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 الشك  
 أششك هللا عز وجل  اذي أنار اي طكيقي إلنجاز هذ 

  اعمل  امتو ضع وأتقدم باالشك  اخاص إاى  ألستاذ  املكف

(عبد  االوي جو د ) اذي ساعدني  ي إنجاز هذذ  امذذكر    

 ودون أن أنسى ذل إطار ت و عمال ذلية  احقوق

 ذما أتقدم باالشك اشل  ألساتذر وإاى ذل من ساعدني من قكيب

 أو من بعيد  ي إنجاز هذ   اعمل

 
 



 إلهد ا  
ن         احمد هلل رب  اعاامين و اصالر و اسالم على أشكف  ألنبياا و امكسلي  

و خفض اجما جناح" اى من ققال  يجما هللا عز وجل  إأهدي  مكر ججدي    

" اذل من  اكرمة وققل ربي  ررمجما ذما ربياني  صيك     

.إاى أختي و إخوتي وذل  اعائلة ذبيكهم و صيكهم  

.إاى أعز  اناس على ققلبي و اذي ساعدني طيلة إعد د هذذ  امذذكر  

.إاى من قضيت معجم أرلى  الحظات وعلت معجم أجمل  ألوققات أ دققائي  

.                           دإاى من منحوني  ألمل رتى من بعي  
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 المقدمة
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لقد عرفت كظائف الدكلة تطكرات تاريخية ىامة ككانت كميا تصب في خدمة المكاطنيف ك تحقيق 
المنفعة العامة فكانت كظائف الدكلة مقتصرة في بداية األمر عمى مجاات األمف كالدفاع ك كذلؾ 

حل المنازعات عف طريق القضاء، مما يعني أف الدكلة كانت حرصة فقط غير أنيا كمسايرة 
كظائف الدكلة مما ادػ بالضركرة إلى تدخميا في العديد مف المجاات،  اتسعت لمتطكرات المتعاقبة

فأصبحت تمارس مياـ جديدة إلى جانب الكظائف التي كانت معركفة سابقا، كفي كل األحكاؿ فإف 
اإلدارة العمكمية فيمكنيا ممارسة نشاطيا إا مف خالؿ صكرتيف أساسيتيف فقد تمارس ىذه األخيرة 

نشاطيا عف طريق جياز يكفر الحاجيات كالمتطمبات األساسية لألفراد كىك ما يسمى بالمرفق 
العمكمي أك عف طريق الزجر ك األمر حفاظا عمى النظاـ العاـ في الدكلة كىك ما يسمى بالضبط 

. اإلدارؼ 

   كيعد الضبط اإلدارؼ مف أىـ كظائف الدكلة كأخطرىا، باعتباره يقتضي عمى استخداـ القكة 
كفرض القيكد عمى الحريات الفردية بيدؼ المحافظة غمى النظاـ العاـ في المجتمع أك مف أجل 
حماية الحريات العامة المكفكلة بمكجب الدستكر كالقكانيف كيعرؼ الضبط اإلدارؼ عمى أنو حق 

اإلدارة في فرض قيكد تحد بيا مف حريات األفراد ك تيدؼ مف خالليا إلى حماية النظاـ العاـ، كما 
مجمكعة مف القكاعد كالتدابير التي تفرضيا السمطات اإلدارية بغرض كيفية ممارسة "يعرؼ بأنو 

". األفراد لحقكقيـ كحرياتيـ مستيدفة في ذلؾ المحافظة عمى النظاـ العاـ

ف ميمة الضبط اإلدارؼ لـ تقتصر ممارستيا عمى اإلدارة المركزية فقط بل أصبحت تمارس     كا 
كذلؾ مف طرؼ الييئات الالمركزية، بحيث أف الدكؿ قد اعتمدت منذ نشأتيا عمى أسمكب اإلدارة 
المركزية الذؼ يقـك عمى أساس التكحيد كعدـ التجزئة غير أف تعدد ك تكسع كظائف الدكلة كثيقة 
العبء الممقى عمى عاتق المركزية اإلدارية قد أدػ بالضركرة إلى كجكب تكزيع الكظيفة اإلدارية 
بيف الجيات الحككمية المركزية في العاصمة كبيف أشخاص اإلدارة المحمية في األقاليـ كىك ما 

يعرؼ بالالمركزية اإلدارية التي تجسد الديمقراطية عمى المستكػ 



 المقدمة
 

 ب
 

 المحمي عف طريق إشراؾ المنتخبيف في ممارسة السمطة كما أنيا تساعد في تقميل مياـ الدكلة 
. مما يجعميا تتفرغ لمكظائف السيادية كاألكثر أىمية

كتتمثل أىمية ىذا المكضكع في أف األمف عمى النفس كالعقل كالجسد، يعد مف قبيل الضمانات 
األساسية التي تعمل السمطة العامة عمى كفالتيا، ىذا راجع إلى مالو مف أثار عمى استقرار 

. المجتمع

لو مف األىمية التي تجعل منو ضركرة اجتماعية يستمـز " النظاـ العاـ"كبالتالي فالحفاظ عمى 
. الحفاظ عمييا عمى جميع المستكيات سكاء المركزؼ أك المحمي

دراؾ      كمف بيف األسباب التي دفعتنا إلى اختيار المكضكع ىك التطرؽ لدراسة ىذا المكضكع، كا 
حقائق النظاـ العاـ باعتباره لو انعكاسات مباشرة لممجتمع كذلؾ بغية إبراز دكر الكالي كرئيس 

المجمس الشعبي البمدؼ في مجاؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ كمدػ فعالية األحكاـ التي منحتيـ ىذه 
. ااختصاصات ككذلؾ بغية معرفة قدراتيا في مجاؿ حل النظاـ العاـ

  كلقد تطرقنا لدراسة ىذا المكضكع بغية الكقكؼ عمى أىـ األىداؼ كصالحيات كاختصاصات 
اإلدارة المحمية في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ ككذلؾ بغية التطرؽ إلى الكسائل التي تكفل 

القياـ بذلؾ، ككذا قصد معرفة حدكد صالحيات اإلدارة المحمية في ىذا الشأف لممحافظة عمى 
. النظاـ العاـ

: كبناءا عمى المعطيات المقدمة يمكف طرح اإلشكالية التالية

إلى أؼ مدػ يمكف لإلدارة المحمية المساىمة في المحافظة عمى النظاـ العاـ ؟ 

  كلقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ مف خالؿ شرح كتحميل مختمف 
النصكص القانكنية التي تبرز ميمة اإلدارة المحمية في المحافظة عمى النظاـ العاـ، كذلؾ مف
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ككذلؾ التطرؽ  (الفصل األكؿ)خالؿ التطرؽ إلى كسائل الضبط اإلدارؼ عمى مستكػ الكاية في 
.(الثانيالفصل )إلى كسائل الضبط اإلدارؼ عمى مستكػ البمدية في 
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:الخطة   

.وسائل الضبط اإلداري على مستوى الوالية: الفصل األول  

.دور الوالي في المحافظة على النظام العام: المبحث األول  

.الطبيعة القانونية للوالي: المطلب األول  

.اختصاصات الوالي وسلطاته في مجال المحافظة على النظام العام: المطلب الثاني  

.الرقابة على السلطات الضبطية للوالي: المبحث الثاني  

.الرقابة اإلدارية: المطلب األول  

.الرقابة القضائية: المطلب الثاني  

.وسائل الضبط اإلداري على مستوى البلدية: الفصل الثاني  

.دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على النظام العام: المبحث األول  

. الطبيعة القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي: المطلب األول  

.اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على النظام العام: المطلب الثاني  

.الرقابة على السلطات الضبطية لرئيس المجلس الشعبي البلدي: المبحث الثاني  

.الرقابة اإلدارية: المطلب األول  

.الرقابة القضائية: المطلب الثاني  

.الخاتمة  
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: افصالألول  

 وسائل  اضبط  إلد ري
 على مستوى  اوالية



  عمى مستكػ الكايةاإلدارؼ كسائل الضبط  :الفصل األكؿ

 

 

9 

:تًٓٛذ  

 بعد تحكؿ الدكلة  مف نظاـ مركزية التسيير إتجيت بيدؼ تمبية حاجيات أفرادىا إلى نظاـ 
التسيير الالمركزؼ، كتختمف كيفية ممارسة السمطة كالتسيير في الدكلة مف نطاؽ آلخر بحسب 

الغرضالمراد تنفيذه، كالحاجيات المراد تمبيتيا، فتسند الشؤكف ذات الطابع الكطني لمسمطة 
المركزية ليتـ تسييرىاكالتحكـ فييا بشكل عاـ عمى كامل الدكلة، كيعيد بالمسائل الخاصة أك 
ذات الطابع المحمي لمجماعات المحمية بإختالؼ درجاتيا ليتـ النظر فييا عمى ىذا المستكػ، 
الذؼ يككف غالبا مككف مف طاقـ منتخبكذلؾ دكف تخمي السمطة المركزية عف بسط ىيمنتيا 

امركزييف، كاعتمدت في سبيل ذلؾ عمى ممثمييا اؿكنفكذىا داخل ىذه األقاليـ المسيرة مف قبال
كأشخاص مف صنعيا كأضفت عمييـ الطابعالالمركزؼ بإسنادىا إياىـ مياـ تسيير ىذه األقاليـ 

. 1كلك بطريقة غير مباشرة

 كل كاية، يقكمكف بإبقاء رأسكاعتمدت الجزائر ىذا النيج بقياميا تعييف كاة عمى 
اإلتصاالدائمبيف الكاية كمجمكعة إقميمية بما يتبعيا مف بمديات كبيف السمطة المركزية كجعميا 
لصيقة بيا في جمشؤكنيا، كىذا لضماف الحفاظ عمى الكحدة السياسية لمدكلة كتكريسا لمبدأ عدـ 

تجزئة السمطة، كقد يككنمف باب التنسيق كاإلشراؼ عمى التسيير المحمي ليذه األقاليـ عبر 
كاتخاذ القرارات ك ىنا نطرح السؤاؿ حكؿ مياـ الكالي 2الكالي دكف المساس بمبدأ ااستقاللية

 في ىذا إليو سكؼ تككف ضمف ما سنتطرؽ اإلداريكاإلجابةككنو كسيمة مف كسائل الضبط 
 :إلىالفصل المقسـ 

 

.دور الوالً فً المحافظة على النظام العام:  المبحث األول   

 .الرقابة على السلطات الضبطٌة للوالً: المبحث الثانً 

                                                             

مدلة صادرة . << المحمية في الجزائر في ظل نظاـ التعددية السياسية لإلدارةااتجاىات القانكنية الحديثة >> مكمكل بكزياف، 1
  .43 ، ص1999، 2العدد . عف المدرسة الكطنية لإلدارة

. 169 ص2010، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية 2شرح القانكف اادارؼ، الطبعة . فريجة حسيف 2
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دٔر انٕانٙ فٙ انًحبفظخ ػهٗ انُظبو انؼبو  : األٔلانًجحث   

يتميز منصب الكالي بأىمية كبيرة في الجزائر سكاء عمى المستكػ المركزؼ أك المحمي، 
مقارنةبمكانة منصب الكالي في التنظيـ اإلدارؼ الجزائرؼ باعتباره سمطة كىيئة عدـ تركيز كعيف 

 المحمي مف جية، كباعتباره القائد اإلدارؼ األكؿ كاألعمى في الكاية مف لمستكػ الحككمة عال
جية أخرػ،كالصالحيات الكثيرة كالمتنكعة المخكلة لو بصفتو ممثال لمدكلة أك صالحياتو بصفتو 
ممثال لمكاية، ككذاعالقة الكالي بمختمف الييئات اإلدارية لمدكلة كمسؤكليتو كالرقابة عمى أعمالو 

: ما يميإلى تقسيـ ىدا المبحث إلىما يدعكنا   

.الطبيعة القانكنية لمكالي : األول   المطلب   
.اختصاصات الكالي ك سمطاتو في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ: الثانيلبالمط  

 

انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهٕانٙ  : األٔلانًطهت   

ىك القائد اإلدارؼ لمكاية كحمقة ااتصاؿ بينيا كيف السمطة المركزية، : " عرؼ الكالي عمى أنو
. 1"مندكب الحككمة المباشر لجميع الكزراء فيك 

جياز لنظاـ عدـ التركيز كأنو يعتبر مف المكظفيف السامييف : "كما عرؼ الكالي عمى أنو
. 2"لمدكلة

الكالي ىك ممثل الدكلة كما : "  المتعمق بالكاية بأف09/90  مف القانكف 92جاء في نص المادة
 الخاص األساسي القانكف أحكاـ الذؼ يحدد 90/230 مف المرسـك التنفيذؼ 04عرفتو المادة  

الكالي ىك ممثل الدكلة : " بالمناصبكالكظائف العميا في اإلدارة المحمية المعدؿ كالمتمـ بأف
. "كمندكب الحككمة في الكاية

                                                             

16، ص(د س) ،دار الكتب العممية، بيركت 01 ،ط06 أحمد بف حسف البييقي، شعب اإليماف، ج- 1  
.90  ،ص2011 ،دار المجد لمنشر كالتكزيع، سطيف، 02ناصر لباد، األساسي في القانكف اإلدارؼ، ط- 2  
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تطرقنا في المطمب األكؿ إلى اإلطار التنظيمي لكظيفة الكالي، بإبراز الشركط المطمكبة لتعيينو 
. ميامو في الفرع الثالثأخيراإنياءثـ  كيفية تعيينو في الفرع الثاني ك األكؿفي الفرع   

انشزٔط انًطهٕثخ نتؼٍٛٛ انٕانٙ : األٔلانفزع   

. لمتعييف في أؼ مجاؿ شركط كثيرة تتحكـ فيو سكاء ما تعمق بالكظائف العامة أك الكظائف السامية
 كىذه األخيرة نفسيا تخضع لشركط عامة، كىي ما يجب أف تتكفر في كل مكظف لدػ

.، ككظائف خاصة بيا ككنيا كظائف عميا في الدكلةاإلدارة كباعتبار منصب الكالي مف المناصب 1
:فإنو يخضع لشركط عامة كأخرػ خاصة. السامية في الدكلة  

:انؼبيخانشزٔط:أٔال  

:انجُسٛخشزط –1  

كىي الرابطة السياسية كالقانكنية بيف األفراد كالدكلة التي ينتمي إلييا كقد أقر ت أغمب 
التشريعات الكظيفية كجكب تمتع المترشح لمكظيفة  بجنسية الدكلة كذلؾ طبقا 

المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات 85-59مف المرسـك 231لممادة2لممادة
-226مف المرسـك التنفيذؼ رقـ 21كاإلدارات العمكمية ،ك المجاؿ  عمييا بمكجب المادة 

 . الذؼ يحدد حقكقككاجبات العماؿ الذيف يمارسكف كظائف عميا في الدكلة903
بيف الجنسية الكظائف،كلـ يفر ؽ المشرع الجزائرؼ بالنسبة لمجنسية المطمكبة في شغل ىذه 

 .األصمية كالمكتسبة كفقا لما ىك معركؼ في قانكف الجنسية 

                                                             

، رسالة الماجستير ،جامعة منتكرؼ بقسنطينة  -المركز القانكني لمكالي في النظاـ اإلدارؼ الجزائرؼ - بمفتحي عبد اليادؼ-  1
 .32ص 2011

 20-21ص 2006لجزائر  ادار اليدػ لمنشر كالتكزيع ،–كالي الكاية في التنظيـ اإلدارؼ الجزائرؼ –عالء الديف عشي 2
 ة المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارا23/03/1985 المؤرخ في59-85 مف المرسـك 31المادة 3

 .  24/03/1985 المؤرخة في 13الجريدة الرسمية عدد رقـ .العمكمية
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 :انتًتغ ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانخهك انحسٍ - 2

كفحكػ ىذه الشركط أف يككف الفرد متمتعا بكافة حقكقو السياسية كالمدنية كلـ يصدر عميو أؼ 
حكـ جزائي يسمب منو إحدػ ىذه الحقكؽ ، كما يفترض عميو أف يككف حسف السيرة 

يجب " السالف الذكر بنصيا عمى أنو 90-226مف المرسـك 131كالسمكككىذا ما أكدتو المادة 
 عمى العامل الذؼ يمارس كظيفة عميا أف يتحمى كلك خارج ممارسة ميامو بسمكؾ يناسب أىمية

 ".تلن المهام وٌمتنع على أي مولف ٌشوه كرامة المهام المسندة إلٌه

: شزط انسٍ ٔانهٛبلخ انجذَٛخ  - 3

  : شزط انسٍ/ أ 

إذ يجب عمى كل مكظف أف يتكفر فيو شرط السف كالمقدر حسب القانكف األساسي العاـ لمكظيفة 
 .سنة كحد ادني لاللتحاؽ بالكظيفة18العمكمية ب 

كيمكف القكؿ أف ىذا الشرط مكضكعي كا يمكف ااعتماد عميو كمعيار في تحديد السف الكاجب 
 كالتككيف ةأمكرا،كالخبر غرار منصب الكالي الذؼ يشترطعمى. السياسيةتكافرىا في المناصب 

 أف سف عطاء اإلطارات السامية يككف اعديدة،كـالعالي المذاف ا يتأتياف إا بالتحصيل لسنكات 
 .2في أكجو عند سف الكيكلة

 : شزط انهٛبلخ انجذَٛخ/ ة

 أك 3أف يككف الشخص متمتعا بعقل سميـ كصحة جيدة كأف يككف خاليا مف األمراض المعدية
 غير المعدية كإلثبات ذلؾ يقـك بتقديـ شيادة طبية كىذا الشرط بدكره مكضكعي حتى تتمكف

اإلدارة بمقتضاىا مف التأكد أف المترشح بإمكانو القياـ بأعباء الكظيفة العامة كحتى ا 

                                                             

  الحدد لحقكؽ ككاجبات العماؿ الذيف يمارسكف كظائف عميا في 226-90 مف المرسـك التنفيذؼ رقـ 13المادة -  1
 .1990 يكليك 28 المؤرخة في 31 عدد 1الجريدة الرسمية .الدكلة

 .23عالء الديف عشي ،كالي الكاية في التنظيـ اإلدارؼ الجزائرؼ، مرجع سابق ص2
.   28بالفتحي عبد اليادؼ، المركز القانكني لمكالي في النظاـ اإلدارؼ الجزائرؼ، مرجع سابق ص3
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كىك الشرط الضركرؼ في تعييف الكاة كذلؾ نظرا األىمية صالحياتو . تتعطاللمصالح العامة
 .كاتساعيا فميس لو ساعات عمل محددة

 :انخذيخ انٕطُٛخ- 4

 يجب عمى أؼ شخص يكد االتحاؽ فانو06-03مناألمر 04فقرة 75المادة فكفقا لما جاء في 
 .1بالكظيفة العامة أف يككف قد سكػ كضعيتو اتجاه الخدمة الكطنية

كيقصد بيذا الشرط أف يككف المرشح لمكظيفة العامة في مكقف كاضح مف ناحية أدائو أك عدـ 
. أف يثبت لإلدارة ذلؾ بمكجب شيادةكالكطنية،أدائو كاجب الخدمة   

 ا يشترط في المرشح أف يككف قد أدػ الخدمة بالفعل ك إنما يككف في كضعية قانكنية كاضحة ك
ك أا يككف في حالة فرار مثال كما أنو كثيرا مف األشخاص قد يعفكف مف أداء الخدمة لمرض أك 

.ك ىذا ايمنع قبكليـ في الكظائف العامة.لكضعية اجتماعية معينة   

:انشزٔط انخبصخ:ثبَٛب   

:كتتمثل ىذه الشركط في  

:انًستٕٖ انؼهًٙ ٔانتكٍٕٚ اإلدار٘ - 1  

لقد اشترط المشرع الجزائرؼ في الممتحق بالكظيفة العميا في الدكلة بما فييا كظيفة الكالي إثبات 
بمعنى كجكب حيازتو عمى شيادة عممية . 2تككيف عالي أك مستكػ مف التأىيل مساكيا لو

 غير فمفجامعية عمى األقل ،أك تككيف يسمح لو بممارسة المياـ اإلدارية في الكظائف العميا ، 
 . المعقكؿ أف يككف متكلي المنصب عديـ المستكػ العممي أك ذك مستكىبسيط

 

                                                             

 المتضمف القانكف ااساسي لمكظيفة العامة، الجريدة الرسمية 2006 جكيمية 15 المؤرخ في 03-06 مف اامر 75المادة 1
.2006 جكيمية 16 المؤرخة في 46عدد رقـ   

 .25عالء الديف عشي، مرجع سابق ص2
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  :انخجزح انًُٓٛخ فٙ يجبل اإلدارح- 2

بمكجب المادة  فانو ا يعيف أحد في كظيفة عميا في الدكلة إذا لـ 90-226مف المرسـك 21
 سنكات عمى األقل في المؤسسات كاإلدارات العمكمية أك في 5يكف قد مارس العمل مدة  

 .1المؤسسات كالييئات العمكمية

  المرسـك التنفيذؼمف13المادة كقد تـ تكريس ىذا الشرط بالنسبة لمنصب الكالي بمكجب 

 :بيف أنو يعيف الكاة مف عمى2 230- 90

 . لمكاياتالعاـالكتاب - 

  رؤساء الدكائر -

كذلؾ أخذا بمبدأ التدرج اإلدارؼ في ممارسة المياـ التي تسمح لممكظف باكتساب ميارات التسيير 
اإلدارؼ كاإللماـ بخبايا منصبو إضافة إلى تكريس مبدأ المساكاة في تكلي الكظائف كالتداكؿ 

. عمييا

مف أعداد سمؾ الكاة خارج  % 5إا أف المشرع كفي نفس المادة يضيف انو يمكف أف يعيف 
 .أصحاب الكظائف المنصكص عمييا في الفقرة السابقة

 كاليا دكف مراعاة شرط مف 48كذلؾ ما يعني أنو يجكز لرئيس الجميكرية تعييف كالييف مف أصل 
 .كدكف المساس بالشركط العامة (الشركط الخاصة  )الشركط السابقة الذكر

٘ كٛفٛخ تؼٍٛٛ انٕال: انفزػبنثبَٙ

                                                             

العدد . الجريدة الرسمية.  المحدد لحقكؽ ك كاجبات العماؿ الذيف يمارسكف كظائف عميا في الدكلة226-90المرسـك التنفيذؼ 1
 1990 يكليك 28المؤرخة في . 31

 المحدد احكاـ القانكف ااساسي الخاص بالمناصب ك الكظائف العميا في 1990 يكليك 25 المؤرخ في 230-90المرسـك رقـ 2
.1990 يكليك 28 المؤرخة في 31اادارة المحمية، الجريدة الرسمية رقـ   
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 تتخذ مف الكتابة الشكل القانكني ليا ك ىذا ككف اف القضاء ابأعماليا فإنو ك عند القياـ أناإلدارة
.اإلدارة بالكتابة مف جانب إاا يعترؼ   

. الذكرأسفمناكما " مرسـك رئاسي " ك بخصكص تعييف الكالي فاف تعيينو يككف بمكجب  

انًزسٕو انزئبسٙ : أٔال  

 تعييف الكالي يككف بمكجب مرسـك رئاسي مما يعطي لمكالي الصفة القانكنية التي تخكلو إفحيث 
.لممارسة ميامو ك ما يرتبط بيا مف التزامات ك امتيازات   

 سمطة التعييف في الكظائف العميا المدنية ك العسكرية ىي مخكلة بمكجب الدستكر لرئيس إف
 1240- 99الجميكرية ك رئيس الحككمة سابقا، ك ىذا ما نجده في المرسـك الرئاسي رقـ 

الكظائف المدنية ك العسكرية لمدكلة بالتعييف في المتعمق  

انتُصٛت: ثبَٛب   

 عممية التنصيب ىي تمؾ العممية التي تمي عممية التعييف ، حيث تتخذ ىذه العممية الشكميات إف
:ااتية   

 مف ينكبو بالتعريف بالكالي الجديد كذكر سيرتو الذاتية أكحيث يقـك الكزير المكمف بالداخمية 
كمف ثـ تعطى الكممة لمكالي السابق لمترحيب بالكالي الجديد كبعدىا يتـ تبادؿ المياـ بحضكر 

 محضر التنصيب بإمضاء مف ينكبو أك كمكظفي الكاية ثـ يقـك الكزير الكاية المصالح مسئكلي
. 2الذؼ ينتج اثاره بصفة آنية،كبعدىا يككف لمكالي حق مباشرة ميامو

آَبء يٓبو انٕانٙ: انفزع انثبنث   

                                                             

. المتعمق بالتعييف في الكظائف المدنية ك العسكرية لمدكلة. 1999 اككتكبر 19المؤرخ في . 240-99المرسـك التنفيذؼ  1
 .1999 نكفمبر 31المؤرخة في . 76الجريدة الرسمية العدد 

 . ك ما بعدىا7بمفتحي عبد اليادؼ، مرجع سابق ص 2



  عمى مستكػ الكايةاإلدارؼ كسائل الضبط  :الفصل األكؿ

 

 

16 

مياميـ  كالمنطقيأف عممية إنياء ؼبما أف عممية تعيف الكاة ا تتـ إا بمرسـك رئاسي فمف البديو
 غير عادية لمقياـ بالعممية أخرػ تخضع لنفس السمطة ك لكف ىناؾ طرؽ عادية ك 

انطزق انؼبدٚخ : أٔال  

المتعمق بحقكؽ العماؿ الذيف يمارسكف ك كظائف عميا الدكلة 226- 90نجد المرسـك التنفيذؼ 
 حصر األسباب العادية إلنياء العالقة بيف المكظف السامي ك الدكلة في التقاعد دكاجباتيمقك 

 .1ك الكفاة ك ااستقالة

انتمبػذ/ 1 : 

  اإلحالة عمى التقاعد بالنسبة لمكظائف السامية ا تحدد فييا سف معيف انتياء المياـ بقكة 
القانكف ك إنما تتـ اإلحالة عمى التقاعد لتحديد مدة العمل الممارسة في إدارة الدكلة ك اإلحالة 
عمى التقاعد ىي سبب يتحقق دكف دخل إلدارة المكظف  ،كما يتـ ىذا اإلجراء بمكجب قرار 

 .2فردؼ

ك يجب أف يتـ تككيف ممف التقاعد بمبادرة مف أخر مؤسسة أك إدارة عمكمية لممعنى في اجل 
.اشير مف تاريخ إنياء المياـ (06)اقصاه ستة  

:االستمبنخ / 2  

.تعني ااستقالة ترؾ المكظف أك المستخدـ كظيفتو بإرادتو ك اختياره  

 ك يككف التعييف،ك يككف انتياء مياـ الكالي بمكجب استقالة يقدميا لمسمطة التي ليا صالحية 
 .3العمل في ذلؾ كفقا لمقكاعد العامة التي تحكـ ااستقالة في الكظيفة العامة

                                                             

 31الجريدة الرسمية العدد .  المحدد لحقكؽ العماؿ الذيف يمارسكف كظائف عميا في الدكلة226-90المرسـك التنفيذؼ 1
 .1990 يكليك 28المؤرخة بتاريخ 

 125ص. 2004. دار العمـك لمنشر ك التكزيع. عنابة. قانكف اادارة المحمية الجزائرية. دمحم صغير بعمي2
جامعة كرقمة . ، مذكرة ماستر في القانكف اادارؼ 07-12النظاـ القانكني لمكالي في ظل قانكف الكاية . حبارة تكفيق3

 .10ص2013
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رجع إلرادة ؼكبما أف انتياء المياـ ىذا , كتتـ بإرادة المكظف كمكافقة السمطة اإلدارية المستخدمة
المكظف السامي فانو ا يتقاض ػ المرتب الشيرؼ ك العالكات الخاصة بالكظيفة 

العميا ، ك ا يستفيد مف  نظاـ  التقاعد المرتبط  بالمكظفيف الساميف ، كما ا ينتفع بالعطل 
 20/08/1985في الصادر214-85 مف المرسـك التنفيذؼ 37الخاصة ك فقا ألحكاـ المادة 

 .1الذؼ يحدد حقكؽ العماؿ الذيف  يمارسكف كظائف عميا غير انتخابية

 :انٕفبح / 3

 حيث أنيا تعتبر سبب طبيعي في انتياء مياـ أؼ 06/03 مف األمر217جاءت في المادة 
شاغل لمكظيفة، فالعالقة  الكظيفة التي  كانت  قائمة تنتيي بمجرد كفاة صاحبيا ، غير أنو 

يستفيد ذكؼ حقكؽ مف العديد مف اامتيازات المالية كما ىك معمكؿ بو في سائر الكظائف ، عمى 
العكس  مف ااستقالة التي يتخمى فييا طالبيا عمى كافة حقكقو ك ا يستفيد   مف أية مزايا يعد 

.  تخميو عف كظيفتو

 .2المياـك يتـ إنياء مياـ المتكفى بمكجب القرار الفردؼ أك المرسـك الذؼ يتضمف إنياء 

انطزلبنغٛزػبدٚخ :ثبَٛب

سبق أف أشرنا لألسباب القانكنية انتياءعالقة الكالي بكظيفتو مف خالؿ القانكف المتعمق 
بالمكظفيف الساميف كىي التقاعد كالكفاة كااستقالة،إا انو يكجد سبب آخر انتياء عالقتو 

 .3بالمنصب الذؼ يشغمػو كىك الفصل التأديبي الذؼ يككف أساسػو الخطأ

  ٙانفصم انتأدٚج: 

                                                             

 35الجريدة الرسمية العدد .  المحدد لحقكؽ العماؿ الذيف يمارسكف كظائف عميا غير النتخابية214-85المرسـك التنفيذؼ  1
 1985 اكت 20المؤرخة بتاريخ 

 . مرجع سابق03-06 مف اامر 217المادة 2
 .88مرجع سابق ص. عالء الديف عشي3
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ك ىذا 163المادة  العمكمية في عميو مصطمحالتسريح مثمما جاء في قانكف الكظيفةٌمكن إطالق 
كالسمطة المختصة . تكقيع ىذه العقكبة عمى المكظفإلىكعقكبة نتيجة ارتكاب خطأ جسيـ يؤدؼ 

 .1ىي التي ليا سمطة تقدير ىذه العقكبة كالتي تككف متناسبة مع جسامة الخطأ المرتكب

. اختصاصات الكالي ك سمطاتو في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ:الثانيالمطلب
. ااختصاصات القانكنية لمكالي : األولالفرع 

. سمطات الكالي في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ:الفرعالثاني
االختصاصات القانونية للوالي  : األولالفرع 

.  اعتباره ممثال لمكاية ك ىيئة تنفيذيةأك يمارس سمطات كثيرة باعتباره ممثال لمدكلة 
اختصاصات الوالي بصفته ممثال للدولة : اوال 

  يعتبر الكالي ممثل الدكلة ،عمى مستكػ الكاية فيك الذؼ ينشط كيراقب نشاط المصالح غير 
 .2الممركزة لمدكلة المكمفة بمختمف قطاعات النشاط في الكاية

مختمف حيث يعتبر الكالي ممثل الدكلة كمندكب الحككمة عمى مستكػ الكاية كىك بذلؾ يمثل 
.  يمتـز بتنفيذ التعميمات الصادرة مف كل كزيرإذءالكزرا

 الجزائية اإلجراءات كما نص قانكف اإلدارؼ كالكالي يتمتع بالعديد مف سمطات الضبط 
 . القضائي سمطات الكاة في مجاؿ الضبطػأيضاعل

: اإلدار٘انضجظ (1

 

 ك ىك مسؤكؿ عف النظاـ العاـ ك المحافظة عمى اإلدارؼ حيث يعتبر الكالي مف رجاؿ الضبط 
.  العاـاألمفسالمة المجتمع ك صيانتو بما يتضمنو مف الصحة العامة ك 

                                                             

 . مرجع سابق03-06 مف األمر 163المادة 1
 .90 ص2012الجزائر . 2دار المجد لمنشر ك التكزيع ط. األساسي في القانكف اإلدارؼ . ناصر لباد 2
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 كالي الكاية ىك المسؤكؿ كالمختص بعممية حفع النظاـ أف الدكتكر عمار عكابدؼ عمى أكدكما 
 كالتنظيمية كالفردية المتعمقة بتنظيـ اإلدارية القرارات إصدارالعاـ في الكاية حيث يممؾ سمطة 
 .1عممية حفع النظاـ العاـ بالكاية

 ك اإلجراءات المتعمق بالصحة العامة الحماية المدنية فيتمثل في اتخاذ اإلدارؼ اما الضبط 
 ك إعداد في األكؿ ك يعد الكالي المسؤكؿ اإلفرادالتدابير الالزمة التي تكفل المحافظة عمى صحة 

 .2 ك الممتمكاتاألشخاص في الكاية ك يمكنو ليذا الغرض تسخير اإلسعافاتتنفيذ 

: انضجطبنمضبئٙ (2

 

 معالميا ، إثباتيقصد بالضبط القضائي التحرؼ عف الجرائـ بعد كقكعيا ك البحث عف مرتكبييا ك 
.  التي تمـز التحقيق مف اجل محاكمة مرتكبي الجرائـ ك تكقيع العقكبات المقررةاألدلةك جمع 

 بو قانكف أمرحيث يعتبر الكالي مف رجاؿ الضبط القضائي ك يمارس ميامو في نطاؽ ما 
 عند 3 جنحة ماسة بأمف الدكلة كأك الجزائية فيجكز لو في حالة ارتكاب جناية اإلجراءات
 يكمف كتابة أك الجنح أك الضركرية لمعاينة الجنايات اإلجراءات يقـك باتخاذ جميع أفااستعجاؿ،

ضابط الشرطة القضائية، ك بتكافر الشركط يجكز لمكالي القياـ بنفسو بإجراءات الضبطالقضائي 
  الجميكرية  ساعة ثـ التخمي عف ىذه الميمة لككيل48خالؿ 

اختصبصبد انٕانٙ ثصفتّ يًثال نهٕالٚخ  : ثبَٛب

 

 ك المدنية ،حيث يسير اإلعمااإلداريةيمثل الكالي الكاية في مختمف التظاىرات الرسمية ك جميع 
 ك تنفيذىا حيث يقدـ عند افتتاح كل دكرة ألكائي مداكات المجمس الشعبي إشيارالكالي عمى 

 ألكائيعادية تقريرا عف تنفيذ المداكات المتخذة خالؿ الدكرات السابقة كما يطمع المجمس الشعبي 
                                                             

 216 ص1999الجزائر . دار ىكما. نظرية القرارات اادارية بيف عامل اادارة ك القانكف اادارؼ . عمار عكابدؼ 1
 182ص. 1982ديكاف المطبكعات الجامعية . الجزائر. 2ط. اادارة المحمية المقارنة. حسيف مصطفى حسيف 2
 .149نفس المرجع ص. حسيف مصطفى حسيف3
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 التي اإلعماؿسنكيا عمى نشاطات القطاعات غير الممركزة بالكاية ك عميو يقصد باألعماؿ المدنية 
 استضافة شخصية 1 شخص طبيعي ككاجب الضيافة في حالةكأنويقـك بيا الشخص المعنكؼ 

 تقديـ التعازؼ اك التياني اك تمبية الدعكات التي تصل باسـ الكاية كما جاء في أكأجنبيةأككطنية 
 القضاء سكاء أماـ كالي الكاية ؿعمى تمثي التي تنص 12\07 مف قانكف الكاية 106نص المادة 
 . 2 مدعى عميوأككاف مدعي 
في المادة الثانية منو نجد 1994 جكيمية 23 المؤرخ في 215-94 المرسـك التنفيذؼ إلىكبالرجكع 

:  في الكاية المكضكعة تحت سمطة الكالي تتمثل فيإنأجيزةاإلدارة
 الكتابة العامة .
 المفتشية العامة .
 3.الديكاف 

 رؤساء الدكائر .
 

اختصبصبد انٕانٙ كٓٛئخ تُفٛذٚخ نهًجهس انشؼجٙ انٕالئٙ : ثبنثب

  المادةيسير الكالي عمى نشر مداكات المجمس الشعبي الكائيكتنفيذىا،حسب ما كرد في نص
نما 4 فقطتىذه المداكا مف قانكف الكاية كانطالقا مف ذالؾ فإف الكالي ا يكتفي بتنفيذ 102 ، كا 

 كيمكنو في ألكائييمارس إلى جانب ذالؾ صالحية اإلعالـ فيما يتعمق بمداكات المجمس الشعبي 
-94رلمإطار ذالؾ أف يستعيف باألجيزة اإلدارية المساعدة كالمتمثمة حسب المرسـك التنفيذ

: في215
 

                                                             

 .110ص. 2014. دار بمقيس. الجزائر. القانكف اادارؼ . مكلكد ديداف 1
 .07-12 مف قانكف الكاية 106المادة 2
الجريدة .  يضبط اجيزة اادارة العامة لمكاية ك ىياكميا1994 جكيمية 23 المؤرخ في 215-94المرسـك التنفيذؼ رقـ  3

 .1994 جكيمية 27 المؤرخة في 48الرسمية العدد 
 .07-12 مف قانكف الكاية 102المادة  4
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  مجمس الكاية
 العامة األمانة 
  المفتشية العامة
  الديكاف
  المحمية ك مديرية التنظيـ العاـ  اإلدارةمديرية 
  الدائرة

كما يمكف تفكيض تكقيعو لكل مكظف حسب الشركط كاألشكاؿ المنصكص عمييا في القكانيف 
 1.كالتنظيمات المعمكؿ بيا

 
 سلطات الوالً فً مجال المحافظة على النظام العام: الفرع الثانً

 

كاآلداب يستكجب الحفاظ عمى النظاـ العاـ حمايةجميع عناصره كالمتمثمة في األمف العاـ، الصحة 
العامة، كغيرىا مف األغراض كصكا إلى الطمأنينة في نفكس المكاطنيف في كافة المجاات ك نجد 

مف 114المػػػػػػػادة  حسب  الكايةإقميـاف الكالي ىك السمطة المختصة بالحفاظ عميو عمى مستكػ 
كالسكينة الكالي مسؤكؿ عمى المحافظة عمى النظاـ ك األمف كالسمطة : "قانػػػػكف الكاية التي تنص

 " العمكمية
 : إلىك بالتالي ينقسـ ىذا الفرع 

 انؼبو األيٍفٙ يجبل  : أٔال

كيقصد باألمف العاـ " كليبدلنيـ مف بعد خكفيـ أمنا: "الخكؼ لقكلو تعالى" األمف"يقصد بكممة 
 اتخاذا إلجراءاتتأميف  كحماية األركاح كاألمكاؿ مف ااعتداء كبذلؾ تشمل حماية األمف العاـ 

 .2الالزمة لحماية أفراد المجتمع مف أخطار ااعتداءات كاانتياكات

                                                             

 . مرجع سابق215-94المرسـك التنفيذؼ 1
 . مف سكرة قريش4ألية  2
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يستػػػمـز  تكضيح دكر الػػػػكالي في مجاؿ الحفاظ عمى النظاـ العػػػاـ البحث في القكانيف الخاصة، 
نظرا أف قانكف الكاية لـ يكضح دكره في ىذا المجاؿ بصكرة دقيقة ككاضحة، لذا نستدؿ بالمرسـك 

 النظاـ العاـ المحافظة عمىالمحدد لسمطات الكالي في ميداف1983ماؼ 28المؤرخ في 83-1373
، (أكا) المظاىرات ااجتماعات ككالذؼ حدد مجاات تدخػػػػػل الكالي كالمتمثمة أسػػػػاسا في مجػػػػػػاؿ 

 (ثالثا)، كمجاؿ الصيد (ثانيا)تنظيـ المركر 
 

 :فٙ يجبل االجتًبػبد ٔ انًظبْزاد-1

 

 باألمف العاـ ك يدخل ىذا اإلخالؿيحق لمكالي منع ااجتماعات ك المظاىرات في حالة كاف ىدفيا 
 العاـ ك يتـ ذلؾ مف خالؿ حيازتو عمى سمطة منح األمفضمف صالحياتو في المحافظة عمى 

ك ىذا كإجراء  عقدىا بلؽالتصريح في حالة المطالبة بو حيث لو سمطة ضبط منع ااجتماعات 
 ىك المسؤكؿ عمى 2 الكاليأفكقائي ك كذلؾ حل ااجتماع ك رفضو بالقكة كإجراء عالجي ك نجد 

 الجغرافي لمكاية كما تؤكد عمى ذلؾ المادة  اإلقميـ عمى مستكػ األمفالقكاعد المطبقة في ميداف 
. المكاطنيف كحرياتيـمف قانكف الكاية عمى ىذه الصالحيات فالكالي بسير عمى حماية حقكؽ 112

:تُظٛى انًزٔر- 2  

المتعمق بتنظيـ حركة 317-05الكالي ضابط شرطة إدارية، يخكؿ لو قانكف المركر رقـ  باعتبار
المركر عبر الطرؽ  ،  صالحية حفع سالمة األشخاص عبر الطرقات الكائية حسب ما كرد في 

تشكل المميالت  كسائل مادية تخصص لمحد مف السرعة في :  مف ىذا القانكف 27نص المادة 
 .بعض المسالؾ

                                                             

المحدد لسمطات الكالي في ميداف األمف ك المحافظة عمى النظاـ . 28/5/1983 المؤرخ في 373-83المرسـك التنفيذؼ رقـ  1
 31/5/1983 المؤرخة بتاريخ 22الجريدة الرسمية العدد . العاـ

 . مرجع سابق07-12 مف قانكف الكاية 112المادة  2
 المؤرخ في 14-01 المتعمق بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ ك سالمتيا ك امنيا المعدؿ ك المتمـ لمقانكف 17-05القانكف  3

 .22/02/2017 المؤرخة في 12ج ر ع .16/02/2017
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-04كما منح المرسـك التنفيذؼ   1 المتعمق بتحديد قكاعد حركة المركر عبر الطرؽ لمكالي 381
.إقميـ الكاية كقت المركبات كضبط حركة النقل كالمكاصالت داخل صالحية تنظيـ  

:يجبل انصٛذ- 3  

يمتمؾ الكالي سمطة منح الترخيص لعمميات الصيد ألنو المسؤكؿ عف رقابتيا ك ذلؾ مف اجل 
: "  ممارسة الصيددالمتضمنقكاع072-04مف القانكف  08 العاـ كىذا حسب المادة  األمفتحقيق 

الدائرة حيثيكجد مقر إقامة  رئيس تسمـ رخصة الصيد كتثبت صالحيتيا بقرار مف الكالي أك مف
فمف خالؿ ىذه المادة يتبيف لنا أف الكالي ىك الذؼ يساىـ في تنظيـ عمميات " صاحب الطمب

 التي تحدد 442-06 3 مف المرسـك03الصيد، كيقـك بتحديد شركط ممارستيا طبقا لنص المادة 
عدد الحيكانات المسمكح باصطيادىا، ككذا أكقات الصيد كاليدؼ مف ىذه العممية ىك القضاء عمى 

. الحيكانات كمنعيا مف التشرد في الطرقػػػات ألنيا تمس األمف العػػػاـ

:فٙ يجبل انصحخ انؼبيخ:  ثبَٛب  

 يتجمى دكر الكالي في المحافظة عمى الصحة العامة كممثال لمدكلة ك الكاية مف خالؿ المادة 
4   التي تمنح الكالي صالحيات اتخاذ التدابير الكقائية بيدؼ تفادؼ 85-05 مف القانكف رقـ 52

 إعداد مف قانكف الكاية عمى انو يسير الكالي عمى 119 كما نصت المادة اإلمراض ك األكبئة
. في الكاية ك تنفيذىا اإلسعافاتمخططات  تنظيـ   

 
                                                             

 المؤرخة في 76ج ر ع .  المحد لقكاعد حركة المركر عبر الطرؽ 28/11/2004 المؤرخ في 381-04القانكف  1
28/11/2004. 
 المؤرخة في 51ج ر ع .  المتضمف القكاعد المتعمقة بممارسة الصيد14/08/2004 المؤرخ في 07-04القانكف  2

15/08/2004. 
 المؤرخة في 79ج ر ع .  المحدد لشركط ممارسة الصيد20/12/2006 المؤرخ في 442-06المرسـك التنفيذؼ  3

26/12/2006. 
 المؤرخة في 8ج ر ع .  المتعمق بحماية الصحة ك ترقيتيا16/02/1985 المؤرخ في 85-05 مف القانكف 52المادة  4

16/02/1985 
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 1 ك الممتمكات طبقا لمتشريع المعمكؿ بواألشخاص يسخر أف ىذه المخططات إطارك يمكف في 

: انؼمهٛخاأليزاض- 1  

تظير صالحية الكالي في ىذا المجاؿ مف خالؿ منح الترخيص لكضع مربض في ااستشفاء 
 اتخػػػػػاذ ىذا يذكرأسبابليطبيب األمراض العقمية، حيثا كىذا بعد االتماس الذؼ برسمواإلجبارؼ،

 أك عمى أمف 2العاـػ النظاـ اإلجػػػػراء الضركرؼ، كأف خركج ىذا المػػػػػريضيشكل خطػػػرا عل
بعد إجراء الخبرة الطبية  85-05مف قانكف رقـ  124األشخاص كىذا ما كرد في نص المادة  

لممريض اتضح أف التماس ااستشفاء اإلجبارؼ ا داعي لو، فال  
 3 مف قانكف 125 حسبا لمادة، كىذا العقمية بذلؾيمنح الكالي الترخيص كيخبرطبيب األمراض 

 .أشير كيمكف تمديدىا بقرار مف الكالي06يتخذ قرارا استشفاء اإلجبارؼ لمدة أقصاىا ،85-05رقـ

 

 :األغذٚخانزلبثخ ػهٗ صحخ - 2

 

 ك يتجمى ذلؾ مف خالؿ منع األفراد المحافظة عمى صحة األغذيةاليدؼ مف الرقابة عمى صحة 
 تشكل خطرا عمى صحة المستيمؾ حتى كلك تطمب ىذا المنع أنيا مادة غذائية يتضح أؼبيع 

. استعماؿ القكة
يستطػيع الكالػػػػػي عمى ىذا األسػػػػػػاس أف يصدر لكائػح يمنع بيا تعريض المأكػػػكات لمتمكث، أك منع 

بعض السمع كالمحـك مف عرضيا كبيعيا عمى اليكاء الطمق دكف اتخاذ اإلجراءات الصحية أك 
د كالقياـ ببعض النشاطات التي تساعد منع انتشار األـ ااتخاذ اإلجراءات التي تكفل تغذية األفر

. 4ارض كاألكبئة
 

                                                             

 .262دكف سنة نشر ص. دار الفكر الجمامعي. مصر. ااسكندرية. القانكف اادارؼ . دمحم فؤاد عبد الباسط1
 .313مرجع سابق ص. الضابطة اادارية لمكالي. دمحم يحيى2
 .مرحع سابق. 85-05 مف قانكف 125المادة  3
 .166مرجع سابق ص. سمطات الضبط اادارؼ المحمية في الجزائر. عبد القادر دراجي 4
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 :ٔيكبفحتٓباألٔثئخانٕلبٚخ يٍ -  3

 

 الشعبية البمدية كالمصالح الصحية كرؤساء المجالس الييئاتالعمكميةيتعيف عمى الكاة كمسؤكلي "
أسباب  عمى أف يطبقكا في الكقت المناسب، التدابير المالئمة لمكقاية مف ظيكر الكباء كالقضاء

". األـ ارض في أصميا
مف خالؿ ىذه المادة يتجمى دكر الكالي ك مختمف سمطاتو في اتخاذه لكل اإلجراءات  

 بيدؼ محاربة األكبئة ك الحد مف انتشارىا كما يتعينعمييكذالؾ في ىذا المجاؿ أف ةكالتدابيرالكقائي
 إلزامية لضماف مراعاة القكاعد كالمقاييس الصحية في أماكف إجراءاتيتكلى تطبيق

. ـ قكاعد الصحيةراالحياةاليكميةكيأمر بتفعيل مراقبة مدػ احت
بحماية البيئة لمكالي صالحية كاسعة في مجاؿ الصحة المتعمق1 10-03حيث منح قانكف رقـ

العمكمية كذلؾ مف خالؿ محاربة التمكث الذؼ يعتبر مصدر لألـ ارض المختمفة التي تمس بصحة 
 .اإلفراد

 

 :فٙ يجبل انسكُٛخ انؼبيخ: ثبنثب

 

 بالمحافظة عمى السكينة العامة ىك اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لممحافظة عمى اليدكء كمنع 
 كفي الطرؽ العامة ،  كذلؾ إف الحكادث ا تمس دائما النظاـ السكنيةالضكضاء داخل المناطق 

العاـ بشكل مباشر إا أنيا تتجاكز حدكد معينة كقد تتسبب في مضايقات عمى درجة مف الجسامة 
 .2 تستدعي اإلدارة كأنو حق كل األفراد في كل مجتمع أف ينعمكا باليػػػػػدكء كالسكينةاألفراد

                                                             

 المؤرخة في 43ج ر ع .  المتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة20/07/2003 المرخ في 10-03قانكف رقـ 1
20/07/2003 
مذكرة مكممة لنيل شيادة . الضبط اادارؼ ك اثره اادارؼ عمى الحقكؽ ك الحريات ااساسية لالفراد. حمج صبرؼ زكرياء 2

 .33ص. 2004جامعة كرقمة . ليسانس في العمـك القانكنية اادارية
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 الحفاظ عمييا كالتي تعتبرمف عناصر أؼ" بالسكينة العامة "ما يعرؼحيث نجد الكالي مسؤكؿ عمى 
  اإلزعاج تكفير اليدكء كمنع مظاىر"أنياالنظاـ العاـ التقميدية كالتي يمكف تعريفيا عمى 

 العامة، فضال عف مكافحة مظاىر الضكضاء المقمقة كاألماكفكالمضايقات في الطرؽ العامة 
". لمراحة

 عمى عاتقيا القضاء عمى ىاتو المظاىر مف خالؿ اإلدارياألخذكعميو يجب عمى سمطات الضبط 
 القضاء عمى المشاجرات ك ااضطرابات في الطرؽ كالساحات إلىتنظيـ استخداميا، كصكا 

 العامة كالسكينة كاآلداب كىذا حفاظا عمى النظاـ العاـ األفرادالعامة لتحقيق الراحة كسكينة 
. 1العامة

 

انزلبثخ ػهٗ انسهطبد انضجطٛخ نهٕانٙ  : انًجحث انثبَٙ 

 الكالي يعتبر سمطة عامة فانو ممـز بمباشرة السمطات المخكلة لو مف خالؿ ما يسمى أفبما 
 " 07/   12 مف قانكف الكاية 124ك ىذا ما جاء بو نص المادة .  الكائيةاإلداريةأكبالقرارات 

 الكالي يصدر قرارات مف اجل تنفيذ مداكات المجمس الشعبي الكائي ك ممارسة أفحيث 
  "2.السمطات المحددة بمكجب القانكف 

 ك مراقبتو ك التي إشرافو التي تقع تحت اإلداريةيمثل الكالي الكاية مف خالؿ مختمف المصالح 
 اختصاصاتو سكاء كانت فردية إطارميمتيا تبميغ القرارات الصادرة عف الكالي المتخذة في 

دارية  القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ إطار ، ك الكالي لو حق تفكيض التكقيع لكل مكظف في أكا 
 3.بيا 

                                                             

 .84الجزائر ص. 2ط. ديكاف المطبكعات الجامعية. القرار اادارؼ . عمار بكضياؼ 1
 . مرجع سابق07-12 مف قانكف الكاية 124المادة  2
 .194مرجع سابق ص. دمحم يحيى 3
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صكر ك  عدة ك منو فاف القرارات الصادرة عف الكالي تككف محل رقابة ك ىذه الرقابة تتجمى في
 ا لمباشرتوإجراءات

: إلىكمنو سنقسـ ىذا المبحث 

 اإلداريةالرقابة  : األول المطلب 
الرقابة القضائية  : المطلب الثاني

 

 :اإلدارٚخانزلبثخ  : األٔلانًطهت 

 

 مف إا، التي ا يتـ اكتماليا اإلدارية عنصر ىاـ ك أساسي مف عناصر العممية اإلداريةالرقابة 
 تحقيق مستكػ كفؤ مف األداء ك ا إلىخالؿ أداء ىذه الكظيفة بشكل عممي ك عممي ،يؤدؼ 

 طالما ىناؾ نشاطات ك أنكاعيايختمف اثناف عمى أىمية الرقابة في كل الييئات عمى اختالؼ 
. 1 تنجزإداريةكظائف 

  :اآلتية الفركع إلىك ليذا سكؼ نقسـ ىذا المطمب 

 

 إَٔاع انزلبثخ  :األٔل انفزع 

 

، (الكالي) مبدأ المشركعية كالحفاظ عميو يتجمى مف خالؿ إخضاع أعماؿ كتصرفات كقرارات احتراـإف
 :األتي متعددة مف الرقابة الداخمية كالخارجية يمكف ردىا إلى عألنكا

 

انزلبثخ اإلدارٚخ :أٔال

  الفعمية ىي عممية قياس النتائج كمقارنتيا بالخطط أك المعايير كتشخيص أسباب انحراؼ النتائج

                                                             

 .84مرجع سابق ص. عالء الديف عشي1
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." التصحيحية عندما يككف ذلؾ ضركريااإلجراءاتعف النتائج المرغكبة  كاتخاذ  1 
 ألعماليا مف تمقاء نفسيا أك اإلدارية ىي مراجعة السمطات اإلداريةك منو يمكننا القكؿ اف الرقابة 

 إلىاإلعماؿ تنصرؼ  اإلداريةبناءا عمى تظممات ك طمبات األفراد كىذا نستشف منو أف الرقابة
التي يقـك بيا المرؤكسيف قبل رؤسائيـ في حياتيـ الكظيفية مما يجعل مف الكالي خاضعا في ىذا 

 بمناسبة الطعكف التي تقدـ مف األفراد أك بدكنيا، ذلؾ اإلداريةالشأف لكزير الداخمية في أعماليـ 
. كزير الداخميةإلى الكالي التي تكجو أعماؿ التي ترفع بشأف اإلداريةأف التظممات   

 

(انجزنًبٌ  )انزلبثخ انتشزٚؼٛخ : ثبَٛب  

 

أؼ البرلماف، حيث يمارس الرقابة المنتظمة عمى المجالس  (رقابة الرأؼ العاـ  )تتمثل في تمؾ الرقابة 
المحمية عف طريق األحزاب السياسية، الجمعيات، الرأؼ العاـ، اانتخاب ك ىذا لبياف أكجو القصكر ك 

.المشكالت ك تحسيف أداء ىذه المجالس المحمية 2 

 

انزلبثخ انسٛبسٛخ: ثبنثب   

 العامة اإلدارة ىناؾ رقابة سياسية تمارس مف قبل كزير الداخمية عمى اإلدارية جانب الرقابة إلى
 الكالي، ك ىك إليوكفق أشكاؿ متعددة ك بمكجب كسائل متنكعة جراء التقارير التي يرسميا 

 ألنيا ا تحقق التقييـ الصحيح لعمل الكاة في مدػ اإلدارة تقميدؼ لمرقابة في نظر عمـ أسمكب
 .العامةتحقيقيـ ألىداؼ السياسة

انزلبثخ انٕصبئٛخ: انفزع انثبَٙ  

 

 داخل السمطة التنظيمية بمكجب اكتسابيا اإلداريةبالرغـ مف ااستقالؿ القانكني لبعض الييئات 
 أف ااستقالؿ ليس مطمقا ك ا تاما حيث تبقى تمؾ إا (بمدية، كاية ، جامعة  )لمشخصية المعنكية 

                                                             

مجمة ااشتياد القضائي الصادرة عف . << نظاـ الرقابة اادارية عمى الجماعات المحمية في الجزائر>>عبد الحميـ بالمشرؼ 1
 .111ص (2010. العدد السادس ). جامعة دمحم خيضر بسكرة

 .230. 2008.دار كائل لمنشر ك التكزيع. ااردف. 2ط. اادارة المحمية. عمي خطار شنطاكؼ 2
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 مف طرؼ السمطة الكصية، مثل كصاية الكالي اإلشراؼاألجيزة خاضعة لقدر معيف مف الرقابة ك 
.عمى أعماؿ البمدية، أك كصاية كزير التعميـ العالي عمى الجامعة  

، ك المعبر عف اإلداريةك عمى كل فانو يجب التفرقة بيف نظاـ السمطة الرئاسية كأساس لممركزية 
العالقة القانكنية بيف الرئيس ك المرؤكس بما تخكلو لمرئيس مف سمطات سكاء عمى الشخص 

.المرؤكس أك عمى عممو  

 متميز عف أسمكب أخر كأسمكب اإلدارية الالمركزية إليوك نظاـ الكصاية كركف أساسي تستند 
المركزية ك ىي تمارس أيضا مف قبل الكزير المكمف بالداخمية ك تتخذ صكر ىذه الرقابة شكل 

. ك الحمكؿاإللغاءالمصادقة،  1 

 

انًصبدلخ - أ   

 

 مداكات المجمس الشعبي الكائي تككف أف"  مف قانكف الكاية نصت عمى54 المادة أف
". لدػ الكايةاإليداع يـك مف تاريخ 21نافذة بقكة القانكف بعد تجاكز  

 المداكلة غير مطابقة لمقانكف كالتنظيمات طبقا لما جاء في نص إف تبيف لمكالي أماإذا
 المختصة اإلدارية مف نفس القانكف، فاف الكالي لو الحق في المجكء لممحكمة 53المادة
. المداكلةاتخاذ يـك 21 في اجل إقميميا 2 

 . اإللغاءكمنو فاف المداكلة التي تككف غير مطابقة لمقانكف تككف محال لدعكػ 

 بعد مصادقة الكزير إا ا يمكف تنفيذىا أىمية ىناؾ مداكات ذات اإلشارةإلييأفكما تجدر 
:  مف قانكف الكاية كالتي تتضمف55المكمف بالداخمية كالتي كرد ذكرىا في المادة 

                                                             

.288ص. 2006الجزائر . دار اليدػ. كالي الكاية في التنظيـ اادارؼ الجزائرؼ . عالء الديف عشي1  
 

 . مف قانكف الكاية54المادة  2
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 تبادلو، اتفاقيات التكأمة، الييئات أك اقتناءه أكالميزانيات كالحسابات، التنازؿ عف العقار 
 .1كتككف ىذه المصادقة في أجل أقصاه شيراف.كالكصايا األجنبية

 
:(انجطالٌ) اإلنغبء- ة   

 

. مداكات المجمس الشعبي الكائي، كىذا ببطالنيا النسبي أك المطمقإلغاءيمكف   
56حيث جاء بمكجب نص المادة  مف قانكف الكاية عمى أنو يمكف أف تككف المداكلة 2
التي يشارؾ فييا رئيس المجمس الشعبي الكائي أك أؼ عضك يككف معني بمكضكع 

. تككف ىذه المداكلة باطمةفإنيا ككنو ككيل إلى باسمو الشخصي أك كصكا أماالمداكلة   
 بطالف المداكلة المنصكص عمييا في إثارة مف نفس القانكف تنص عمى أف 57المادة
 يـك مف اختتاـ دكرة المجمس 15، تككف مف جانب الكالي في أجل أعاله  56المادة

 فييا المداكلة، كيرفع الكالي دعكػ أماـ المحكمة اتخذتالشعبي الكائي التي 
.56 خرقا ألحكاـ المادة المتخذة ببطالف المداكات اإلداريةلإلقرار  

 النسبي مف عدمو، 3البطالفإقراركيتضح أف المشرع اعترؼ لكزير الداخمية بالسمطة التقديرية في 
 لممجمس أك تشكيو سمعتو كمف ثـ كجب إساءة أثير مف قبل أحد الناخبيف كقد يحمل إذاخاصة 

 . ةكزير الداخميأف يفحص ىذا اادعاء مف قبل 

انحهٕل- ِ   

 

  سمطة الحمكؿ تعتبر مف السمات األساسية التي تمتاز بيا السمطة الرئاسية أف
.في مكاجية الجيات األدنى أك المعادلة ليا  

                                                             

 . مف قانكف الكاية55المادة 1
 . مف نفس القانكف 56المادة  2
 233ص. مرجع سابق. القانكف اادارؼ . دمحمالصغير بعمي 3
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 الكصاية إطار قانكف الكاية نجد بأنيا تككف عمى سبيل ااستثناء في إلىكلكف بالرجكع 
.مف القانكف المذككر أعاله168،1691 بمكجب المكاد ما جاء كىذا اإلدارية  

عندما ا يصكت عمى مشركع الميزانية بسبب اختالؿ داخل المجمس الشعبي الكائي في 
. دكرة غير عادية لممصادقة عميو  

 تجاكزت الفترة القانكنية لممصادقة عمى مشركع الميزانية إذاغير أف ىذه الدكرة ا تعقد 
167.2بعد تطبيق أحكاـ المادة   

 المصادقة عمى مشركع الميزانية يبمغ الكالي كزير إلىكعند عدـ التكصل في ىذه الدكرة 
.  التدابير المالئمة لضبطيايتخذالداخمية الذؼ   

 المجمس الشعبي الكائي التدابير التصحيحية الضركرية يتكلى اتخاذىا الكزير يتخذ لـ إذا
 بامتصاص العجز عمى اإلذفالمكمف بالداخمية كالكزير المكمف بالمالية، المذاف يمكنيما 

.مدػ سنتيف أك عدة سنكات مالية  
:كعميو فسمطة حمكؿ كزير الداخمية تنصب عمى  

، في حالة عدـ قياـ التنفيذ مف امتصاص عجزىا لدػ إعدادىاضبط تكازف الميزانية لدػ _ 
 .لممكادالمجمس بذلؾ طبقا

:اإلنغبء ٔانسحت اإلدار٘: انفزع انثبنث   

 

، كتستطيع اإلدارة 3أخرػ ةإف القرار يزكؿ بصكرة طبيعية دكف تدخل مف اإلدارة كا مف أؼ سمط
4بما تممكو مف سمطة أف تضع حدا لقراراتيا مف خالؿ سحب أك إلغاء القرار " اإللغاء" كيختمف 

  .ةلمقرارات اإلدارؼ اإلدارؼ " السحب"اإلدارؼ عف 
                                                             

 .07-12 مف قانكف الكاية 169المادة  1
 . مف نفس القانكف 167المادة  2
 2011دار اليدػ لمكباعة ك النشر ك التكزيع . الجزائر. عيف مميمة. النظرية العامة لمقرارت ك العقكد اادارية. عادؿ بكعمراف 3

 .62ص
 .231ص. 2007. دار جسكر لمنشر ك التكزيع. الجزائر. (دراسة تشريعية قضائيمة فقيية  )القرار اادارؼ . عمار بكضياؼ4
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حيث المقصكد بسمطة السحب حق اإلدارة في إعداـ قراراتيا بأثر رجعي مف تاريخ صدكرىا 
.، بينما اإللغاء يمارس مف قبل السمطة القضائية(كأنيا لـ تكف) 1 

.لذا يجب تحديد معنى لكل مف اإللغاء كالسحب لمقرارات اإلدارية   
كالتظمـ اإلدارؼ يعد كسيمة لحل النزاع حيث ىك عبارة عف طمب يتقدـ بو صاحب المصمحة إلى 

اإلدارة كىذا إلعادة النظر في القرار الصادر الذؼ يراه مخالفا لمقانكف، كالطعف قد يككف أماـ 
الجية المصدرة لمقرار أك الجية الرئاسية كتعتبر مرحمة سابقة لمتقاضي يطالب فييا بالسحب ك 

 .2اإللغاء
 

  اإلدار٘اإلنغبء: أٔال

 

يعتبر إلغاء القرار تمؾ العممية القانكنية التي تقـك اإلدارة بمكجبيا بإنياء األثار القانكنية لمقرار 
 مف قبل اإلدارة، كلكف تظل أثار القرار قبل ىذا اتخاذهبالنسبة لممستقبل كذلؾ اعتبارا مف تاريخ 

 .3 ساريةالتاريخ

القاعدة العامة أف قرارات المجمس الشعبي الكائي تنفذ بحكـ القانكف فكر قياـ الكالي بنشرىا أك 
 ىك شرط تصديق السمطة المركزية عمى بعض القرارات لتككف نافذة ااستثناءتبميغيا لممعنييف، 

.كقد يككف التصديق صريح أك ضمني  4 

 مف قانكف الكاية السابقة الذكر، فنجد أف لمكالي حق إثارة بطالف المداكلة 57كبالعكدة إلى المادة 
.إذا ثبتفييا تمؾ الحاات الكاردة كالتي تجعل مف المداكلة غير مشركعة  

.. اإلدارية قصد المطالبة ببطالف ىذه المداكلةالمحكمةكلمكالي رفع دعكػ أماـ   

 
                                                             

 .231ص. نفس المرجع. عمار بكضياؼ1
 .181ص. 2011. دار الخمدكنية لمنشر ك التكزيع. الجزائر. 1ط. شرح المنازاعات اادارية. احسينفريجة 2
 .62ص. مرجع سابق. عادؿ بكعمراف 3
.208ص. 2011. مطبعة سخرؼ . الكادؼ. 1ط. الجزء ااكؿ. القانكف اادارؼ . فريدة قصير مزياني 4  
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:انسحت اإلدار٘: ثبَٛب   

 

المقصكد بالسحب ىك إنياء أثار القرارات اإلدارية لممستقبل كالماضي معا بحيث يعتبر القرار 
المسحكب كأف لـ يكف كسمطة اإلدارة في سحب القرارات اإلدارية تختمف عف القرار إذا كاف 

 .1سميما أك معيبا أك معدكما
فالقاعدة العامة تقضي بعدـ جكاز سحب القرارات المشركعة لما ليا مف خطكرة كبيرة عمى مراكز 
األفراد كعمى المبادغ المكرسة في عمـ القانكف، بل السحب يرد عمى تمؾ القرارات التي تعد غير 
رجاع الحالة أك المراكز إلى ما كانت عميو قبل اإلصدار  .2مشركعة كىذا لتصحيح الكضعية كا 
كنجد بأف الفقو كالقضاء عمل عمى تقييد اإلدارة في عممية سحب القرارات غير مشركعة بقيد 

. المحدد في دعكػ اإللغاءقكىك نفسزمني  3 

أشير  بأربعة نجد بأنيا مقدرة829كبالعكدة إلى قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ك في مادتو 
. 4تسرؼ مف تاريخ النشر أك التبميغ

 

:انزلبثخ انمضبئٛخ: انًطهت انثبَٙ  

 
 الضبطية بصفة خاصة اإلدارية بصفة عامة كاألعماؿ اإلدارةجاءت الرقابة القضائية عمى أعماؿ 

القانكف فكؽ كل اعتبار سٌادة كضركرة لمحفاظ عمى مبدأ المشركعية ك ضماف تأكيده حتى تككف 

                                                             

 .62ص. 2004. دار الفكر الجامعي. ااسكندرية. مراقبة القضاء. القرارات اادارية. دمحم انكر حمادة1
 .233-231ص. مرجع سابق. القرار اادارؼ . عمار بكضياؼ2
. 2012. دار اليدػ لمطباعة ك النشر ك التكزيع. الجزائر. عيف مميمة. 2ج. مدخل لمقانكف اادارؼ . عالء الديف عشي3

 .137ص
 المؤرخة في 21ج ر ع . 25/02/2008 المؤرخ في 09/08 مف قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية رقـ 829المادة 4

23/04/2008. 
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 مع األفراد بيدؼ صيانة حقكؽ اإلدارة البعض أك في عالقات يبعضيـسكاء في عالقات األفراد 
.اإلداريةاألفراد ك حرياتيـ في مكاجية السمطة  1 

التي تنصب عمى " بالدعاكػ القضائية " ما يعرؼكتباشر الرقابة القضائية بكاسطة الطعكف أك 
، فحص اإللغاءتمؾ القرارات المشكبة بعيكب، مما تجعل منيا غير مشركعة مثل دعكػ 

.المشركعية تجاكز السمطة  
 ىي ضمانة أساسية احتراـ حقكؽ ك اإلدارة التي تصدرىااإلداريةالرقابة القضائية عمى القرارات 

.حريات األفراد التي قررىا الدستكر كتضمنتيا قكاعد القانكف  2 

 ىذه الرقابة في تقديرنا أنيا ا تكفل فقط حماية حريات المكاطنيف ك إلىيتعيف التنبيو أيضا 
 أيضا في تقديرنا تضمف أا تنحرؼ سمطة الضبط إنماحقكقيـ كىي غاية سامية في ذاتيا ك 

. عف غايتيا ك ىدفيا المحدد كىك المحافظة عمى النظاـ العاـاإلدارؼ   

 تككف محال لياتو الرقابة، اإلدارؼ لذلؾ فاف القرارات الصادرة عف الكالي في مجاؿ الضبط 
 إلغاء بغرض الحصكؿ عمى تعكيض أك إما القضاء إلىكبالتالي يحق لألفراد المجكء 

 .3اإلدارؼ القرار

:اإلنغبءدػٕٖ : انفزع األٔل  

 

، كذلؾ لما تحققو مف نتائج عممية اإلدارية مف أىـ الدعاكػ القضائية اإللغاءتعتبر دعكػ 
 ىذه الدعكػ تعد أىـ كسيمة قانكنية لممحافظة عمى مبدأ مشركعية إفبالنسبة لرافعيا، ثـ 

. اإلدارؼ  كمف بينيا أعماؿ الكالي في مجاؿ الضبط اإلداريةاألعماؿ   

                                                             

 13ص. 2008. عنابة. جامعة باجي مختار. مذكرة ماجيستير. الرقابة القضائية عمى اعماؿ الضبط اادارؼ . قركؼ جماؿ1

.69ص.مرجع سابق. القرارات اادارية ك رقابة القضاء. دمحم انكر حمادة2  
110ص . مرجع سابك. عبد الحلٌم بن مشري  3  
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ككذلؾ ىي الدعكػ القضائية العينية أك المكضكعية التي يحركيا كيكقعيا أصحاب الصفة 
 قرار بإلغاء المختصة طالبيف فييا الحكـ اإلدارؼ القانكنية كالمصمحة أماـ جية القضاء 

.  نيائي غير مشركعإدارؼ  1 

2 161 نص المادة إلىكبالرجكع   أساسيا الدستكرؼ اإللغاءمف الدستكر حيث تجد دعكػ 
. كمنيا الكالياإلداريةألنيا أجازت الطعف القضائي في قرارات السمطات   

، كاإلدارية المدنية اإلجراءات المتضمف قانكف 09-08مف القانكف 801كما جاء في نص المادة 
:  بالفصل فياإلداريةتختص المحاكـ   

 كالدعاكػ التفسيرية كدعاكػ فحص المشركعية لمقرارات اإلدارية القرارات إلغاءػ دعاكػ 
:الصادرة عف  

.ػ الكاية كالمصالح الغير ممركزة لمدكلة عمى مستكػ الكاية  
.ػ البمدية كالمصالح األخرػ لمبمدية  

 اإللغاء، تختص بالنظر في دعاكػ اإلدارؼ كبالتالي فاف قرارات الكالي في مجاؿ الضبط 
 بصفة ابتدائية، ثـ ااستئناؼ أماـ مجمس إقميميا المختصة اإلداريةالمرفكعة بشأنيا المحاكـ 

 .09-08 مف قانكف 3 902الدكلة بمكجب المادة 

 

 

 

 
                                                             

 .13ص. 2011. ااردف. عماف. دار الثقافة لمنشر ك التكزيع. 1ط.الكسيط في قضاء االغاء. عمار بكضياؼ1
المؤرخة . 14ج ر ع .  يتضمف تعديل دستكرؼ 06/03/2016 المؤرخ في 01-16 مف القانكف رقـ 161المادة 2
 .27/03/206في
 .مرجع سابق. 09-08 مف قانكف 902المادة 3
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:دػٕٖ انتؼٕٚط: انفزع انثبَٙ  

 

تعرؼ دعكػ التعكيض عمى أنيا دعكػ يطمب مف خالليا  صاحب الشأف مف الجية القضائية 
.  ما، أك ىيئة بدفعو نتيجة ضرر أصابوإدارةالمختصة لو بمبمغ مف الماؿ تمـز   

كدعكػ التعكيض ىي الكسيمة التي يستعمميا األفراد لممطالبة بالتعكيض الناجـ عف األعماؿ 
. القضاءإلىالغير مشركعة كذلؾ بالمجكء  1 

، عمى ككنيا 801 مف خالؿ المادة كاإلدارية المدنية اإلجراءاتكقد نص المشرع عمييا في قانكف 
.اإلداريةمف بيف دعاكػ القضاء الكامل التي تختص بالفصل فييا المحاكـ   

ليذا يستمـز تكافر بعض الشركط في ىده الدعكػ كغيرىا مف الدعاكػ األخرػ كمف بيف ىذه 
:ما يميالشركط نذكر   

.قرار إدارؼ ػ يستكجب كجكد   
.ػ شرط المصمحة  

. القانكنيةؿشرطا آلجاػ   

كىدؼ ىذه الدعكػ ىك تعكيض الضرر الذؼ سببو القرار الصادر عف الكالي، كالذؼ يعتبر 
 2.الكاليكقيد عمى سمطات

 

 

 

 

                                                             

. دار اليدػ لمطباعة ك النشر ك التكزيع. الجزائر. عيف مميمة. 2ج. شرح قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية. سائح سنقكقة1
 1028ص. 2011

 .96ص. 2005. دار العمـك لمنشر ك التكزيع. عنابة. المحاكـ اادارية. دمحم الصغير بعمي2
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: افصل  اثاني  

 وسائل  اضبط  إلد ري

 على مستوى  ابلدية
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  ػهٗ يستٕٖ انجهذٚخاإلدار٘ٔسبئم انضجظ : انفصم انثبَٙ 

كيعد تمثل البمدية الجماعة اإلقميميػة القاعدية لمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة 
 حيث تتخذ جميع القرارات كاألعماؿ باسمو في القانكني لمبمديةرئيس المجمس الشعبي البمدؼ الممثل 

حدكد إقميـ البمدية كىي الييئة القاعدية لمنظاـ الالمركزيػة فػيالجزائر مثمما نص عميو دستكريا بمكجب 
/ 67ك قد نظـ المشرع كما عرفيا أكؿ قانكف لمبمدية بعد ااستقالؿ بمكجب األمر رقـ 2ؼ 15المادة  

البمدية ىي الجماعة اإلقميمية السياسية كاإلدارية كااقتصػادية كااجتماعيػة كالثقافيػة  )بأنيا  24
كيظير ىذا التعريف الكظائف ك الصالحيات العديدة لمبمدية في ظل ااشتراكية ك التي لـ  (األساسية 

.تتغير حتى في عيد اإلصالحات الحالية  

، كبالتالي بسير عمى حسفالصالحيات ىذه ببفيعتبر ممارسة سمطات الضبط اإلدارؼ مف   
1النظاـ كاألمف العمكمييف  التي نصت عمى مياـ رئيس 10- 11 مف قانكف 94 حسب نص المادة 
كيستيدؼ المحافظة ضد كل مف شأنو أف 2المجمس الشعبي البمدؼ في المحافظة عمى النظاـ العاـ 

 المجمس الشعبي البمدؼ بذلؾ تحت إشراؼ رئيسيؤدؼ إلى اإلخالؿ بالنظاـ العاـ كاضطرابو، يقـك
-11 مف قانكف البمدية 88الكالي طبقا لنص المادة  310 
: إلىك عميو قسمنا ىذا الفصل   

. دور رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحافظة على النظام العام:األولالمبحث  

 . البلدي الرقابة على السلطات الضبطية لرئيس المجلس الشعبي:المبحث الثاني

 

                                                             

- 1 سعيد  بكعمي نسريف شريقي، عمارة مريـ، القانكف اادارؼ، الطبعة الثانية، الجزائر، دار بمقيس- 1  
103 ،ص2016 لمنشر ك التكزيع،  -  

 
، ٌتعلك بمانون البلدٌة، الجرٌدة الرسمٌة 2011 ٌونٌو 22 المؤرخ فً 10-11 من لانون 94المادة - 2  

.20111 جوٌلٌة 3، الصادرة فً 37العدد   

 .، مرجع سابك10-11 من لانون البلدٌة 88المادة - 3
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  دٔر رئٛس انًجهس انشؼجٙ انجهذ٘ فٙ انًحبفظخ ػهٗ انُظبو انؼبو:األٔلانًجحث

 

طبقا لألحكاـ الكاردة في قانكف البمدية، يمارس رئيس المجمس الشعبي البمدؼ جممة مف الصالحيات 
.المخكلة لو كممثل لمدكلة ك تتمثل في المحافظة عمى النظاـ العاـ ك أمف األشخاص ك الممتمكات 1 

:إلى دكر رئيس المجمس الشعبي البمدؼ قسمنا ىذا المبحث إلبرازك   
.   الطبيعة القانكنية لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ:األولالمطلب  
اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ كسمطاتو في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ :الثانيالمطلب
.العاـ  

 

الطبٌعة القانونٌة لرئٌس المجلس الشعبً البلدي: المطلب األول  

 
بالنظر إلى البلدٌة كجهاز أو هٌكل وبالعودة إلى المانون األساسً لها نجد بأنها ممثلة من لبل رئٌسها 

الذي ٌعتبر المسؤول األول على شؤون البلدٌة وكذلن ٌرأس الهٌئة التنفٌذٌة للبلدٌة، ولهذا ٌجب علٌنا 

معرفة المركز المانونً لرئٌس المجلس الشعبً البلدي لبل التعمك فً تلن الصالحٌات والسلطات التً 

.ٌتمتع بها   

:لذلن سنمسم هذا المطلب إلى   

.البمدؼاختيار رئيس المجمس الشعبي :األولالفرع  
  . مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدؼإنياء:الفرع الثاني 

 

  اختٛبر رئٛس انًجهس انشؼجٙ انجهذ٘:األٔلانفزع

 

يسػػتدعي الػكالي المنتخبػيف قصػد تنصػػيب المجمس  " :البمديػة مػف قانكف 64جػاء في المادة 
 ".الشعبي البمدؼ خالؿ الخمسة عشر يكما التي تمي إعالف نتائج اانتخابات

                                                             

 .183ص. 2008جامعة باجي مختار عنابة . اطركحة دكنكراه دكلة. سمطات الضبط اادارؼ المحمية في الجزائر. عبد القادر دراجي 1
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يعمف رئيسا لممجمػس الشعبي البمػدؼ متصػدر القائمة التي تحصمت عمى أغمبية  "65ك تػنص المادة 
.الناخبيفأصكات  1 

".سناكفي حالة تساكؼ األصكات، يعمف رئيسا المرشحة أك المرشح األصغر   
ما يالحع عمى ىػذه المادة أف المشػرع لـ يعالج الغمكض فيما يخػص تعيػيف رئيس المجمس 
الشعبي البمدؼ ما عدا الفقرة الثانية التي عالجت مشكمة تساكؼ األصكات فأككميا المشرع 

.سنالألصغر   
 

المادة كقد كانت كيفية تعييف رئػيس المجمس محل جدؿ كبير بيف أعضاء البرلماف،كالذيف أسقطكا نص 
. الذؼ كرد في مشركع قانكف البمدية الذؼ أعدتو السمطة التنفيذيةاألصمي  

 في المادة 12/01إا أف المشرع استدرؾ األمر ك كضح ىػذه المادة أكثر في قانكف اانتخابات الجديػد
 نصت عمى أنو في حالة ما إذا لـ تكجػد أؼ قائمة حازت عمى األغمبية المطمقة يمكف منو حيث 80

2.مرشح مف المقاعد تقديـ 35%لمقكائـ الحائزة عمى   

 عمى األقل مف المقاعد فإنو 35%كلقػد طرح المشرع حال آخر في حالة عػدـ حصكؿ أؼ قائمة عمػى 
يمكف لجميع القكائـ تقػديـ مرشح كىنا يككف اانتخاب سرؼ كيعمف رئيسا المجمس المترشح الذؼ تحصل 

.عمى أكثر األصكات   
كفي حالة تساكؼ األصكات يجرؼ دكر ثاف في اليكميف المكالييف ك إذا ما تساكت األصكات في ىذه 

.المرة يعمف المترشح األصغر سنا رئيسا لممجمس الشعبي البمدؼ  2 
  عمى كجكب إقامة الرئيس بصفة دائمة كفعمية بإقميـ البمديػة كىذا ضماف63كلقػد نصت المادة 

 كلمتكفل عف قرب بمصالح المكاطنيف كتحسيف البمدية،أكثر لمتكاصل بيف المكاطنيف كرئيس 
 .يكمياتيـ

                                                             

 ، مرجع سابق10-11 مف قانكف البمدية 65-64المادة 1
 11  ص2012 يتاير 18 المؤرخ في 01-12 مف القانكف العضكؼ لالنتخابات 80المادة 2
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كبعػد أف يػتـ اختيار رئػيس المجمس فػرض المشػرع إجػراءات تػتـ مف خالليا تنصيب الرئيس الجديػد 
كذلؾ في حفػل رسمي كىػذا إلضػفاء صبغة الرسمية عمى مراسـ تنصيػب رئيس المجمػس الشعبي البمػدؼ 

 ؼلممركز الذ، باعتبار البمدية القاعدة األساسية في الدكلة ينبغي إيالئيا المكانة التي تستحقيا ك اعتبارا 
يتمتع بو رئيس الػمجمس الشعبي البمدؼ ، ك يػتـ الحػل الرسمي بحضكر منتخبي الػمجمس أثنػػػاء جمسة 

.يـك التي تمي إعالف النتائج15عمنية يرأسيا الكالي أك ممثمو خالؿ    

 
 مف قانكف البمدية عمى انو يتـ إعداد محضر بيف رئيس الػمجمس المنتيية كايتو ك 68ك تػنص المادة 

 أياـ اػتي تمي تنصيبو ك ترسل نػسخة مف المحضر إلى الكالي ،أما في حالة ما 8الرئيس الجديػد خالؿ 
إذا كاف رئيس المجمس قد جددت عيدتو فانو يقػدـ عػرض حاؿ عف كضعية البمدية ، كىػذا  إلضفاء 

.الشفافية أكثر في تسيير الشأف المحمي ك ضماف ااستمرارية فيعمل المرفق العاـ  
 

  إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي :الثانيالفرع

تنتيي مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بطريقة عادية كأخرػ غير عادية ك ىذا ما سنتطرؽ 
: اليو  

 : مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدؼإلنياءػ الطرؽ العادية

نهاية العهدة : أوال  

 سنكات كعميو فاف 05كيقصد بيا نياية العيدة اانتخابية المقررة بمكجب القانكف التي تككف عادة 
  اانتخابات لمعيدة النيابية كفي غضكف إجراءمياـ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ تنتيي بعد 
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 مف قانكف البمدية عمى أنو تنتيي عيدة المجمس مع انتياء الفترة المتبقية 50حيث نصت المادة 
لمتجديد العاـ لممجالس الشعبية البمدية حيث تنظـ انتخابات بمجرد تكفر الظركؼ المناسبة لتشكيل 

.جديدمجمس شعبي  1 

الوفاة:ثانيا  
 مف قػػػانكف البمدية ، ك تنتيي بو عيدة أؼ عضك في 40 ك ىي مسألة طبيعية ك نصػت عمييا المادة 

المجمػس البمدؼ ، بحيث يختار مباشػرة بعػده المنتخب الذؼ يميو في القائمة ك يقـك الكالي باتخاذ مقرر 
 .2 مف قانكف البمدية41 في مدة ا تتجاكز شيرا كاحدا كفق ما جاء في نص المادة ااستخالؼ

اإلسقالة:ثالثا  
يتعيف عمى رئيس المجمس الشعبي البمدؼ المستقيل دعكة "  مف قانكف البمدية عمى أنو73نصت المادة 

".المجمس لتقديـ استقالتو، كتثبت ىذه ااستقالة عف طريق مداكلة ترسل الى الكالي  
. مف تاريخ استالميا مف قبل الكاليابتداءتصبح استقالة رئيس المجمس الشعبي البمدؼ سارية المفعكؿ   

  .3بمقر البمديةيتـ الصاؽ المداكلة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 

:شترط في ااستقالة أف تككف صحيحة كنظامية مستكفية لمشركط األتية ؼ  
.الرئيس كتابية في اجتماع لممجمس بدعكة مف ااستقالةتككف   
  بمكجب مداكلة اإلسقالةتثبت 
  الجميكرإلعالـالصاؽ المداكلة بمقر البمدية كىذا  .
  الكاليإلىترسل ااستقالة  .
  مياـ رئيس المجمس الشعبيإلنياءالطرؽ الغير عادية . 

 
                                                             

شكيخي بف عثماف، دكر الجماغات المحمية في التنمية المحمية، دراسة حالة البمدية، رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجستر، -  1
 .26 ص2010تخصص قانكف عاـ، قسـ الحقكؽ، جامعة تممساف، سنة 

 . مف قانكف البمدية مرجع سابق41-40المادة 2
 .176  ص2013دار العمـز لمنشر ك التكزيع، سنة : عنابة الجزائر. دمحم الصغير بعمي،القانكف اادارؼ 3
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اإلقصاء:أوال   
ك ىي المرحمة الثانية التي تككف بعد قرار التكقيف ك ىذا يعني أف قرار اإلقصاء كجب أف يسبقو 

 مف قانكف البمدية جاء بصيغة األمر مخاطبا كالي الكاية الذؼ 43قرار تكقيف ، إذ أف نص المادة 
كجب أف يتخذ قػرار التكقيػف في حق العضك المنتخب الذؼ تعرض لمتابعة جزائية بسبب جريمة 

ليا عالقة بالماؿ العاـ أك أسباب مخمة بالشػرؼ أك كاف محل تدابير قضائية تحكؿ بينو كبيف 
.ممارسة ميامو   
قرار  عمى كجكب إصدار قرار إقصائو النيائي فكر صدكر حكـ أك 44كتنص المادة 

  .1 بإدانتو في إحدػ الجرائـ المذككرة سابقاؼنيائييقض

التخلي:ثانيا  
 الضمنية لالستقالة بحيث ا يعبر فيو رئػيس المجمس الشعبي البمدؼ عف إرادتو يعتبر الصكرة

بصكرة صػػريحة ك إنما يتخػذ مكقفا مف شأنو التعبير عػف تخميو عف منصبو ك قد عبرت المادة   
يعد متخميػا عػف المنصب رئيس المجمس الشعبي " مف قانكف البمدية عػف التخمي بنصيا عمى 74

". لتقديـ استقالتو كما ىك محدد في ىذا القانكف 73المستقيل الذؼ لـ يجمع الس طبقا لممادة   
يعتبر في حالة تخل عػف المنصب الغياب غػير المبرر لرئيس " عمى انو 75كما نصت المادة

".المجمس الشعبي البمدؼ ألكثر مف شير ك يعمف ذلؾ مف طرؼ المجمس الشعبي البمدؼ  
حيث نستنتج مف ىذيف النصيف أف كضعية التخمي عف المنصب بالنسبة لرئيس المجمس الشعبي 

:البمدؼ قد تتخذ صكرتيف   
ك ىي التي تككف عف طريق ااستقالة في غػير : ػ التخمي عف المنصب بسبب ااستقالة 

اإلجراءات السابق بيانيا ، أؼ كضع رئػيس المجمس الشعبي البمػدؼ استقالتو ك عدـ إعالـ 
 ، ك في ىػذه الحالة يعمػف عػف حالػة تخمي بعػد غياب طريق مداكلةالمجمس بػذلؾ إلثباتو عػف 

                                                             

دار اليدؼ لمطباعة ك النشر ك التكزيع، سنة : مدخل لمقانكف اادارؼ، الجزء الثاني، عيـ مميمة، الجزائر. عالء الديف عشي 1
 39ص 2012
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 يػـك ك ذلؾ في دكرة عادية لممجمػس بحضػكر الكالي 40رئػيس الػمجمس الشعبي البمدؼ لمدة 
 .1أك مػف يمثمػو ك يسػتخمف كفقا لمقكاعػد السالف بيانيا

 

:التخمي عف المنصب بسبب غياب غير مبرر لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ   
 نصت  حيث11/10ىي حالة مف الحاات الجديدة التي جاء بيا قانكف البمدية الجديد رقـ 

يعتبر في حالة تخل عف المنصب، الغياب غير المبرر لرئيس المجمس الشعبي " منو 75المادة 
 .2 شير، كيعمف ذلؾ مف طرؼ المجمس الشعبي البمدؼفألكثر ـالبمدؼ 

 يكما مف غياب رئيس المجمس الشعبي البمدؼ دكف أف يجتمع في جمسة 40في حالة انقضاء 
. ىذا الغيابإلثباتاستثنائية، يقـك الكالي بجمعو   

.يتـ استخالؼ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بنائبو ألداء مياـ رئيسو بصفة مؤقتة  
 65يتـ تعكيض رئيس المجمس الشعبي البمدؼ كفق الشركط كاألشكاؿ المنصكص عمييا في المادة 

.القانكف مف نفس  3 
 

 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال المحافظة على النظام العام :الثانيالمطلب
.و سلطاته  

 
 التي يمثميا ك باسـ الدكلة ك اإلقميميةيمارس رئيس المجمس الشعبي البمدؼ سمطات باسـ الجماعة 

 مف خالؿ إليويعد الحفاظ عمى النظاـ العاـ مف ابرز ك أىـ اختصاصاتو ك ىذا ما سنتطرؽ 
:الفرعيف اآلتييف  

االختصاصات القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي: الفرع األول  

                                                             

 .211-210 ص2012جسكر لمنشر ك التكزيع، سنة : الجزائر, 1ط. شرح قانكف البمدية. عمار بكضياؼ 1
 .مرجع سابق.  مف قانكف البمدية75المادة  2
 .مرجع سابق.  مف قانكف البمدية65المادة 3
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مف أىـ ما يميز منصب رئيس المجمس الشعبي البمدؼ انو مزدكج الكظيفة حيث أف ىذا األخير 
.مطالب بتمثيل الدكلة مف جية ك مف جية أخرػ يمثل الييئة التنفيذية لممجمس الشعبي البمدؼ 1 

:إلىك لمتفصيل في ىذا ااختصاصات ارتأينا تقسيـ ىذا الفرع   
 

اختصاصاته بصفته ممثال للدولة: أوال  
 :ما يمييتمتع رئيس المجمس بمجمكعة مف الصالحيات بيٍذه الصفة كالتي تتضمف 

:في مجال ضبط الحالة المدنية- أ  
 ك يقـك بصفتو 2 يكمف الرئيس بالسير عمى احتراـ ك تطبيق التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما

ضابط الحالة المدنية بجميع العقكد المتعمقة بالحالة المدنية، حيث يخكؿ لو القانكف القياـ بميمة 
  سنكؼ لمجمل فئات المكاطنيف المعنييف بالخدمة الكطنية المكلكديف بالبمدية أك المقيميف إحصاء

بيا، ك ضبط بطاقة الخدمة الكطنية، كما لو تفكيض أؼ نائب أك مكظف بالبمدية استالـ 
 تسجيل جميع الكثائق ك األحكاـ القضائية في إضافةإلىتصريحات الكادة ك الزكاج ك كذا الكفاة 

 3.تسجيالت الحالة المدنية
كما يتخذ كل ااحتياطات الضركرية ك التدابير الكقائية لضماف سالمة ك حماية األشخاص ك 

الممتمكات، ك في حالة الخطر الكشيؾ لو أف يأمر بتنفيذ تدابير األمف أك بتفعيل المخطط البمدؼ 
. ك يعمـ الكالي بيا فكرااإلسعافاتلتنظيـ   

 
:في مجال الضبط القضائي – ب   

 البحث ك التحرؼ عف إلىك يقصد بالضبطية القضائية ىي تمؾ المرحمة الشبو قضائية تيدؼ 

                                                             

 .83ص. 2010. دار اليدػ لمنشر ك التكزيع. عيف مميمة الجزائر. البمدية في التشريع الجزائرؼ . بكعمراف عادؿ1
.  المتعمق بالبمدية مرجع سابق10-11 القانكف 2
جماؿ زيداف، ادارة التنمية المحمية في الجزائر بيف النصكص القانكنية ك متطمبات الكاقع، الجزائر، دار اامة لمطباعة ك 3

 109.،ص2014، 1النشر ك التكزيع، ط
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.الجريمة ك معاينتيا ك البحث عف مرتكبي الجريمة ك المساىميف معيـ 1 
 الجزائية الذيف يتمتعكف بصفة ضباط الشرطة اإلجراءات مف قانكف 15ك لقد حددت المادة 

.القضائية ك ذكرت مف بينيـ رؤساء المجالس الشعبية البمدية  
كليذا فقد أقر القانكف صراحة صفة ضابط الشرطة القضائية لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ 
بغية السيطرة عمى الجريمة ك محاصرتيا حيث يتمتع رؤساء المجالس بكافة اختصاصات 

 .2الشرطة القضائية لكل أنكاع الجرائـ دكف تحديد أك تخصيص

أما بالنسبة اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في ىذا المجاؿ فتتمثل في مباشرتو في جمع 
 الجزائية لضباط الشرطة القضائية اإلجراءات قانكف أعطىاألدلة ك التحرؼ عف مرتكبي الجريمة، ك لقد 

 سمطات كاسعة تمكنو مف القياـ بدكره في الحدكد التي تضمف لممجتمع سالمتو 
.ك لممتيـ حقكقو 3 

 ككيل الجميكرية بمكاف الجريمة ك يجب عميو أف بإخطاركما يقـك رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 
 اإلجراءات مف قانكف 42 حسب المادة اآلثار عيف المكاف قصد المحافظة عمى إلىينتقل فكرا 
.الجزائية  

 

:اإلداري في مجال الضبط -   

عمى أنو يعتمد رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 10-11مف قانكف 93-92حيث نصت المادتيف 
 قانكنيا 4 عمى سمؾ شرطة البمدية التي يحدداإلداريةقصد ممارسة صالحياتو في مجاؿ الشرطة 

 ك احترامحقكؽ األساسي عف طريق التنظيـ، كما يسير رئيس المجمس الشعبي البمدؼ عمى 

                                                             

. 230 ص2004، 2عبد هللا اكىابية، شرح قانكف ااجراءات الجزائية،الجزائر، دار ىكمة لمكبع ك النشر، ط1
 116بارش سميماف، شرح قانكف ااجراءات الجزائية الجزائرؼ، عيف مميمة، دار اليدػ لمنشر،دكف سنة نشر ص2
 المتعمق بالبمدية، مرجع سابق 10-11 مف قانكف 93-92المادتيف 3
  مرجع سابق10-11القانكف 4
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حريات المكاطنيف حيث يكمف بالمحافظة عمى النظاـ العاـ في كل األماكف العمكمية، معاقبة 
. بيااإلخالؿ التي مف شأنيا األعماؿكل األشخاص الذيف يمسكف بالسكينة العمكمية ك كل   

 مسؤكليات الدكلة كالتي تمارسيا إحدػتككف حماية األشخاص ك الممتمكات بتنظيـ محكـ، فيي 
 كعمى حرمتو كعمى اإلنساف، قصد المحافظة عمى كرامة إجراءاتالبمدية في شكل قرارات أك 

 .أمالكو كسالمتو

كما يتطمب حماية حقكؽ المكاطف المدنية، مف أؼ اعتداء ضد نظافة المحيط الذؼ يعيش فيو، 
أك ضد أؼ بناء فكضكؼ، أك محاكلة استعماؿ األمالؾ العمكمية ألغراض شخصية دكف رخصة 

مسبقة كما يسير رئيس البمدية عمى تنظيـ التجمع سكاء تعمق األمر بالتظاىرات العامة، 
السير الرياضية، أك المبررات ااحتجاجية أك حتى التجمعات الحزبية، كىذا بتحديد نطاؽ 

، كاألماكف المقصػكدة، كىػذا مف أجػل تنػظيـ المػركر، كحمايػة األشػخاص، كضماف ةكالساح
.الطمأنينة، كالحفاظ عمى الممتمكات 1 

عمى العمـك يقـك رئيس المجمس الشعبي البمدؼ ألجل الحفاظ عمى النظاـ العاـ ك دكف األعماؿ 
:بكاجب ااحتراـ ك حماية حقكؽ ك حريات المكاطنيف بما يمي  

.السير عمى المحافظة عمى النظاـ العاـ ك سالمة األشخاص ك األمالؾ-   

المحافظة عمى حسف النظاـ العاـ في جميع األماكف العمكمية التي يجتمع فييا - 
.األشخاص  

.منع ااعتداء عمى الراحة العمكمية-  2 

. البمديةإقميـتنظيـ الطرقات ك حركة المركر عمى -   
                                                             

 19. .ص2003مسعكدشييكب،إختصاصاتالييىاتالتنفيذيةلمجماعاتالمحمية،مجمةالفكرالبرلماني،العددالثاني،الجزاىرمارس،- 1
2Abid Lakhdar, l’organisation administrative des collective locales, OPU, Alger, sans 

date P.29. 
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.السير عمى حماية التراث التاريخي ك الثقافي ك رمكز الثكرة-   

.التعميرالسير عمى احتراـ المقاييس في مجاؿ العقار ك السكف ك -   

السير عمى نظافة العمارات ك سيكلة السير في الشكارع ك الطرؽ العمكمية-   

 .السير عمى احتراـ التنظيـ في مجاؿ الشغل المؤقت لألماكف التابعة لألمالؾ العمكمية- 

.االكقاية منواتخاذ ااحتياط ك التدابير الضركرية لمكافحة األمراض المختمفة أك المعدية ك -   

.منع تشرد الحيكانات المؤذية ك الضارة-   

.السير عمى سالمة المكاد الغذائية ك ااستيالكية المعركضة لمبيع-   

.السير عمى احتراـ تعميمات نظافة المحيط ك حماية البيئة-   

ضماف ضبطية الجنائز ك المقابر طبقا لمعادات، ك العمل فكرا عمى حق كل شخص - 
.متكفي بصفة ائقة دكف تمييز لمديف أك المعتقد  

بصفته ممثال للبلدية : ثانيا  

 مف ككنيا التي تترتب مف كػػكف البمديػػة شػخص معنػكؼ عػاـ فإف كجػكد شخص يمثميا ىػك مػف اآلثار انطالقا
كقػد عيػد لػرئيس البمديػة ميمة التمثيػل كالتعبػير عػف إدارة البمديػة ك يتجمى ذلؾ مف خالؿ الصالحيات . كػذلؾ

:المعيكدة إليو كالتي نذكر منيا  

 المراسػيـ التشػريعية ،1كاإلداريةيمثػل رئػيس البمديػة في كػل أعماؿ الحياة المدنيػة : التمثيــل
 مف قانكف 78المادة  )كالتظاىرات الرسمية، كما يمثل البمدية أماـ الجيات القضائية المختصة 

 .2(البمدية 
حيث يقػـك رئػيس البمديػة بإعػداد ميزانيػة البمديػة كاقتراحيا عمى المجمس : إعـــداد الميزانيـــة

                                                             

 13، ص2006، ديكاف المطبكعات الجامعية، سنة 4احمد محيك، محاضارات في المؤسسات اادارية، الطبعة 1
  مرجع سابق10-11 مف قانكف 78المادة 2
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لمناقشػتيا كالتصكيت عمييػا ثـ القياـ بمتابعة تنفيذىا، كما يعتبر رئيس البمدية ىػك األمػر بصرؼ 
 .مف قانكف البمدية81 كىذا ما نصت عميو المادة 1النفقػات كمتابعة تطكر المالية البمدية

:المحافظـــة علـــى الحقـــوق العقاريـــة والمنقولـــة المملوكـــة للبلديـــة  

:حيػػػث يتكفػػػل الػػػرئيس كتحػػػت مراقبػػػة المجمس الشعبي البمدؼ بما يمي  

.ػ إبراـ عقكد اقتناء األمالؾ كمعامالت كالصفقات كاإليجارات كاليبات كالكصايا  
.ػ القياـ بمناقصات أشغاؿ البمدية كمراقبة حسف تنفيذىا  

اتخاذ كل القرارات المكقفة لمتقادـ كالتساقط-   

ممارسػػة كل الحقكؽ عمى األمالؾ العقارية كالمنقكلة الػػتي تممكيا البمدية بما في ذلؾ حق - 
 2الشفعة ككذا المحافظة عمييا بمكجب قكاعد المالية ك المػحاسبة العمكمية

.اتخاذ التدابير المتعمقة بشبكة الطرؽ البمدية-   
.اتخاذ المبادرات لتطكير مداخيل البمدية-   

:اإلشـراف السلمي على موظفي البلدية  

لمبمديػػػة 125"   مػا نصػػػت عميػػػو المػػػادة البمدية كىذا يخضع مػكظفي البمديػػػة لمسػمطة الرئاسية لػرئيس 
".إدارة تكضع تحت سمطة رئػيس المجمػس الشعبي البمدؼ 3 

 
بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي: ثالثا   

يتكلى رئيس المجمس الشعبي البمدؼ رئاسة المجمس الشعبي البمدؼ حيث يقكـ باسػتدعائو كيعرض عميو المسائل 
مف 79 بإعػداد مشركع جدكؿ أعماؿ الدكرات كيترأسيا كىػذا ما نصت عميو المادة اختصاصو، كيختصالخاضعة 

                                                             

 . مف نفس القانكف، نفس المرجع81المادة 1
 .363دمحم الصغير بعمي، قانكف ادارؼ، مرجع سابق، ص 2
 .10-11 مف قانكف البمدية رقـ 125المادة 3
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ةقانكف البمدؼ 1. 
باإلخالؿ  قاـكما مػنح القانكف لرئيس الشعبي البمػدؼ صالحية طرد أؼ شخص غػير منتخب بالمجمس

 إذ يحدد تاريخ كجدكؿ كينظميا، يحضر رئػيس الػمجمس الشعبي البمدؼ الجمسات الجمسػة،بحسف سػير 
.أعماؿ الدكرات بعد التشاكر مع الييئة التنفيذية  

 مف القانكف 30كما يتكلى أيضا ميمة أخرػ كىي تعميق المػداكات كتنفيػذىا كىػذا ما نصت عميو المادة 
تعمق المداكات باستثناء تمؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ كالحاات التأديبية ، تحت إشراؼ :" البمدؼ بقكليا 

رئػيس المجمس الشعبي البمػدؼ في األماكف المخصصة لمممصقات كا عالـ الجميكر، كتنشر بكل كسػيمة 
".أياـ المكالية لدخكلو حيز التنفيذ طبقا ألحكاـ ىذا القانكف  (08)إعالـ أخػػرػ خالؿ الثمانية   

  المحافظة على النظام العام مجالسلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في: الفرع الثاني

لقد خكلت نصكص قانكف البمدية لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ العديد مف الصالحيات التي مف شأنيا 
. البمدية التي يترأسيا إقميـالمحافظة عمى النظاـ العاـ عمى مستكػ   

في مجال المحافظة على األمن العام :أوال  

 المجمس الشعبي البمدؼ حق المحافظة عمى األمف العاـ بمكجب نص لرئيسخكؿ المشرع الجزائرؼ 
المتعمق 267-81 مف المرسـك رقـ 14المتعمق بالبمدية ك كذلؾ المادة 10-11 مف قانكف رقـ 94المادة 

.بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في ما يخص الطرؽ ك النقاكة ك الطمأنينة العمكمية 2 

:  الطرق أشغالفي مجال تنظيم المرور و -أ  

يمتمؾ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ الصالحيات التي تمكنو مف اتخاذ كل التدابير التي مف شأنيا 
،  الطرؽ البمدية الطرقات المتكاجدة عمى مستكػ تنظيمكتأمينضبطيةحيث تشمل تسييل حركة المركر، 

                                                             

 . مف نفس القانكف 79المادة 1
، يتعمق بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ فيما 1981 اككتكبر 10 المؤرخ في 267-81 مف المرسـك رقـ 14المادة 2

 .1981 اككتكبر 13 ، الصادرة 41ش عدد.د.ج.ر.ر.يخص الطرؽ ك النقاكة ك الطمانينة العمكمية، ج
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 شبكة النقل العمكمي كالخكاص كالنقل تنظيـت ا قرارفيصدر، الكثيفةخاصة الطرقات ذات الحركة 
. حركة الشكارع كالطرقات داخل المدينةتنظيـ اإلسعاؼ، كذا سياراتالمدرسي كضماف مركر  1 

 المركر ظركفتسييل المعمكؿ بو في كل التنظيـ المجمس الشعبي البمدؼ في إطار رئيسيقـك
، كيسير خصكصا عمى كضع لكحات اإلشارة السياراتكأمف سير العاـ ينظـ المركر ككقكؼ 

 العرض عمى اسيما، العمكمية، يعدكيفيات شغل الطرؽ كالبنايات العمكميةقرب بعض األماكف 
.األرصفة  

مف 06 ك05 المادتيف، أخضعت أحكاـ إقميـ البمدية في القاطنيفلمحفاظ عمى سالمة األشخاص 
 طرفييئات سكاء مف العمكميةاألشغاؿ التي تتـ عمى الطرؽ 267-81المرسـك مف المرسـك رقـ 

رئيسالمجمس  مسبق مف طرؼ ترخيص أك خكاص لشرط الحصكؿ عمى عمكميةكشركات 
. مدػ مطابقتيا لدفتر الشركط الخاصتسميميا البمدؼ الذؼ ؽ ارعي عند الشعبي  

الذؼ يحدد قكاعد حركة المركر عبر الطرؽ  381-04 رقـ التنفيذؼمنح كذلؾ المرسـك 
 اقتراح مميالت بعد أخذ ترخص مف الكالي كىك ما صالحية الشعبي البمدؼ لرئيسالمجمس

، كما 39تضمنتو المادة  نفس المرسـك أف  مف 45 حسب المادة بإمكانو مف ىذا المرسـك
 السكانية ذؼ حركة مركر كبيرة داخل التجمعات طريق مف لمسائقينالذينيقتربكف يصدر قرار يسمح

. ذؼ حركة كبيرةطريق المركر لممركبات التي تسير في يمتزمكا بترؾأف   

:في مجال البناء- ب   

 مف اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في ىذا المجاؿ تقديـ رخص البناء ك اليدـ
 مجمس الشعبي رئيسيسمـ "  :10-11 مف قانكف 95 المادة نصت عميوثمما لممكاطنيف  ـ

 التشريعكالتنظيـالبمدؼ رخصة البناء كاليدـ كالتجزئة حسب الشركط كالكيفيات المحددة في 

                                                             

 الصادرة 52 يتعمق بالتييئة ك التعمير، ج ر ج د ش عدد 1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 29-90قانكف رقـ - 1
 51، ج ر ج د ش عدد 2004 اكت 14 المؤرخ في 05-04 المعدؿ ك المتمـ بمكجب قانكف 1990 ديسمبر 2في 

.2004 اكت 15الصادرة   
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 بالعقار كالسكف التشريعكالتنظيمالمتعمقيفالمعمكؿ بيما، كما يمـز بالسير عمى احتراـ 
."  البمديةإقميـث الثقافي المعمارؼ عمى كامل اكحماية التركالتعمير

 المجمس الشعبي البمدؼ في مجاؿ بصالحيات رئيسيتعمق 267-81أكد عمى ىذا األمر رقـ  
 المجمس رئيسيجب عمي :" منو التي نصت6 في المادة الطمأنينة العمكميةالطرؽ ك النقاكة ك 

 ك البناياتلى دعـ ىدـ األسكار أك إالشعبي البمدؼ أف يتخذ إجراءات ااستعجاؿ الرامية 
، في ىذا المجاؿ عندما ينجز البناء دكف رخصة، يتعيف عمى العكف " الميددة بالسقكطالعمارات

 المجمس الشعبي البمدؼ رئيس محضر إثبات المخالفة، رسالو إلى تحريرالمكمف كالمؤىل قانكنا 
أياـ، كفي حالة 08ار اليدـ خالؿ  ر المجمس الشعبي البمدؼ إصدار ؽرئيسكالى الكالي، كعمى 

 76يكما، كىذا ما تضمنتو أحكاـ المادة 30  ػار اليدـ في أجل ا يتعدرقصكره يصدر الكالي ؽ
 1.كالتعميربالتييئةالمتعمق 90-29مف قانكف رقـ  04مكرر 

 :واالجتماعاتج ـ في مجال المظاهرات 

بالتظاىرات  التجمعات سكاء تعمق األمر تنظيـ المجمس الشعبي البمدؼ عمى يسير رئيس
 نطاؽ بتحديد، كىذا الحزبية أك حتى التجمعات  كااحتجاجاتاترالرياضية أك المسیالعامة

 كالحفاظ عمى الطمأنينةالسير كاألماكف المقصكدة، كىذا قصد حماية األشخاص كضماف 
 الممتمكات حيث

 المجمس الشعبي البمدؼ كىذا ما رئيس مسبق يصدرهترخيصيخضع كل تجمع أك مظاىرة إلى 
 المعدؿ كالمتمـ 1989ديسمبر31المؤرخ في29-89ئرؼ في القانكف  ا المشرع الجزإليوذىب 

  مفكالمظاىراتالعمكميةالمتعمق بااجتماعات 1991ديسمبر 02المؤرخ في 19-91بالقانكف 

                                                             

 ديسمبر 2 الصادرة في 52 يتعمق بالتييئة ك التعمير، ج ر ج د ش عدد 1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 29-90قانكف رقـ 1
 .2004 اكت 15الصادرة  51، ج ر ج د ش عدد 2004 اكت 14 المؤرخ في 05-04 المعدؿ ك المتمـ بمكجب قانكف 1990
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أياـ عمى 03 أك لممجمس الشعبي البمدؼ قبللمكايةيصرح بااجتماع إما : "  منو05المادة خالؿ 
 1 " .تاريخاألثر مف 

إيداع ساعة مف 24 خالؿ  المنظميف المجمس الشعبي البمدؼ، أف يطمب مف لرئيسيمكف
 الضمانات الالزمة لحسف فيو، تغيير مكاف ااجتماع مقترحا عمييـ مكاف آخر تتكفر حالتصرؼ 

مف القانكف المتعمق 06 العامة، كىذا ما نصت عميو المادة  كالسكينةسيرمنحيث النظافة كاألمف 
 . 2بااجتماعات كالمظاىرات

:المقابرو د ـ في مجال ضبطية الجنائز   

يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدؼ تأميف نظاـ الجنائز كالمقابر، كذلؾ طبقا لمعادات كتبعا 
 المتعمق بالبمدية، 90/08 مف القانكف 09 الفقرة 75لمختمف الشعائر الدينية، ىذا ما أكدتو المادة 

ظاـ الجنائز كالمقابر فتأميف .... رئيس المجمس الشعبي البمدؼيتكلى: "ما يميحيث نصت عمى 
طبقا لمعادات كتبعا لمشعائر الدينية كالعمل فكرا عمى أف يكفف كيدفف بصفة مرضية كل شخص 

"متكفى دكف تمييز مف حيث الديف كالمعتقدات 3. 

مف خالؿ ىذه المادة يتضح لنا، أف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ يضطمع بميمة تأميف 
 الكقائية كالضركرية، أثناء بإنجازاإلجراءات خالؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ كذلؾ الجنائز مف

تشييع الجنازات، كما أنو يضطمع بنفس الميمة مف خالؿ المحافظة عمى أف تحتـر العادات 
 . كالمعتقدكالتقاليد المتبعة في مراسيـ الدفف دكف تمييز مف حيث الديف

                                                             

نكيكة ىدػ، صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في التشريع الجزائرؼ بيف ااستقاللية ك التبعية، مجمة العمـك اانسانية، 1
 .283، ص2016، كمية الحقكؽ، جامعة ااخكة مكنتكرؼ قسنطينة، 46عدد 

 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19-91 المعدؿ المتمـ بالقانكف 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 29-89 مف قانكف 6المادة 2
 .المتعمق بااجتماعات ك المظاىرات العمكمية

  المتعمق بالبمدية90/08 مف القانكف 09 الفقرة 75المادة 3
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 السمطات التي يتمتع بيا رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في مجاؿ تأميف الجنائز تكرس فعميا إف
 استخراجيـ في الحاات التي إلى كنقل األمكات، مركرا بدفنيـ ككصكا إيداعانطالقا مف 
.تستدعي ذلؾ  

كما يقـك رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بحفع النظاـ أثناء الجنازات كفي المقابر كذلؾ طبقا 
 كما كرد في 90/08 مف القانكف 75 طبقا ألحكاـ المادة اإلدارؼ لممياـ المخكلة لو في الضبط 

 المجمس الشعبي البمدؼ ىك المختص رئيس المتعمق بدفف المكت أف 79/ 75 رقـ1األمر
 إخراج الجثث مف القبكر بقصد إجراء عمل مف األعماؿ عممية ألؼ الكحيدبتقديمالترخيص

 أثناء أداء مياميـ، حيث المتكفيف نقل جثث الشيداء عممية الجنائي، أك كالتحقيق
 المعمكؿ بو، عمى منع كقكع أؼ فكضى أك التشريعمجمس الشعبي البمدؼ في إطار يسيررئيس

 . مخالفة النظاـ في أماكف الدفف

في مجال الصحة العامة :ثانيا  

 اتخاذإلى جانب األمف العاـ ينبغي لمسمطة العامة بما فييا رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 
اإلجراءات الكقائية الالزمة لصحة األفراد مف األمراض كاألكبئة التي تنتشر في إقميـ البمدية 

.التي قد يككف مصدرىا الحيكاف أك أؼ مادة أخرػ   

كأف تختمط مياه الشرب مع مياه الصرؼ الصحي في بمدية معينة إذ يقـك رئيس المجمس 
الشعبي البمدؼ بكل اإلجراءات كالتدابير الكقائية الالزمة كذلؾ مف خالؿ منع سكاف البمدية مف 

 .2 ىذه المياه لمشرب ألف ذلؾ يشكل خطرا عمى صحة الجميعاستعماؿ

                                                             

 الصادر 103 المتعمق بدفف المكتى، ج ر ج ج د ش عدد 1975 ديسمبر 15 المؤرخ في 79-75 مف اامر رقـ 19المادة 1
 1975 ديسمبر 26في 

 .487، ص2015، الجزائر، 3عمار بكضياؼ، الكجيز في القانكف اادارؼ، جسكر لمنشر ك التكزيع، طبعة 2
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كفي إطار الضبط اإلدارؼ يجب عمى رئيس المجمس الشعبي البمدؼ حماية صحة سكاف إقميـ 
حقكؽ ك احتراـفي إطار :"  كالتي جاء فييا 11/10 مف القانكف 94بمديتو طبقا لنص المادة 

:حريات المكاطنيف يكمف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ عمى الخصكص بما يمي   

الطرؽ الساحات كالسير عمى نظافة العمارات ك ضماف سيكلة السير في الشكارع ك -
....العمكمية  

.اتخاذ ااحتياطات ك التدابير الضركرية لمكافحة األمراض المتنقمة أك المعدية ك الكقاية منيا-   
.منع تشرد الحيكانات المؤذية ك الضارة-   
.السير عمى سالمة المكاد ااستيالكية المعركضة لمبيع-   
ةافة المحيط ك حماية البيئظالسير عمى احتراـ تعميمات ف-   

 
 ممارسة إطار يمكف لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ أف يستعيف بالمصالح التقنية لمدكلة في 

 1صالحياتو كما ىي محددة في ىذه المادة 

 السالف الذكر فيما يتعمق بالطرؽ ك النقاكة ك الطمأنينة العمكمية 267-81ك طبقا لممرسـك رقـ 
اذ تنص أحكاـ الباب الثاني منو الخاص بالنقاكة ك حفع الصحة العمكمية بيدؼ المحافظة صحة 

: بمديتو ك ذلؾ عف طريقإقميـسكاف   

. مكافحة األمراض الكبائية  ك حمالت األمراض المتنقمةإلى الرامية اإلجراءاتاتخاذ كل -  

 .2السير عمى العمميات المتعمقة بالتطيير- 

السير عمى التمكيف السكاف المنتظـ بالماء الصالح لمشرب بالكميات الكافية لالحتياجات - 
.المنزلية ك حفع الصحة  

                                                             

.  المتعمق بالبمدية10-11 مف قانكف 94المادة  1
 المتعمق بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في مجاؿ الطرؽ ك 267-81 مف المرسـك رقـ 13 الى 7المكاد مف - 2

 .النقاكة ك الطمانينة العمكمية
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. ك جمع القمامة حسب تكقيت دقيق ك مالئـاألنيجتنظيـ ك تنظيف -   

 أقر المشرع الجزائرؼ اإلدارؼ  المحافظة عمى الصحة العامة كأحد أىداؼ الضبط إطارك في
 ك الذؼ ألـز مف خاللو رئيس المجمس 1 المتعمق بحماية الصحة ك ترقيتيا 05-85القانكف 

الشعبي البمدؼ اتخاذ التدابير الكقائية في الكقت المناسب لمكقاية مف انتشار األكبئة ك القضاء 
.  األمراضأسبابعمى مختمف 

 سكاء عمى اإلدارؼ ىذا يعني أف حماية الصحة العامة مسؤكلية تقع عمى عاتق ىيئات الضبط 
.المستكػ الكطني أك عمى المستكػ المحمي مثل رئيس المجمس البمدؼ  

السكينة العامة : ثانيا   

السكينة العامة ىي حق مف الحقكؽ التي ينبغي لألفراد التمتع بيا في كنف المجتمع كذلؾ مف 
كالمناطق السكنية، فيحق (في الطرؽ كاألماكف العامة)خالؿ تكفر اليدكء كالراحة   

 جميع التدابير الالزمة في سبيل تكفير اليدكء كالسكينة كمنع ذالبمدياتخالرئيس المجمس الشعبي 
.جميع أشكاؿ كمظاىر اإلزعاج المؤدية إلى إحداث الضكضاء كالمضايقات 2 

 إجراء يمنع مف خاللو أؼ شخص اتخاذفعمى سبيل المثاؿ يمكف لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ 
 استعمااآلات مكبرات الصكت بعد العاشرة ليال، أك كاف يمنع استعماؿكاف في إقميـ بمديتو 

خراجيا مف نطاقاألحياءكالمناطق السكنية فيقع ...المزعجة في الكرشات كالمحاات كالمصانع كا 
عمى سمطة الضبط كاجب القضاء عمى الضكضاء سكاء كانت صادرة مف أفراد الناس أك مف 
المصانع كالمؤسسات المختمفة أك مف األشغاؿ العامة، لذا فقد أجاز القضاء لمسمطة الضبطية 

                                                             

 الصادرة 8 المتعمق بحماية الصحة ك ترقيتيا، المعدؿ ك المتمـ، ج ر عدد 1985 فيفرؼ 16 المؤرخ في 05-85لقانكف رقـ 1
 1985 فيفرؼ 17في 

، مذكرة مكممة لنيل شيادة ماستر، تخصص قانكف ادارؼ، (سمطات ك ضكابط )خكلة لكصيف، الضبط اادارؼ 2
. 16، ص2015-2014كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة دمحم خيضر بسكرة،   
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الحق في إصدار قرارات عامة منظمة لحضر تشغيل المطاحف ليال ذلؾ أف تشغيميا ليال يحدث 
 1.الضكضاء كيقمق راحة السكاف

كتحقيقا ليذا اليدؼ فإف المشرع الجزائرؼ ألـز ىيئة الضبط اإلدارؼ البمدؼ بضركرة حماية 
 كالتي تنص 11/10 مف قانكف البمدية 02 فقرة 90السكينة العامة كىذا مف خالؿ نص المادة 

 حقكؽ كحريات المكاطنيف يكمف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ احتراـ إطار في: "ما يميعمى 
التأكد مف الحفاظ عمى النظاـ العاـ في كل األماكف العمكمية : ....عمى الخصكص بما يأتي

 المنظـ إلثارة الضجيج 93/184كصدر المرسـك التنفيذؼ رقـ .." 2التي مف شأنيا اإلخالؿ بيا
 المتعمق بحماية البيئة كقد صنف ىذا 83/03 مف القانكف 121الذؼ صدر تطبيقا لممادة 

 3.المرسـك مستكيات الضجيج المسمكح بيا في العديد مف األماكف العامة كالخاصة

كفي إطار المحافظة عمى السكينة العامة التي تدخل في صالحيات رئيس المجمس الشعبي 
 كل التدابير الالزمة لمحفاظ عمى الراحة باتخاذ فإنو ممـز 81/267البمدؼ طبقا لممرسـك رقـ 

العامة كىذا بقمع كل عمل يقف كراء عدـ تحقيق ىذا اليدؼ عف طريق تنظيـ األسكاؽ التي 
نة العامة، كذلؾ بضبط ساعات فتح المحالت التجارية ك غمقيا لألماكف المخصصة ؼتعكر السؾ

 .تلمعرض كالبيع كأماكف ركنالسيارا

 ةاآلدابالعامفي مجال المحافظة على األخالق و :رابعا

 ك احتراميا العامة مجمكعة قيـ ينبغي لكل فرد مف أفراد المجتمع ضركرة كاآلدابإف األخالؽ 
في حدكد معينة ضمف أىداؼ الضبط اإلدارؼ  ) العامة تدخلاآلداب بيا ذلؾ أف االتزاـ

المتعارؼ عمييا ك لقد لعب مجمس الدكلة الفرنسي دكرا ميما في بياف ىذه الحدكد، حيث يعد 
                                                             

 .44، ص2017، دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الجزائر، (سمطات ك ضكابط )ىندكف سميماني، الصبط اادارؼ 1
.  المتعمق بالبمدية10-11 مف قانكف 90المادة  2
 فيفرؼ 7المؤرخة في 50، ينظـ اثارة الضجيج، ج ر عدد 1993 جكيمية 27 المؤرخ في 184-93المرسـك التنفيذؼ رقـ 3

1953 
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 مجمس اعترؼحكـ لكتيسيا الصادر عف مجمس الدكلة الفرنسي نقطة تحكؿ في ىذا المجاؿ فقد 
.  1( العامةاآلدابالدكلة لسمطة الضبط اإلدارؼ التدخل في حالة المساس باألخالؽ ك 

 العامة ضمف عناصر النظاـ العاـ عمى اآلدابأما المشرع الجزائرؼ فقد أدرج األخالؽ ك 
 أف المجتمع الجزائرؼ مجتمع مسمـ كلقد خكؿ القانكف لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ في اعتبار

كىك المسؤكؿ عف الحفاظ عف النظاـ )إطار ما يتمتع بو مف سمطة في مجاؿ الضبط اإلدارؼ 
 المتعمق بصالحيات 81/267 مف المرسـك 14 عميو المادة ما نصت كذلؾ 2(العاـ في بمديتو

: رئيس المجمس الشعبي البمدؼ فيما يخص الطرؽ كالنقاكة كالطمأنينة العمكمية كالتي جاء فييا
يتخذ كينفذ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في إطار التنظيـ المعمكؿ بو كل اإلجراءات التي مف "

 العامة كاآلدابشأنيا أف تضمف حسف النظاـ كاألمف العمكمي، ككذلؾ الحفاظ عمى الطمأنينة 
 لكف المشرع الجزائرؼ تراجع عف 3"كما يجب عميو أف يقمع كل عمل مف شأنو أف يخل بذلؾ

 العامة مف صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ اآلداب المحافظة عمى اعتبارمكقفو في 
 عكس ما أقره 1990 أبريل 07 المؤرخ في 90/08إثر تعديل قانكف البمدية بمكجب القانكف 

 22 المؤرخ في 11/10 عمى ىذا المكقف في ظل القانكف البمدؼ الحالي كاستقرسابقا، 
 .2011جكاف

 العامة تحتل درجة كبيرة مف اآلدابحيث نجد في جميع المجتمعات اإلسالمية أف األخالؽ ك 
القداسة فال يجكز المساس بيا أك خدشيا بأؼ شكل مف األشكاؿ ألف الحفاظ عمى المشاعر 

 الدينية كاألخالقية جزء ا يتجزأ مف النظاـ العاـ كيعد مبدأ مكرس في أغمب

 أؼ ديف فأنو ليس مف حقو اعتناؽ الدساتير، فإذا كاف مف حق الفرد الخركج إلى اإللحاد كعدـ 
لى اإللحاد ك إنكار الشرائع السماكية ألف في ذلؾ مساس بالديف إفي الدكلة اإلسالمية الدعكة 

                                                             

. 16خكلة لكصيف، الضبط اادارؼ مرجع سابق ص 1
. 46ىندكف سميماني، الضبط اادارؼ ، مرجع سابق ص 2
 المتعمق بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في مجاؿ الطرؽ ك النقاكة ك الطمانينة 267-81 مف المرسـك 14المادة 3

 .العمكمية
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اإلسالمي الحنيف ك مساس بمبادغ ك أخالؽ األمة اإلسالمية فممارسة حرية العقيدة المكرسة 
 1. ك األخالؽ العامة التي يتمسؾ بيا أفراد المجتمعاآلدابدستكريا في إطار حماية 

في مجال المحافظة على الجمال الرونقي للبلدية: خامسا   

لقد منح المشرع الجزائرؼ جزء مف سمطة الضبط اإلدارؼ كفي طار المحافظة عمى الجماؿ 
الركنقي لمبمدية كىك أحد أىداؼ الضبط اإلدارؼ الحديثة إلى سمطة الضبط اإلدارؼ المحمية 

 مف القانكف المتعمق 11 فقرة 94 عميو المادة ما نصت كىك 2متبعا في ذلؾ المشرع الفرنسي
حقكؽ كحريات المكاطنيف يكمف رئيس احتراـفي إطار :" ما يميبالبمدية كالتي تنص عمى 

 تعميمات نظافة احتراـالسير عمى :....المجمس الشعبي البمدؼ عمى الخصكص بما يأتي
 3...."كحماية البيئةالمحيط

كلقد أنشئت في الجزائر العديد مف الييئات اإلدارية المكمفة بحماية البيئة كتأتي الجماعات 
المحمية عمى رأسيا كتعمل فكؽ إطار سياسة بيئية رسمتيا الدكلة ترمي إلى المحافظة عمى 
4الجماؿ الركنقي لمبمدية  الجماؿ الركنقي لمبمدية أحدعناصرالنظاـ اعتبر ، فالمشرع الجزائرؼ 

العاـ إذ تتكفل سمطات الضبط اإلدارؼ عمى حمايتو كصيانتو كىذا ما تطرؽ لو المرسـك 
81/267.  

                                                             

 ص 1995حمكد حمبمي، حقكؽ اانساف بيف النظـ ك الكضعية ك الشريعة ااسالمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  1
43 .
. 48ص. مرجع سابق. ىندكف سميماني- 2  

 

. المتعمق بالبمدية10-11 مف قانكف 94المادة - 3  
 

.50ىندكف سميماني، المرجع السابق ص- 4  
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حيث أكضح ىذا المرسـك المياـ التي ينبغي لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ مف أجل المحافظة 
 مف ىذا 08 ك 04 ك 02عمى الجماؿ الركنقي لمبمدية كالتي تمخصت في نصكص المكاد 

 1.المرسـك

سلطات الضبطية لرئيس المجلس الشعبي البلدي ال الرقابة على :الثانيالمبحث  

 مجمكعة مف القرارات التي مف شأنيا تحقيق األىداؼ باتخاذيقـك رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 
. المسطرة في ميامو كيندرج ىذا ضمف صالحياتو  

.المشركعيةت يجب أف تخضع لمرقابة تحت ما يسمى بمبدأ الكف مجمل ىذه القرار  

ذا ما قارنا بيف الرقابة عمى البمدية كالرقابة عمى الكاية سكؼ نجد بالتأكيد أف التي تخص  كا 
البمدية ىي األصعب كيرجع السبب لككف الجياز المسير لمبمدية منتخب عكس الكالي الذؼ 

:التعييف ك التفصيل في األمر قسمنا المبحث إلى ينصب بمقتضى   

 

  الرقابة اإلدارية:األولالمطلب

 الرقابة القضائية :الثانيالمطلب

 

 

 

 
                                                             

السعيد سميماني، محاضارات في الضبطاادارؼ، تخصص القانكف العاـ الداخمي، كمية الحقكؽ ك العمـك - 1
. 36 ص2017-2016السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة دمحم الصديق بف يحيى جيجل   
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  الرقابة اإلدارية:األولالمطلب

في ىذا المطمب سكؼ نتطرؽ إلى أنكاع الرقابة  في البداية ك التي تعتبر متعددة كصكا إلى 
التعمق في الدراسة في الرقابة الكصائية بصكرة كاسعة كفي الفرع الثالث سنخصصو لإللغاء 

.اإلدارؼ ك السحب اإلدارؼ   

  أنواع الرقابة :األولالفرع

إف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ يتمتع بصالحيات كاسعة، سكاء بصفتو كممثل لمبمدية أك 
الدكلة كىذه السمطات كالصالحيات يستكجب أف تقابميا رقابة عمى ىاتو السمطات 

.كالصالحيات   

الرقابة اإلدارية: أوال  

الرقابة اإلدارية ىي رقابة داخمية فالجية التي تمارسيا ك الجية المسمطة عمييا تابعتاف لنفس 
 .1السمطة ىذا خالفا ألنكاع الرقابة األخرػ كالرقابة القضائية مثال فيي رقابة خارجية

:مفت إدارية تستمـز تكافر األركاف كالمقكمات الالزمة االرقابة اإلدارية تمارس بكاسطة قرار  

  راتخاذالقرا كجكد حالة قانكنية أك مادية تدفع رجل اإلدارة إلى :السببركف. 
  جراءات الرقابة مف الشخص أك السمطة المخكلة  : ااختصاصركف صدكر قرارات كا 

قانكنا  
 مشركعا يجب أف يككف األثر المترتب عمى العممية الرقابية :المحلركف. 
  يجب إتباع اإلجراءات قبل صدكر القرار: ركف الشكل كاإلجراءات. 

                                                             

، 2000، عماف، ااردف، دار كائل لمنشر ك التكزيعسنة 1عمي خطار شنطاكؼ، اادارة المحمية، طبعة - 1
. 226ص  
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  ا كانت : ركف اليدؼ تسعى إلى تحقيق المصمحة العامة ىاتو القرارات الصادرة كا 
 1.ةاانحرافبالسمطمشكبة بعيب 

:كتنصب الرقابة اإلدارية طبقا ألحكاـ القانكف البمدؼ عمى   

.ػ أعضاء المجمس الشعبي البمدؼ  

.ػ عمى أعماؿ البمدية كتصرفاتيا  

 ػ عمى المجمس الشعبي البمدؼ كييئة

الرقابة السياسية: ثانيا  

  مف نظاـ الحزب الكاحد إلى التعددية السياسية، كباانتقاؿ 1989قبل صدكر دستكر 
ضع لرقابة الحزب كتتمثل ىذه الرقابة في الرجكع خكاف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ ؼ

 ، 1976منو الميثاؽ الكطني لسنة ض ككذا ما ت1967إلى قانكف البمدية الصادر سنة 
لكف حاليا أخدت إلى حد ما صكر الرقابة المباشرة كتتمثل في تكجيو األعضاء كحثيـ 

 إطار ممارسة مياميـ، إا أنو بعد تطكر ؼاستطاعكاؼ بسياسة الحزب ما االتزاـعمى 
 في كااعتصاـ أسمكب المظاىرات الشعبية كاعتمادهكسائل التعبير البصرية كالمكتكبة 

الساحات العمكمية إلى غمق الطرؽ كمقرات البمديات، أضحى ىذا األسمكب كسيمة 
 أف اعتبارضغط عمى رؤساء المجالس الشعبية البمدية كأشخاص أك ىيئات عمى  

 يالزمو ذلؾ الشعكر الدائـ بأفضمية القاعدة الشعبية عميو سكاء في العضك المنتخب
 ينتيي، كفي الحاات األخرػ المطالبة بمجاف تحقيق إدارؼ انتخابو أك إعادة انتخابو

 .2بإحالة رئيس البمدية عمى الجيات القضائية كما يترتب عف ذلؾ مف أثار
                                                             

.284، ص2012، الجزائر، جسكر لمنشر ك التكزيع، 1عمار بكضياؼ، شرح قانكف البمدية، طبعة - 1  
 

. النظاـ القانكني لرئيس المجمس الشعبي البمدؼ في الجزائر. مذكرة لنيل شيادة ليسانس. عياشي لخضر. عزكزؼ عبد المالؾ2
 2008-2007كمية الحقكؽ . 1945 ماؼ 08جامعة 
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الرقابة الشعبية : ثالثا  

تتمثل في تمؾ العالقة التي تربط رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بالمكاطنيف كمدػ رضاىـ عمى 
أدائو، كتشكل ىاتو الرقابة حق المكاطف في رقابة رئيس بمديتو مف خالؿ حضكر المكاطف في 

  عمى نتائج أعماؿ المجمس الشعبي البمدؼ، كلكف مع التحفع لتمؾ كااطالعالجمسات العمنية 
. 1الجمسات المغمقة التي ا يحضر فييا المكاطنيف

الرقابة القضائية : رابعا  

نجد أف مبدأ المشركعية اإلدارية مسيجا بجممة مف أشكاؿ الرقابة اإلدارية كالسياسية كالبرلمانية 
جراءاتيا كنطاقيا، فإف كجكد رقابة قضائية تمارس عمى أعماؿ  كأف لكل مف ىذه األنكاع جياتيا كا 

اإلدارة المختمفة المادية كالقانكنية أمر ابد منو لتأكيد سيادة القانكف عمى الحاكميف قبل 
.  2المحككميف

 كالرقابة القضائية تتحرؾ بكاسطة رفع الدعاكؼ القضائية كفي جميع الحاات، تمثيل البمدية 
 3.أماـ القضاء كما ذكرنا سابقا يككف مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ

الرقابة الوصائية: الفرع الثاني   

تككف الرقابة عمى أعماؿ المجمس الشعبي البمدؼ، مف خالؿ خضكع مداكات المجمس إلى 
المداكات كبالتالي تحقق رقابة المشركعية " التصريح ببطالف"المصادقة، ككذلؾ إمكانية 

 .4كالمالئمة عمى أعماؿ المجالس المنتخبة في القانكف الجزائرؼ 

                                                             

جامعة . مذكرة ماجستير. دكر ك صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في القانكف الجزائرؼ . بمعباس بمعباس-  1
. 158ص. 2003الجزائر   

.49ص.مرجع سابق. عمار بكضياؼ، الكسيط في قضاء االغاء- 2  
.129دمحم الصغير بعمي، المحاكـ اادارية مرجع سابق ص- 3  
عمار بكضياؼ، الرقابة اادارية عمى مداكات المجالس البمدية في التشريعيف الجزائرؼ ك التكنس، مجمة ااجتياد - 4

.18 ص 2010، جامعة مجمد خيضر بسكرة (العدد السادس )القضائي   
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 1. الحق في ممارسة الرقابةاانتخابكلمرئيس ك نكابو كسائر األعضاء المختاريف عف طريق 
كتتمثل في الرقابة الكصائية كتأخذ ىاتو الرقابة كالتي تنصب عمى أعماؿ رئيس المجمس الشعبي 

. البمدؼ عدة أشكاؿ

:سكؼ نبرزىا كالتالي   

المصادقة:أوال  

تعتبر المصادقة عمى أنيا اإلجراء الذؼ بمقتضاه يجكز لجية الكصاية أف تقرر بأف عمال معينا 
صادرا مف جية إدارية امركزية، يمكف أف يكضع مكضع التنفيذ أؼ قابال لمتنفيذ عمى أساس 

. عدـ مخالفة أية قاعدة قانكنية أك مساس بالمصمحة العامة  

فيي بمثابة اإلذف بتنفيذ مداكات المجمس الشعبي البمدؼ كتتخػػػذ المصػػػادقة عمػػػى مداكات 
المجمػس الشعبي البمدؼ صكرتيف كىما المصادقة الضػػػمنية ك المصادقة الصريحة كسنفصل في 

:ىاتيف الصكرتيف كالتالي   

:الضمنيةالمصادقة/ أ  

  يكما مف تاريخ 21القاعدة العامة أف مداكات الػمجمس الشعبي البمدؼ تنفذ بعػد مركر
إيػداعيا لدػ دار الكاية ليدلي الكالي برأيو أك بقػراره فيما يخص شرعية القػرارات المتخذة في 

 مف قػانكف البمديػة ك كتتمثل ىػذه 56المداكلة ك صػحتيا ، كىػذا مػا نصت عميػو المػادة 
 كىػك 57المػداكات في كل المداكات التي ا يكػكف مكضكعيا المسائل المذككرة في المادة،

القيػد الزمني ، كيعد البطالف في ىػذه الحالة نسػبيا استيفاءما يعتبر مصادقة ضػمنية بعد 

                                                             

.129دمحم الصغير بعمي، المحاكـ اادارية مرجع سابق ص- 1  
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 يكما ك يحصف بعد ىذا 21كلػيس بقكة القانكف ، لمكالي الحق في إثارتو متى أكتشفو خالؿ 
 .1األجل

:الصريحةالمصادقة/ ب  

تككف المصادقة صريحة إذا فرض القانكف تصديق السمطة الكصائية عمى قرارات المجمس الشعبي 
ا فإنيا ا تنفذ ميما طالت مدتيا، كذلؾ بعكس التصديق الضمني،  البمدؼ، حتى تصبح نافذة كا 

.الذؼ يسرؼ مع مركر القيد الزمني مف تاريخ إيداع المداكلة لدػ الكاية  

 إلى حاات التصديق الصريح التي يشترط 57 في مادتو 11/10كقد أشار قانكف البمدية رقـ 
. 2 مصادقة الكاليلنفادىا

 مف نفس القانكف إلى التخفيف مف شدة ىذا 58كمع ذلؾ فقد عمد المشرع مف خالؿ المادة 
التصديق الصريح، كما قد يترتب عميو مف تباطؤ ك تعطيل النشاط اإلدارؼ، كذلؾ عندما عمد 

 معمكؿ بو أيضا في ما كاف يكما ، كىك 30إلى التصديق الضمني مع تمديد القيد الزمني إلى 
عندما ترفع المداكات المنصكص عمييا في :" منو 43 بمكجب المادة 90/08ظل القانكف 

 يكما مف تاريخ إيداعيا لدػ الكاية 30 إلى الكالي دكف أف يصدر قرار، فييا خالؿ 42المادة 
"تعتبر مصادقا عمييا 3 

البطالن:ثانيا  

يعرؼ البطالف عمى أنو اإلجراء الذؼ يمكف لجية الكصاية بمقتضاه إنياء أثار قرار صادر عف 
.المجمس الشعبي البمدؼ، ألنو يخالف قاعدة قانكنية، أؼ يخالف المشركعية  

                                                             

.  287- 286عمار بكضياؼ، شرح قانكف البمدية مرجع سابق ص -1  
 

  المتعمق بالبمدية مرجع سابق10-11 مف قانكف 57المادة - 2

مرجع سابق (الممغى ) المتعمق بقانكف البمدية 08-90 مف قانكف 43المادة - 3  
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زالة كل مفعكؿ قانكني  كبالتالي فيتجسد البطالف في حق السمطة الكصائية في إبطاؿ كا 
 .لمداكات أك قرارات المجمس الشعبي البمدؼ التي تشكبيا عيكب مخالفة لممشركعية

 ىما البطالف المطمق ك 90/08 في ظل قانكف البمدية القديـ فأخدصكرتيفإجراء البطالف 
 أنو أخذ بالبطالف بحكـ كقكة القانكف 11/10البطالف النسبي، عكس ما جاء بو القانكف الجديد 

:59مف خالؿ نص المادة   

:البمدؼػ تبطل بقكة القانكف مداكات المجمس الشعبي   

.التنظيماتػ المتخذة خرقا لمدستكر كغير المطابقة لمقكانيف ك   

.شعاراتياػ التي تمس برمكز الدكلة ك   

.ػ غير المحررة بالمغة العربية   

كما يعتبر البطالف كسيمة احقة، ألف سمطة الكصاية ا تتدخل إا بعد صدكر القرار مف 
 .1العاـالمجمس الشعبي البمدؼ، فتمغيو لككنو مخالفا لمقانكف ك معارضا مع الصالح 

الحلول:ثالثا  

يتمثل الحمكؿ في إمكانية السمطة الكصية الحمكؿ محل البمديات في القياـ بعمميا، يتجمى ذلؾ عمى 
. 2كجو الخصكص في ضبط الميزانية كتكازنيا

لقد سمح نظاـ الكصاية بتدخل الجيات الكصية في عمل الجيات الالمركزية، إذ تعتبر سمطة 
 الحمكؿ مف أىـ كأخطر أليات الكصاية

                                                             

  منفس المرجع10-11 مف قانكف 59االمادة - 1

. 107 ص 1982، ديكاف المطبكعات الجامعية 2حسيف مصطفى حسيف، اادارة المحمية المقارنة، طبعة -2  
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 البمدية، أحاطيا المشرع بقيكد ضمانات محددة إذ استقالؿكلشدة تأثير سمطة الحمكؿ عمى حرية ك 
:التاليةا يجكز لسمطة الكصاية أف تباشر الحمكؿ إا بتكافر الشركط   

  صريحأف تككف البمدية ممزمة بالتحرؾ كفق نص. 
 مياميا البمدية كلجكئيا إلى السمبية سكاء بالرفض أك بالتقاعس عف أداء امتناع. 
  ااختصاص إلى أساس قانكني الحفاظ عمى مبدأ تكزيع استناداحمكؿ سمطة الكصاية .
  لممارسة الحمكؿ ابد أف تقـك جية الكصاية بمفت نظر الجماعات المحمية الخاضعة إلى

 1.كصايتيا ك إلى ضركرة القياـ بإلتزاماتو

  اإللغاء والسحب اإلداري :الثالثالفرع

 انقضاءت إلى اينتيي القرار اإلدارؼ دكف تدخل مف اإلدارة مصدرة القرار كتعكد نياية القرار
 الغرض المحدد لو أك المدة الزمنية أك زكاؿ السبب ككذلؾ بانتياءأثارىا القانكنية، التي قد تككف 

:  كقد ينتيي القرار مف خالؿ 2لوالمحددة

اإللغاء اإلداري :أوال  

المقصكد باإللغاء زكاؿ أثار القرار اإلدارؼ بالنسبة لممستقبل دكف الماضي حيث يتـ مف جانب 
 إلغاء الكصائيةالسمطة اإلدارية مصدرة لمقرار، قد يككف اإللغاء كمي أك جزئي كما أنو لمسمطة 

( .غير مشركعةالتي تعد )ت الصادرة عف الجيات الالمركزية ابعض القرار  

ت اإلدارية المعيبة أك غير مشركعة بصفة كاممة سكاء كانت اكسمطة اإللغاء تنصب عمى القرار
 .3فرديةتنظيمية أك 

                                                             

.108حسيف مصطفى حسيف نفس المرجع ص - 1  
 ص 2007، الجزائر، دار جسكر لمنشر ك التكزيع (دراسة تشريعية قضائية فقيية  )عمار بكضياؼ، قرار ادارؼ - 2

225.  
.520 ص 2003عبد الغني بسيكني عبد هللا، القانكف اادارؼ، ااسكندرية، منشاة المعارؼ - 3  
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السحب اإلداري :ثانيا  

إف إلغاء القرار اإلدارؼ يعني إزالة قكتو القانكنية بالنسبة لممستقبل فقط فإف السحب يزيل ىذه 
القكة بأثر رجعي كذلؾ، كالسحب يعني إنياء أثار القرار اإلدارؼ بالنسبة لممستقبل كالماضي معا 

 .كأنو لـ يكف

، "الحفاظ عمى النظاـ العاـ"تممؾ السمطات اإلدارية المختصة سحب القرارات المتخذة في مجاؿ 
نياء القرار  1.ت اإلدارية التي تعد غير مشركعةالتصحيح األخطاء المادية كا 

الرقابة القضائية: المطلب الثاني  

ضمانة ىامة كأساسية لحماية الحريات " الضبط اإلدارؼ "تمثل الرقابة القضائية عمى قرارات 
 النشاط ترد عميو ، ىذا"العاـالنظاـ "العامة لممكطنيف فاإلدارة تمارس نشاطيا بغرض حماية 

 2.قيكد تتمثل في الرقابة القضائية

إف الرقابة القضائية تحتل مكانة متميزة، ضمف أشكاؿ كصكر الرقابة فالفرد ىك مف يدافع عف 
مصمحتو كيسارع إلى عرض دعكاه عمى جية القضاء مف خالؿ الدعاكؼ اإلدارية المختمفة 

 3.اإللغاء، التعكيض كغيرىا

كنياية القرارات اإلدارية قد تككف بإرادة مف اإلدارة نفسيا كما تـ بيانو مف خالؿ السحب كاإللغاء 
اإلدارؼ أك عف طريق القضاء، الذؼ يتدخل إللغاء ىاتو القرارات المتخذة مف قبل رئيس 

.المجمس الشعبي البمدؼ   

                                                             

.521عبد الغني بسيكني عبد هللا نفس المرجع ص - 1  
 2005-2004نسيغة فيصل، الضبط اادارؼ ك اثره عمى الحريات العامة، مذكرة ماجستير، جامعة دمحم خيضر بسكرة - 2

.109ص   

 ص 2009عمار بكضياؼ، دعكػ االغاء في قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية، الجزائر، دار جسكر لمنشر ك التكزيع - 3
32.  
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كىنا اإللغاء يككف مختمف مف حيث الجية المباشرة ليذا اإلجراء، كىنا يككف مباشر مف قبل 
 .السمطة القضائية كفقًا لألشكاؿ كتككف مف خالؿ الدعكػ اإلدارية

دعوى اإللغاء: الفرع األول  

ىي دعكػ قضائية ترفع أماـ الجيات القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إدارؼ غير 
مشركع، طبقًا لإلجراءات خاصة كمحددة قانكنًا كىذا ما يميزىا عف التظمـ اإلدارؼ المرفكع أماـ 

 1.جية إدارية ا قضائية

تنص 2 منو801كبالضبط المادة  (09/08) المدنية كاإلدارية رقـ اإلجراءاتكبالرجكع إلى قانكف 
 :

:فيتختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصل   

.اإلداريةػ دعاكػ إلغاء القرارات   

.التفسيريةػ الدعاكػ   

.ػ فحص المشركعية   

:عفالقرارات الصادرة   

.ػ الكاية كالمصالح غير ممركزة لمدكلة عمى مستكػ الكاية   

.ػ البمدية كالمصالح األخرػ لمبمدية   

كبالتالي القرار البمدؼ أك الصادر عف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ يككف محاًل لمطعف باإللغاء 
 .اإلداريةأماـ المحكمة 

                                                             

.48عمار بكضياؼ، دعكػ االغاء في قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية، مرجع سابق ص - 1  
 

  (.    08 /09 ) مف قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية 801المادة - 2
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دعوى التعويض: الفرع الثاني  

يمكف تعريفيا عمى أنيا دعكػ يطالب مف خالليا صاحب الشأف مف الجية القضائية المختصة 
تعتبر ىذه الدعكػ  كالقضاء لو بمبمغ مف الماؿ تمـز اإلدارة بدفعو نتيجة الضرر،  

. 1مف أىـ دعاكػ التعكيض

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالتي تختص بيا 800كقد كردت ىذه الدعكػ في المادة 
" .المحاكـ اإلدارية"حصريًا   

حيث أف األػضرار التي تسبب بيا القرار الصادر عف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ تككف محاًل 
.عنولدعكػ التعكيض كىذا لجبر األضرار الناتجة   

ك يجب في ىاتو الدعكػ عند رفعيا تكفر جممة مف الشركط كالتي يجب تكافرىا في جميع 
:الدعاكػ اإلدارية مف   

.ػ كجكد قرار إدارؼ   

. المحددةاحتراماآلجاؿػ   

 2.ػالصفةكالمصمحة

 

 

                                                             

.62عمار بكضياؼ، دعكػ االغاء في قانكف ااجراءات المدنية ك اادارية، مرجع سابق ص - 1  
 

.224دمحم صغير بعمي، الكسيط في المنازاعات اادارية، مرجع سابق ص- 2  
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   كفي ختاـ المكضكع كمما سبق يتضح أف الغاية مف ىذا المكضكع إبراز دكر اإلدارة المحمية  
في الحفاظ النظاـ العاـ في إطار الصالحيات التي تحصل عمييا في ضكء ما يعرؼ بكظيفة 

كبالنظر إلى ىذه الييئات يتبيف لنا مف خالؿ دراسة النصكص القانكنية كجكد " الضبط اإلدارؼ "
رئيس "كالجية الثانية عمى مستكػ البمدية يمثميا " الكلي"جيتيف األكلى عمى مستكػ الكاية يمثميا 

، فممكالي عدة صالحيات عمى المستكػ المحمي في عدة مجاات متنكعة "المجمس الشعبي البمدؼ
دارية كىك يعد بمثابة الكسيط بيف اإلدارة كالمكاطف .سياسية منيا كا   

   كتتمثل صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ في السير عمى الحفاظ عمى النظاـ العاـ فيك 
يتمتع بسمطات ضبطية عمى مستكػ إقميـ البمدية فباستقراء النصكص القانكنية لمكاية كالبمدية نجد 

.متعددة في ىذا الميداف" لإلدارالمحمية"أف الصالحيات المخكلة   

عند مباشرة ىذاف األخيراف ليذه الصالحيات الضبطية اليادفة لمحفاظ النظاـ العاـ قد تمس بشكل 
ما الحقكؽ كالحريات كىذا األمر يستدعي كجكد حدكد تكفل التكازف بيف تحقيق غاية الحفاظ عمى 

.النظاـ العاـ مف جية كعدـ المساس بحقكؽ كحريات األفراد مف جية أخرػ   

التي تمارس مف قبل الجية " رقابة إدارية"يتمثل ىذا مف خالؿ الرقابة سكاءا كانت ىذه الرقابة 
اإلدارية نفسيا عمى أعماليا، باإلضافة لتمؾ الرقابة المباشرة مف قبل الجية القضائية كالتي يمجأ إلييا 

.األفراد  

لمحفاظ عمى النظاـ العاـ أىمية تنعكس عمى جميع المجاات اقتصادية، اجتماعية، سياسية كىنا 
بأليات في سبيل تحقيق " اإلدارة المحمية"نظير ىذه األىمية تـ تزكيد ". ا تنمية بدكف أمف"نرػ أنو 

ىذه الغاية كىذا راجع لطبيعة المركز الذؼ تحتمو ىذه األخيرة عمى مستكػ الدكلة ككنيا الجية 
.األدرػ باألكضاع المحمية مما يجعميا تتدخل في الحفاظ عمى النظاـ العاـ مف أؼ تيديد قد يمسو  

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تكصمنا بأف ىذه الصالحيات المقررة لإلدارة المحمية في مجاؿ الحفاظ 
" الكالي"عمى النظاـ العاـ غير كفيمة بتحقيق الغاية مف ككف المشرع حاكؿ تعزيز دكر كل مف 
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في ميداف المحافظة عمى النظاـ العاـ مف خالؿ صالحياتيـ " رئيس المجمس الشعبي البمدؼ"ك
ألف الكالي بالنظر لمركزه " بصكرة فعمية"المتعددة كالمتنكعة غير أنيا تبقى غير كفيمة بتحقيق الغاية 

القانكني نجد أنو يحكمو ضغط في المسؤكليات فيك يمثل الدكلة مف جية كالكاية مف جية أخرػ 
.األمر الذؼ يؤثر عميو كيعرقل تركيزه حيث أننا نجده مثقل بالمياـ  

أما رئيس المجمس الشعبي البمدؼ نجده يعمل تحت سمطة الكالي خاصة في مجاؿ الضبط اإلدارؼ، 
األمر الذؼ مف شأنو التأثير سمبيا عمى عممو مف خالؿ جعمو مقيد كمتردد في ممارسة صالحياتو في 

.ىذا المجاؿ  

باإلضافة إلى تدخل الجيات المركزية في بعض الحاات كاتخاذ قرارات ضبطية تستيدؼ الحفاظ 
.عمى النظاـ العاـ عمى المستكػ المحمي  
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 قائمة المصادر و المراجع
القرآن الكرٌم : أوال  

النصوص القانونٌة : ثانٌا  

:الدساتٌر/أ  

 08 المؤرخة فً 76العدد . الجرٌدة الرسمٌة 1996دستور الجمهورٌة الجزائرٌة لسنة . 1

.1996دٌسمبر  

:القوانٌن العضوٌة األوامر القوانٌن / ب  

:القوانٌن العضوٌة / 1  

الجرٌدة الرسمٌة العدد .المتعلك بنظام اإلنتخابات12/01/2012 المؤرخ فً 12/01المانون رلم . 1

.14/01/2012 المؤرخة بتارٌخ 01  

:القوانٌن / 2  

الجرٌدة الرسمٌة  (الملغى)المتعلك بمانون البلدٌة 07/04/1990 المؤرخ فً 08-90المانون رلم . 1

.11/04/1990 المؤرخة ف15ًالعدد   

الجرٌدة( الملغى )المتعلمبمانونالوالٌة07/04/1990 المؤرخ فً 09-90المانون رلم . 2  

.11/04/1990المؤرخةفً 15 الرسمٌةالعدد  

 المؤرخ 19-91 والمعدل والمتمم بالمانون رلم 31/12/1989 المؤرخ فً 29-89المانون رلم .3

. والمتعلك باالجتماعات والمظاهرات العمومٌة02/12/1991فً   

 المتضمن لمانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 25/02/2008 المؤرخ فً 09/08المانون رلم . 4

.23/04/2008 المؤرخة فً 21الجرٌدة الرسمٌة العدد   

 37الجرٌدة الرسمٌة عدد .  المتعلك بمانون البلدٌة22/06/2011 المؤرخ فً 10-11المانون رلم . 5

.03/07/2011المؤرخة فً  

 حرر 12 المتعلك بالوالٌة الجرٌدة الرسمٌة عدد 21/02/2012 المؤرخ فً 12/07المانون رلم . 6

.21/02/2012بتارٌخ 
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 المتعلك بتنظٌم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها المعدل والمتمم 17-05المانون رلم . 7

.22/02/2017 المؤرخة فً 12الجرٌدة الرسمٌة عدد 16/02/2017 المؤرخ فً 14-01لمانون   

 المحدد لمواعد حركة المرور عبر الطرق 28/11/2004 المؤرخ فً 381-04المانون رلم . 8

.28/11/2004 المؤرخة فً 76الجرٌدة الرسمٌة عدد   

 المتضمن المواعد المتعلمة بممارسة الصٌد 14/08/2004 المؤرخ فً 07-04المانون رلم . 9

.15/08/2004 مؤرخة فً 51الجرٌدة الرسمٌة عدد   

 المتعلك بحماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة 20/07/2003 المؤرخ فً 10-03المانون رلم . 10

.20/07/2003 المؤرخة فً 43المستدامة الجرٌدة الرسمٌة عدد   

 المتعلك بحماٌة الصحة وترلٌتها الجرٌدة 16/02/1985 المؤرخ فً 85-05المانون رلم . 11

.16/02/1985 مؤرخة فً 8الرسمٌة عدد   

 ٌتعلك بالتهٌئة والتعمٌر الجرٌدة الرسمٌة عدد 01/12/1990 المؤرخ فً 29-90المانون رلم . 12

 14/08/2004 مؤرخ فً 05-04 المعدل والمتمم بموجب لانون 02/12/1990 مؤرخة فً 52

.15/08/2004 مؤرخة فً 51الجرٌدة الرسمٌة عدد   

 ٌتضمن تعدٌل دستوري الجرٌدة الرسمٌة عدد 06/03/2016 المؤرخ فً 01-16المانون رلم . 13

.07/03/2016 مؤرخة فً 14  

:األوامر / 3  

 المتضمن المانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة 15/07/2006 المؤرخ فً 03/06األمر . 1
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 مــلخص مذكرة الناستر

تعد النحافظة على الوظام العام ضرورة حتنية في النجتنع حيث أنها شأن كل فرد 

مه أفراده بل ويطالبون بها، ذلك أن الوظام العام له أبعاد ينلوها أن تطال مختلف 

النياديه وعليه يجب العنل على النحافظة عليه سواء على النزتوى النحلي أو 

النركزي وينله ذلك بتجزيد جنيع الهيئات التي لها خاصية الضبطية مه أجل 

 .ةالوصول إلى ىذا الهدف، ىذا ما دفعوا إلى تخضيص ىذا العنل وىذه الدارس

وقد ركزنا على تدخل الإدارة النحلية في النحافظة على الوظام العام وبالخضوص 

دور كل مه الوالي ورئير النجلر الشعبي البلدي لتحقيق ىاته الغاية مه خلال 

الضلاحيات الننووحة لهنا حيث نجد أن النشرع الجزائري قد سه قوانيه تدعم 

 . سلطاتهنا فينا يخص ىذا الهدف وذلك باعتبارىنا مه ىيئات الضبط الإداري

 

 :الللنات النفتاحية

.  رئير النجلر الشعبي البلدي/4. الوالي/3. اللامركزية/2. الإدارة النحلية/1

 .الإدارية/6. ىيئات/5

 

 

Abstract of The master thesis 

The conservation of the universal system isabsolutely an obligation in our 

society whichisconcerned to everybody. The universal system has many 

dimensions in various fields, consequently, it should be kept among the 

central or the local level, the later will be happen only if all corporations 

that have been controlled are requited for being realize the main objective 

of the universal system, many states should be done  their works in a legal 

way as mayor and a head of state through their authorities, besides Algeria 

legislator enact different laws which are related to the realization of the 

universal system in society via administrative control organizations. 

Keywords: 

1/ local administration 2/ decentralization 3/ governor 4/ chairman of municipal 

people’s assembly 5/ bodies 6/ administrative. 
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