,بمعنى عط فقل بالنسبة للمستقبوري فر مها بأثداعداري، و إإلز اكيرلتدم اعت هيئا

ل جهة كواه مذهء إللغااة طنعني بسلو لماضي. اتبة عنها في رلمتر اباآلثاس لمساا

جه وايد قدام باإلعم لحكذا اهأن ال إ لهاوري لفدام اإلعم ابحكروع لمشر اغيرار لقل اعماأ

ت ياطمعو ظروف لمالئمة ب ابمساسها بجانق يتعلق ضيق اطفي نن عة لكرومشرارات ق

  داري.إلل العما

لقضائي  ء اإللغان اعد لبعل اكد يبعء إداري و لغاو إهء إللغاذا اهأن لى رة إإلشادر اتجو 

ن أن في حي، عة رومشلر اغيو عة رولمشرارات القل اكس يمداري إلء اإللغاك أن الذ

  ل.ألعمارارات و القن امروع لمشر اغيب لجانط افقّس  لقضائي يمء اإللغاا

 ب  لسحاة طسل -6

س نهما نفض ألبعظن افيء إللغاالح طمع مصب لسحالح طيتشابه مصل و خدايتد ق

ون تكب لسحاة طسلأن في ن ية تكمرهوة جطفي نقن نهما يختلفاألحقيقة ن الك، ة طلسلا

درة لصات افارنية للتصولقانر اآلثاء انهاو إلة إزالسلمية اة طللسلك أن ل، ذجعي ر ربأث

ر بأثك لون ذيك، و لمختلفة الة دولم اقاليوى أعلى مستزة كرلممر اغيت لهيئادى احن إع

  .1ل لمستقبر و الحاضو الماضي اها في رثاو آجعي بمعنى محر

 ستها: رعية ممارلشن ئيسيين ريرطشر فواتب جوة طلسلاه ذلى هظر إبالنو 

لتي ت افارلتصرارات و القاعلى ب لسحب اينصب أن جوع:وضولمث احين م-6-1

 .  2م يظلتنون أو ايحة للقانرمخالفة صوي تحت
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ن فإ، 1ن" ماني معير زاإطفي ب لسحاة طسة سلرمماب جدة:"ولمُ ث احيمن  -6-2

ه دارصدة إمن موز تجازة و كرلممر اغيت لهيئادى احن إمن معيل عمرار أو قدر ص

رار إداري) ، في قء باإللغان عطئيا للراجررة إلمقدة الماهي ر (وشهأبعة ربأددة محرة فت

  ب.لسحد احصانة ضر ألخيذا اهب كتسالسلمية بسحبه اة طلسلرع اتسام لو

  يةدارإلالية ؤوللمسس ئيرلل اثانيا : تحّم

ّ ورة ال صإما هي داري إلز اكيرلتدم اعت هيئاأن ينا ق و رأسبد لق ية زكرفة للممخف

وى على مستدة جوالمتك اتلن تها مخففة عطهيئاتها تتمتع بسلأن ما يعني ذا هو ية دارإلا

ية مما ولمعناللشخصية ر غلبها تفتقأفي ت لهيئااه ذهأن يضا أكتشفنا اكما ، لعاصمة ا

  ألعلى.داري اإلس ائيرلاة طسلت تحرؤوس إداري مورة صد يجعلها تجس

ز كيرلتدم اعت هيئات اطبسلراف العتاعلى دا قيل ة تشكّ ئاسيرلاة طلسلت الما كانو 

بيّ نا ق و كما سب  -داري إلرؤوس المت ااطسلن مص إلنقااشأنه ن ما مذا فهداري إلا

ك أن ل، ذعتهازقابة في حالة منارلاه ذهر ثر أهظيو ئيسه ريجعله في تبعية لو   -ك لذ

فع رلتي ستالجهة د ايدة لتحيولمعنالشخصية ر افواترورة عي ضدية تستدارإلت اعازلمناا

رر لضدرة الجهة مصر افتقااما في حالة ، أعنهادر صارر ضد جإن وها ما دضوى عدلا

داري إلم السلالى وع إجرلالحالة اه ذفي هب يج، وسه رؤومد ية فإنها تحولمعناللشخصية 

  داري.إلز اكيرلتدم اعت مع هيئادا يدتحل ما يحصذا ه، و

  داريإلم اللسلداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاوع لثاني: خضب الطلما

دارة إلدي ايروع و أفرد لمختلفة هي مجاية دارإلزة األجهون اية تكدارإلاية زكرلمافي 

زة ألجهف امختلون تكذا هك، وية بالعاصمة زكرلمامة ولحكافي د لتي تتجس،ايةزكرلما
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ذا همقتضى ، و ية بالعاصمة زكرلمدارة اإلاتبعية وع ولة في حالة خضدولاية في دارإلا

  .1داري إلم ابالسلرف ما يعت لة تحدولافي وظيجمع مأن 

نيا دلت اجادرلن امن فيوظينتهي بالمولقمة افي ون يكص لمختر ايوزلد أن انجك لذل

ليه ظر إيفي ينوظلم ايظلتنافي درج إذن فالت، لة دولم اقاليء أنحاف أفي مختلن يرلمنتشا

على ب ألمناصافي ن يدجوالمتن افيوظملأن ابمعنى س ، لعكس اليدة ولقاعالى إلقمة ن ام

ت اطبسلوا يتمتعرورة أن بالضرض يفدي لقيام اهزكرمظ أن مالحداري إلم السلافي 

في ت اطلسلاه ذهم هدتساعك لذكدي ، لقيادور الذا اهوا سريماأن خاللها ن مم يمكنه

، ه جل وكمأعلى م منهوة جرلمت امادلخق اتحقين موا ليتمكنداري إلط النشاافع بعجلة دلا

ئيسه ره درلما يصرؤوس لموظف الموع اخضم يجية تحتدرلتالتبعية ذا أن اهن مم يفهو

ن يجي مدرتم أداري لتبعية في سلاه ذهب تيرتم يتومة . زملر مت وأواتعليمان مر لمباشا

على رض يعترؤوس أن للمن ال يمكذا بهدارة  وإلت اجادرنى أدحتى ل ألسفالى إعلى أ

ن ئيسه مره دراعة ما يصطبرم ني صاوقانزام لترؤوس إذن الماعلى ، إذ ئيسيه ر رمأوا

  ل.لعمروط اشس تمر مت وأواتعليما

لمختلفة اها راهظئاسية في مرلاة طلسلروض أن المفن انه مألى  رة إإلشادر اتجو

بيعة إدراك طعلى ر كثم أمة ما يمكنهدلخامية في دألقن امم لهون يكء سارؤسها ريما

ل جهة مشاكواية على مدرة ودراقر ألكثم افهك لذتبعا ل، و2ه ـلباتطمتوحاجاته ل ولعما

دة حولافي ل لعمر اسين  عول ألؤول المسد ايعس ئيرلأن الى إباإلضافة ، حلها ل ولعما

دة حق وفهي تحقور ، ألمابائع طتمليه ر مل ألمجاذا ااعة في هطفال، سها رألتي يتا

د نجأن في قمته رض يفتذي لامي رلهدرج التس اساأعلى وم يقذي لداري اإلز الجهاا

سمية رلت اقاوألاعمله في ر في مقن فيوظلمد اجويأن فال يكفي دا  حوائيسا ر

ك لذيع في طيأن عليه د البل ب، ها ءثناأليه د إلمسنل العمؤدي ايك أن لذلمخصصة لا
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رؤوس لمل اخن أفإ، 1رارات قر ومن أوامم عنهدر ما يصل كك لذك، وه ءسال رؤلعما

  ئيسه.ن رمزاء لجق استحانبه جان اعة مطلب اجواب

ذا عي منا هديستداري ,وإلم السلدرج افي ترءوس لمس وائيرلم التي تحكالعالقة اه هي ذفه

  ه.دودحك لذكواعة طلب اجون وافي مضمر كثق ألتعمدرج التا

  سئيرللرؤوس لمااعة ب طجول: واألرع الفا

وع تعني خضلتي واجية درلتابالتبعية س ئيرللرؤ وس لمااعة ب طجوالح على طيص

لتبعية اه ذهب تيرتم يت,ومة زملر مت وأواتعليمان مر لمباشائيسه ره درلما يصوظف لما

ال ك لذفي دارة ،  وإلت اجادرنى أدحتى ل سفألى إعلى ن أيجي مدرتم إداري فقا لسلو

داري إلس ائيرلول أن القالنا ق سبد ق، و 2ئيسه ر رمأواعلى رض يعترؤوس أن للمن يمك

  ها.ذال تنفيء إالؤهك ال يملوسه رؤولمت جيهاولتر وامواألا دارصإة طسلك يمل

م حكاوى أه في محتدنج، نا وقاند مجسب جداري واإلائيسه رلرؤوس لمااعة ب طجووا   

ر اإطفي وظف لماعلى ب نه : " يجأمنه على  40دة لمات انصث حي،  06-03ر ألما

  بها".ول لمعمم ايظلتنوا ننيوافقا للقومها راحترض افولة دولاة طسلرام حتايته مهامه دتأ

تبته ت رمهما كانوظف مل "كص بالنف تضيق ولسياس افي نف 47/1دة لمااتأتي و   

  ليه".إكلة ولمم المهاذ اتنفين ال عؤومسداري إلم السلافي 

ذا كذا واعة هطلب اجون وافي مضمر كثل ألتفصياعي منا ديستوع ضولمذا اهر أن غي

  ها.ريثيأن شأنه ن لتي مت االنعكاساا

  

  
                                                           

1
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  سهئيرلرؤوس لمااعة ب طجون واال :مضمأو

أو القا     رؤوس إطلمذا اه1مة " راكدار هإئيسه رلرؤوس لمااعة ب طجوا"ال نعني ب  

نه على ط أفقول لقد ايرّننا نل إ بون ، لقاندود افي حرف لتصأو ايه داء رأبم إمنعه 

ن مط ، وائلحرض ابها عرب يضأو أن ئيسه ر رموابأف الستخفادم اعداري إلرؤوس الما

ر ألخيذا اهن عرارات قن مدر ئيسه لها يصرمناقشة ويه داء رأبق إحرؤوس للمن هنا كا

، 2ل لعماه مناسبا لصالح راما يرح يقتأن له ك لذكرؤوس ، لمل اعمل بمجاق فيما يتعل

ن ، فيطرلن اها بيودجب وجوالالة دلمتبارام االحتاعالقة دود حن عرج يخن دون أن لك

، فع عنها ودامسألة معينة ول حرؤوس للمظر جهة ندت وجإن ورر ضن مك هناس فلي

لعامة  المصلحة ل انية في سبين بحسل يفعك لدام ذبها ماذ ألخائيسه ع رقناإفي د جتهوا

ل لعمافي س ئيرللرؤوس لمااعة ب طجول واال يحون ولقانن اعرج خار غيك لن ذمم هوأ

رؤوس لمذا اهن من ميزلالر اقيولترام واالحتر ااإطفي ون ئما يكذا داهولى  وألاجة دربال

داري أو إلس ائيرلص ابشخرار إلضد والكيل العمذا اهن لغاية مون اّال تكوأئيسه" رتجاه 

د نج.  و3ها " طلى  ضبإصال ولمبلغ عنها تالمخالفة ن اعف للكشغ إلبالالغاية منه ا

ق حود جن وال يمنع مب جوالذا اهل أن لعمائيسه في رلرؤوس لمااعة ب طجوايضا في أ

لى وى إلشكم أو الظلتم ايدتقداري إلرؤوس افللمم ،لظلتق احو هرؤوس به للمرف معت

س ئيرلل اقبإذا عما ظر لنض اتمسه بغرارات قل أو لعماتهمه في ور مول أئيسه حر

روري و لضن امن لكء، لقضاالى وء إللجل ائيا قبزجأو فيها كليا  د يدلتحأو ابإلغائها 

داري إلرؤوس ابالمدر الئقة فال يجرات عبال و جمبم لظلتون امضمون يكب أن جوالا

إذا اعة طلب اجواية دتأزاء جك لذبق ستحو ائيسه رللياقة في محاسبة ب اجن والتخلي عا

ه ديرتجك لذال تعني ب، واعة طلها بالل يتمثس و ئير رمرؤوس أوالمق ابطيأن يقتضي 

                                                           
1
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س ئيرلرؤوس والمن ايبدل لمتبارام االحتن اموا نعني جل مته برابكس لمساأو اقه وحقن م

  داري.إلا

  رؤوسللمس ئيرلااعة ر طثاآثانيا : 

داري إلز اكيرلتدم اعت هيئات اطعلى سلدا نه قيوفي مضمل يشكداري إلم السلن الما كا

  ت.اطلسلاه ذهن مد لحاضح في والر األثاله ن كا

ه ذستقاللية هدم الى عرورة إجعنا بالضرير ألثذا اهن عث يدللحل لمجاافتح ٕوان   

جع ريق ابطلتذا احقيقة ه، وئاسية رلاة طلسلت الناه في تبعاوتناق وأن سبذي لت وايئالها

ن أو تيورصران يعتبث حيداري إلم السلوائاسية رلاة طلسلن ابيود جولمل اخدالتالى إ

  داري.إلدرج التدأ المبن كنير

ر بمجدد لصذا ابهداري إلرؤوس المول :أن القانجملها في ن أن فيمكر آلثااه ذهن عو   

.  1زاء ضه للجريعك لر ذبغيل لعموااته طلسلوع لخضوائيسه ر رمواألل المتثااعلى 

ل المتثااال ك إلتي ال تملداري واإلز اكيرلتدم اعت مع هيئادا يدتحل ما يحصذا هو

ة طسلن عليها مرة ألخياه ذسة هربمماول لقبواية بالعاصمة زكرلماة طلسلر امواأل

  ئاسية).رلاة طلسلافي ك لذ(كما بينا ب لسحاة طلسء وإللغااة طقبة سلرالماة طجيه سلولتا

  داريإلس ائيرلرؤوس لمااعة دود طلثاني: حرع الفا

ه رمل أوالكل يمثل ، ولعمائيسه في راعة داري طإلرؤوس المب اجن وانه مأصحيح 

نما يعني ,ٕوامته رابكس لمساأو اقه وحقن مرؤوس لمذا اهد يرال يعني تجدام ما، ه ـتراراقو

رؤ لموز اتجادم ه عراإطفي ل خدي،  2داري  إلائيسه رؤوس ورلمن اال بيدما متباراحتا

ن معير مذ أسه بتنفيرؤومداري إلس ائيرلر امذا أفإ، ئاسية رلر امواألدود الحوس 

                                                           
1
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ن كأولكاملة الية ؤولمسل ايتحمن ه مدحوصى بها فإنه ولمدود الحر األخيذا اهوز تجاو

دم بعول لقاما روع ، أهنا مشس ئيرلر امون أيكرط أن بشن لكن  يكم لس ئيرلر امأ

خله في متاهة ديأن شأنه ن من فإداري إلس ائيرلن امدر لصاداري اإلرار القاعية رش

  دا.حالة على حل سة كدراعلينا ب يجذا لرى . خأ

  عةرولمشر امواألاال: أو

يتماشى داري و إلس ائيرلن امدر صار ألمن اكاإذا بأنه ول لقايمكننا دد لصذا افي هو   

  . 1رؤوس لمااعة طمية زابإلك للشل فال مجاون لقانت اعه مع مقتضياوضوفي م

مسألة معينة ن جعه بشأرايداري و إلائيسه رمناقشة ن مرؤوس لماال يمنع ذا هر أن غي

  يفة.وظلت اخالقياوز أيتجام لدام ما

ل قبرؤوس لمب اجانن مون تكرأي لداء احلة إلبرمل فضن أبأء لفقهاذا رأى الهو    

لمهنية         رة الخبل اخدتذا في ه، و 2ه دارية إلصدلتمهياحلة رلمافي ، أي رارلقدار اصإ

فإنه يصبح رار لقدر اصإذا ما في حالة ما ش ، أللنقاب لباايفتح ذي لرؤوس المءة اكفاو 

  ه.دورصوم ين مرؤوس لمب اجانن اعة مطما للزمل

  عةرولمشر اغير مواألاثانيا: 

و ه رمل أوالكل يمثل و لعمافي س ئيراعة داري طإلرؤوس المب اجن وانه مأصحيح   

روع          مشر غيو اعة فيما هطنه ال ك ألود ذعليه قيد ورد قب جوالذا اهأن ال إته راراق

سه رؤومر مداري أإلس ائيرلأن اضنا رفتو اهنا لر ألمف ايختلون إذ للقانف مخالو 

ون قانوص عليها بنصب معاقو عليها وص يمة منصرنها جأعلما ل لقتايمة رجب تكاربا

.   3ت " باولعقون اقانب جولجميع بمطب المسألة يخااه ذفي هرع لمشك أن الت "ذباولعقا

                                                           
1
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عة رومشر تبقى غيون لقاناعة في رولمشر اغيم ئرافالجرؤوس، لمس وائيرلن ابيرق فال ف

يضفي عليها أن جة  در تمهما كانداري إلس ائيرلت اصالحيان مس ليوعليها ب معاقو

رؤوس لمايع طال يستك لذبوإلباحة ب األسبان امب يجعله سبأن ال وعية رلشاصفة 

على ون يكك لذل،ئيسه ر رألمذا نا تنفيوعليه قانب تأتى فعال معاقإذا به ذرع  لتا

يحة في رصوص بنصم يرلتجاائلة ت طتحدرج ينذ بتنفير مأما م أن يعلن كارؤوس إذا لما

لة ءنفسه للمسارض ال عذ ٕوالتنفين ايمتنع عأن لحالة اه ذعليه في ه ت ،باولعقون اقان

نما ،ٕوانيةن بحسل ما فعل نه فعب ألعقان امت إلفالاال يكفي ذا هن مر كثل وأب، لجنائيةا

د يعتقون ،و أن للقانف لمخالل اتكابه للفعدم ارعت يثبأن عليه ن لمتعين امن كا

اعة ب طجد واحف ال يق، و1لة ومعقب سباأه على دعتقاوم ايقل و أن  عية ما يفعرومش

ّ ٕوان حتى ل بت باولعقون افي قانررة لمقم ائرالجد ائيسه عنرلرؤوس لما ر ألمق اتعل

فحتى ت ، باولعقون اائلةقانت طعها تحوقد ولى حإجسامتها ل ال تصت مخالفاب تكاربا

ون يكن أمعيّ نة  كروط  شرت فوتإذا ال ، إلية ؤولمسن انفسه مرؤوس لماال يعفي ذا ه

ن بيول ال تحس ئيرلااعة ث أن طحي، مخالفة ود جولى إئيسه كتابة ره نّبد قرؤوس لما

بصفة ون للقانف لمخالر األمرؤوس المذ انفك إذا لذعلى ون ، و مه للقانراحترؤوس و الما

  ذا.فعله هن لية عؤونفسه للمسرض تلقائية  يع

ن مم غربالون للقانف لمخالاذا ه هرمأعلى داري إلس ائيرلّر  اصإذا أفي حالة و    

س ئيرلن اعر ألمدر ايصب أن جوفهنا رؤوس ، لمل اقبن تنبيه كتابي بالمخالفة مود جو

  كتابيا.

و فه،  2رؤوس لماال س ئيرلص الية في شخؤولمسدّ د ايحذي لو اهر ألمذا اهو    

اعة طلب اجوابداري إلرؤوس امة للمزئاسية ملرلاة طلسلن ابأول لقن ايمكل و ليدلابمثابة 

رؤوس فالمء ، اعة عمياطئيسه رلرؤوس لمااعة ك طلذال نعني بن لكون ، لقانوة ابقو 
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عقله ل يعمرؤوس أن لماعلى ب يجل بر ، تفكيدون به بر مؤما تذ تنفّ ء لة صماس آلي

يمة رجب تكان اريتضمذي لر األمب اتكان ارفيمتنع عؤول ، مسوظف كمن و كإنسا

د بعك لن ذكاإذا الّ  رى إألخاعة رولمشر اغير مواألذ افالّ  ينون  و ألقاناعليها ب يعاق

ن حتى يعفي نفسه م، بة وليه مكتل إتصأن عيتها على رومشدم لى عإئيسه رتنبيه 

و لة  ءلمساالى إنفسه رض عد قون بصفة تلقائية يكر ألمد انف، و إن ها ذلية تنفيؤومس

  زاء.لجا
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  خاتمة الفصل الثاني:

ن لك، قليمية ت إهيئاود جب ولطعه يتوتنو لة دوللداري إلط النشارة ائع داتساإن ا  

عليه وم عي يقرشرر مبس و ساألى د إيستنب أن يجت لهيئااه ذلفعلي لهد التجسيا

ض يوتفص و الختصاض ايوفي تفل يتمثس ألساافأما ، فيه م تتحكودا قيو بها راف باعت

راف العتود اما قيو أني لهما ولقاند السنذا اك ر وثاروط و آلكليهما شو قيع   ولتا

ل خالن ئيسية مرلاة طللسلوع لخضافي د تتجسداري إلز اكيرلتدم اعت هيئات اطبسل

وع لخضء ) و اإللغال ، ايدلتعب ، السحب ، التعقيو اقابة رلاجيه  ولتت ( ااطسلدة ع

ل خالن مب جوالذا اهدود حس و ئيرللرؤوس لمااعة ب طجل واخالن مداري إلم اللسل

   عية.رلشر الغير امواألو اعية رلشر امواألا



  

 

  

  

  الخـــــــــــاتمة
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 خاتمة 

 داري      إلم ايظلتنامكسبا حقيقيا في م ألقاليوى اية على مستت إدارهيئاء نشاد إيع

ت اطلسلن اعء ألعباف الى تخفيدف إلتي تهداري اإلز اكيرلتدم اعرة بيقا لفكطتذا هو 

مة          ويمدة على ظلمحافابالتالي واطن ، و لمن امدارة إلب ايرعلى تقل يعمو ية زكرلما

سته ق درامما سب، و ية راطقرولبير ااهظيجيا على مدرتء لقضاداري و اإلل العمارورة سيو 

  لتالية:النتائج اعلى رج نعن أن يمك

ذي لداري ، اإلز اكيرلتدم اعرة لفكدا تجسيدت جداري وإلز اكيرلتدم اعت هيئا -

ية في ذلتنفياة طلسلزة اتابعة ألجهم ألقاليامية في وحك ت هيئاود إدارات أو جويقتضي 

وزراء لت اصالحيان مزء جت لهيئااه ذمع منح هم ، ألقاليوى اتمّثلها على مست، و اصمة لعا

دود في حو ية زكرلماة طلسلالى وع إجرلدون افيها ت لبر و ايرلتقايع طيستث بحي

متابعة راف و شت إاتها تحطنشارس تمات لهيئااه ذهء حة لها مع بقاولممنت الصالحياا

 ية.زكرلماة طلسلا

ك لوذية زكرلمدارة اإلن ايا حيا مخففا عإدارجا وذنموم ليل اتشكز كيرتلدم اعت هيئا -

ل لي كممثوالافي : " د الئي تتجسولوى المستافهي على ، ية دلبلو االية ولوى اعلى مست

في د تتجّسدي لبلوى المستاهي على ، و الية " ولوى اية على مستذلتنفيت اياريدلموالة دولل

 لة ".دوللل ية كممثدلبلس ائيرة و رئدالا

م و يظلتنل ااتها في مجاطبسلو بها راف العتل اخالن مت لهيئااه ذلفعلي لهد التجسيا -

 ية.دارإلرارات القذ اتخاا

ل قبن مص خيرلتاعلى ء ية بنادارإلايفة وظلع بالطتضداري إلز اكيرلتدم اعت هيئا -

قيع ولتض ايوتفص و الختصاض ايوعلى تفك لذفي دة ية بالعاصمة مستنزكرلمدارة اإلا

يعها وزتو لعاصمة ن اة مطلسلل اشأنه نقن ما مو هت، و اطلسلاه ذهرة لمباشن ميزاللا

 لمختلفة.م األقاليوى اعلى مست
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ض لنهائي في  بعت البم و ايظلتناة طبسلداري إلز اكيرلتدم اعت لهيئاراف العتا -

لعاصمة ال يعني تمّتعها باالستقاللية اية في زكرلمدارة اإلالى وع إجرلدون اية دارإلور األما

داري إلدرج التدأ اتخضع لمبداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاون كم ، لمهااه ذهرة لتامة في مباشا

ن مل عها لكولصالحياتها بخضت لهيئااه ذسة هرحقيقيا على ممادا قيل يشكذي لو ا

لتبعية افي حالة داري إلدم اعت هيئان مل ما يجعذا هداري ، و إلم السلو ائاسية رلاة طلسلا

ز كيرلتدم اعت نا هيئازميز كيرلتد اقون نكوم لمفهذا ابه، و العاصمة ية بزكرلماة طللسل

 رى.ألخاية دارإلت الهيئااباقي ن عداري إلا

د ساعد لمختلفة قالة دولم اقاليوى أعلى مستداري إلز اكيرلتدم اعت هيئاداث ستحا -

ب إداري عصت لهيئااه ذهن مل ما يجعو هو ية زكرلمدارة اإلن اعبء لعف افي تخفي

 لة.دوللداري إلم ايظلتناي فروري ض

دم عوب ضح ألسلل واتجاهك هنازال ال يدد لمتشداري اإلز اكيرلتوب اسلر أاإطفي  -

في ر لمنتشداري اإلز الجهاذا اهرارات قن مف إلضعااشأنه ن ما مذا هداري، و إلز اكيرلتا

  لة.دولم اقاليء أنحاأ

ن مل يطتعلالى أدى إما و هداري و إلز اكيرلتوب اسلج أنتهاامبالغة في ك هنا -

على ول سعيا منها للحصداري إلز اكيرلتدم اعت هيئان عدرة لصااية دارإلرارات ابالقل لعما

 ق.يدلتصا

ص لخااني وقانس ساألى رة إئداكالداري إلز اكيرلتدم اعت هيئان مض لبعر افتقاا -

 بها.ويشذي لرج الحف اشأنه تخفين ما م،  بها

  كاآلتي:ون تكل لمجاذا امة في هدلمقاحاتنا راقتاما وأ

نية وقانوص بنصداري إلز اكيرلتدم اعت هيئال ني لكولقانز اكرلمن اتبيارورة ض

  ل.لمجاذا افي هن لباحثيدى اسة لدرالف اشأنه تخفين ضحة ما موا
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أو نية خاصة وقانوص نصب جوبمواء سرة" ئدابالق يتعلد يدني جوقانس ساداث أستحا

ن ما مو هولي والاة طتخضع لسلرة ئادلاه ذهر أن عتبااعلى ، اليةولون اتضمينها في قان

  يمها. ظتنل سبو ثها داستحس اسول أحر يثاذي لوض الغمل اكك فو ضيح وشأنه ت

ر ألمداري اإلز اكيرلتدم اعت لتقاضي على جميع هيئااهلية ء أضفان إلمستحسن ام -

 دىلء القتضال اتسهيذا ك، ولتابعة له زة اية لألجهدارإلالية ؤولي للمسوالل اتحمف يخفذي لا

 واطن.لما

جميع  وى الئية على مستولاية ذلتنفيت اياريدتابعة للمروع فء نشان إلمستحسن ام -

 واطن.لمن امدارة إلب ايرتقدف بهذا هت ويادلبلا

 

 



  

  

 قـائمة المراجع
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  جعرالماقائمة 

  نية ولقانوص النصاال:أو

      

در لصا، ا 1996ر فمبون 28، لشعبية اية راطيمقدلاية رئزالجاية ورلجمهور استد -

 م.لمتّمّدل و المع، ا 1996ر يسمبد  08فيدرة صاوم سربالم

م اظبنق لمتعل، ا 2012جانفي  12في ؤرخ م،   12-01م قوي رلعضون القانا -

 .2012جانفي  14في درة صا،  1ددسمية عردة يرجت ، النتخاباا

راءات إلجون اقانن يتضم،  1966وانج8فيؤرخ م،  66-155م قر رألما -

دة يرج،  2011ري فيف23في ؤرخ م،  11-02ر باألمم لمتمدل و المعائية زالجا

 . 2011ريفي فيفيدرة صا12ددسمية عر

ني دلمون القانن المتضما  1975رسبتمب 26في ؤرخ م،  75-58م قر رألما -

 13، المؤرخة في  31، الجريدة الرسمية عدد 05-07دل و المتمم بالقانون لمعا

 .2007مايو 

ية ,ملغى دبالبلق .متعل 1990ل يرفأ 7في ؤرخ م،  08 -90م قون رلقانا -

دة يرج، يةدبالبلق يتعل،  2011يلية وج22في ؤرخ م 11-10م قون ربالقان

 .2011يلية وج3خة في ؤرم،  37ددسمية عر

م لعااألساسي ون القانن المتضم، ا 2006يلية وج15في ؤرخ م،  06-03ر ألما -

 . 2006فيدرة صا،  46دد سمية عدة ريرج، مية ولعمايفة وظلل

لمالية ون اقانن يتضم،  2011يلية وج28في ؤرخ م،  2011-40م قون رلقانا -

 .2011يلية وج 20فيدرة صا،  40ددسميةعدة ريرج،  2011لتكميلي لسنةا

دة يرج، الية وبالق يتعل،  2012ري في فيفي 21ؤرخ م،  12-07 مقون رلقانا -

 .2012ري فيف 21خة في  ؤرم،  12ددسمية عر
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ف ائوظللدد مح،  1999ربوكتأ27في ؤرخ م،  99-240م قرئاسي رلوم اسرلما -

،   26ددسمية عدة ريرج، ية ورلجمهس ائيل رقبن فيها من لتعييم التي يتا

 . 1999فيدر لصاا

ون لقانن امتضم،  198ريسمبد5في ؤرخ م،  89-224م قذي ريلتنفوم اسرلما -

سسة              ؤكة للمرلمشتك األسالالى ن إلمنتميل العمااعلى ق ّبط لمص الخااألساسي ا

 . 1989فيدرة صا،  24ددسمية عدة ريرج، مية ولعمدارات اإلو ا

ت اكيفيدد لمح، ا  1990يلية وج 9في ؤرخ م،  90-174م قذي رلتنفيوم اسرلما -

وم سربالمم لمتمدل والمعاها رسيوالية ولوى ابية على مسترلتامصالح م يظتن

، الجريدة الرسمية عدد 2005أكتوبر  17، مؤرخ في  05-404م قذي رلتنفيا

 .2005أكتوبر  19، المؤرخة في 70

ص لخااألساسي ون القانم احكادد أيح،  90-230م قذي رلتنفيوم اسرلما -

لسنة  31دد سمية عدة ريرج، لمحلية دارة اإلافي لعليا ف اائوظلب و ابالمناص

درة ,صا 41ددسمية عدة ريرج 91-305م قوم رسرلمب اجوبمدل لمع، ا 1990

 .1991في 

قائمة ن يتضم،  1991أوت  24في ؤرخ م،  91-306م قذي رلتنفيوم اسرلما -

 . 1991فيدرة صا،  41دد سمية عدة ريرجرة ، ئدالل اقبن ة مطلمنشت ايادلبلا

ن تعيين لمتضم، ا 1994يليةوج23في ؤرخ م،  94-215م قذي رلتنفيوم اسرلما -

يلية وج23خة فيؤرم،  48ددسمية عدة ريرج، جية رلخاالمصالح دراء ام

1994. 

د يدتحدي ولبلرس الحك اسلء نشان إيتضم،  96-265م قذي رلتنفيوم اسرلما -

 . 1996فيدرة صا 47دد .ع,ج ر يمه ظتنومهامه 
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ل تأهين متضم،  1998وماي 10في ؤرخ م،  98-143ذي لتنفيوم اسرلما -

 29ددسمية عدة ريرج، لة دالعم امات أصالوالمد و ايرلبل إدارة التمثين فيوظلما

 .1998وماي13خة في ؤرم، 

م مهان يتضم،  2005ر فمبون10في ؤرخ م،  05-436م قذي رلتنفيوم اسرلما  -

ر فمبون13في خة ؤرم،  74دد سمية عدة ريرج، مية ولعمل األشغااية ريدم

2005. 

م مهان يتضم،  1995ر بوكتأ 25في ؤرخ م،  95-333م قذي رلتنفيوم اسرلما -

 الغابات.ة ظمحاف

م مهان يتضم 2015جانفي  22في ؤرخ م 15-15م قذي رلتنفيوم اسرلما -

 م.لمناجو الصناعة اية ريدم

 لعامةب الكتاا: ـثاني

ر، ئزالجر  امة للنشوهداري، دار إلء القضاافي ز جيول، اهللا ء ااطعدة حميوب -

2011 . 

لجامعية   ت اعاوبطلمداري ، دار اإلون القانول اصن ، أعثماد محمن عثمان حسي  -

 .2004ر مص

ر مص، لجامعي ر الفكداري ، دار اإلون القانافي ط سيولن ، احسير بكد محم -

 . 2007،  1بعة طلا

،  2بعة طلار، ئزالجد ، الباداري ، دار إلون القانافي ز جيولد ، البار ناص   -

2007 . 

 2010ر، ئزالجر ، اللنشدى لهداري ، دار اإلون القانل اخدم، عشي ن يدلء اعال -

. 
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بعة طلر،ائزالجر، اللنشور جسداري ، دار إلون القانافي ز جيولف ، اضياوبر عما -

2 ،2007 . 

ر  ئزالج، الجامعيةت اعاوبطلموان ايداري ، دإلون القانرح اشن ، يجة حسيرف -

2009     . 

  لمتخصصةب الكتاثالثا:

داري ) ، دار إلط النشاداري ، اإلم ايظلتنداري (اإلون القان، ابعلي ر لصغيد امحم   

  . 2004ر، ئزالجر اللنشوم لعلا

ر ئزالجر اللنشوم لعلري، دار ائزالجداري اإلالقضائي م ااظلن،ابعلي ر لصغيد امحم  

2009.  

ر  للنشدى لهري ، دار ائزالجي ادار إلم ايظلتناالية في ولالي ، واعشي ن يدلء اعال  

  ر.ئزالجا

 1بعةطلر ائزالجر ،اللنشور جس،  دار الية ولون اقانرح شف ، ضياوبر عما -

2012. 

 1بعة طلر، ائزالجر ، اللنشور جس، دار ية دلبلون اقانرح شف ، ضياوبر عما  -

2012 .  
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  المذكرة مــلخص

  
ية ذلتنفياة طلسلافع داري دإلط النشاوع اتنو لسكانية الكثافة دة اياو زلة دولامساحة دة ياإن ز       

ت قر وقصأنيها في واطلمتنامية لمت الباطلمتق الى تحقيدف إئمة تهداتيجية راستن إعث لبحالى إ

ء اطعداري و إإلز اكيرلتدم اعرة لفكدا ية تجسيدارت إهيئاب ال بتنصيك إلذال يتسنى ن ، و ممك

م يظلتنرارات و القذ اتخااة طكسلت الختصاصاض العاصمة بعاة طلسلن لتابعين و افيوظلمض ابع

  لها.وع جرلدون ا

رى ( ألخاية زكرلالمو اية زكرلماية دارإلت الهيئااباقي ن ية عدارإلت الهيئااهاته ز تتميو        

ث الئي)  حيولالشعبي س المجلدي ، البلالشعبي س المجلول ، األر ايوزل، اية ورلجمهس ائير

بينما دة حد واة فيها في يطلسلر اتنحصرة ألخياه ذهون ية كدارإلاية زكرلمت اهيئان عف تختل

  داري.إلز اكيرلتدم اعت هيئاد عنوزع تت

ن ية مزكرلماة طلسلن استقاللها عو اية ولمعناية فتتمتع بالشخصية زكرلالمت اما بالنسبة للهيئاأ

ة طلسلن اصاية موللوع لخضانية مع وطلالمصالح ن اعزة قليمية متميإمصالح ود جل وخال

ض يوفي تفل يتمثس ساألى داري إإلز اكيرلتدم اعت لهيئاراف العتل امجاد يستن،و يةزكرلما

ر يوزللداري إلم السلو ائاسية رلاة طلسلدأ المبوع لخضاقيع مع ولتض ايوفتص و الختصاا

 ص.      لمختا
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