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 مقدمة  

مشح مظمع التاريخ اإلنداني تسضدت الكيانات االجتساعية بديادة شيخ القبضمة ومجمدو،  
بيجؼ ضساف االستقخار واألمؽ االجتساعي،  وقج كانت ىحه الكيانات تسثل صؾرة مرغخة 

لمسجالذ البمجية، أو القخوية بمغة العرخ الحجيث ثؼ تظؾرت لمحكؾمة والشؾاة األساسية 
لتربح أنغسة ممكية مخكدية، ودوال ارستقخاطية والتي تسضدت بالذجة في الحكؼ واالنفخادية ثؼ 
تظؾرت لتفدح السجاؿ لكياـ الجولة السجنية بسخاحميا السختمفة وبسجخد عيؾر الجولة الحجيثة 

أصبح أمخ تؾزيع الؾعائف اإلدارية والسياـ الحكؾمية تؾسعت نذاطاتيا وخجماتيا لجرجة 
في تقجيؼ الخجمات اإلقميسية لمسؾاطشضؽ،   والكفاءة مدألة ذات أولؾية قرؾػ لديادة الفاعمية

 وتحقضق الخفالية القائسة عمى تؾفضخ الحياة الكخيسة ليؼ .
ايج متظمبات الجيسؾغخافي وتد ة نتيجة اتداعيا الجغخافي ونسؾىاإف تغضخ وعائف الجول 

واحتياجات سكانيا، والتحؾؿ مؽ طبيعة ىحه الستظمبات وعيؾر األيجيؾلؾجيات السختمفة، 
وتدايج الحاجة لمؾسائل ميسية وطخيقة تدضضخىا ورعايتيا، وتعجد الخؤػ حؾؿ السرالح العامة اإلق
خئيدية التي والسذتخكة يعج مؽ العؾامل ال بضؽ السشفخدةالالزمة والزخورية لتمبية ىحه السرالح 

أدت إلى عيؾر فكخة التشغيؼ اإلدارؼ، التي تقـؾ الجولة عؽ طخيقو بالتحكؼ في إقميسيا، 
االجتساعية فيو،  لتحقضق أىجافيا الدياسية و طات القائسة اوتشغيؼ مختمف الذؤوف والشذ

 واالقترادية والثقافية . 
التشغيؼ اإلدارؼ يعج ضخورة البج مشيا في الجولة الحجيثة لكي تشيض بؾعائفيا،   

وتقـؾ بؾاجباتيا برؾرة تسكشيا مؽ إنجاز متظمبات تشسضتيا، ليحا أصبح مؾضؾع التشغيؼ 
اإلدارؼ يعتبخ أحج السؾاضيع التي حغضت والزالت تحغي بأىسية بالغة في القانؾف 

 .سدتؾػ الفقيي برؾرة كبضخة وواسعةوعمى الوالجستؾرؼ في آف واحج  اإلدارؼ 
التشغيؼ اإلدارؼ في أؼ دولة يبشى عمى أجيدة وإدارات مخكدية وأخخػ المخكدية ميسا   

وإف اختالؼ األنغسة بضؽ الجوؿ يكسؽ في  كاف الشغاـ الدياسي واالقترادؼ الدائج فضيا، 
 مجػ األخح بشغاـ السخكدية او الالمخكدية .

حرخ الؾعيفة اإلدارية وتجسيعيا في يج سمظة واحجة تشفخد الشغاـ اإلدارؼ السخكدؼ  يقرج 
بالبت الشيائي في جسيع اإلختراصات الجاخمية في الؾعيفة اإلدارية عؽ طخيق مسثضميا في 

 عاصسة الجوؿ او في أقاليسيا .
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برفة ساس تؾزيع الؾعيفة اإلدارية أأما الشغاـ اإلدارؼ الال مخكدؼ فيقـؾ عمى  
أساسية وبعض السياـ اإلجتساعية واإلقترادية والثقافية بضؽ الدمظة السخكدية واليضئات 
اإلقميسية السشتخبة عبخ األقاليؼ حضث تسارس ىاتو األخضخة مايؤوؿ إلضيا مؽ إختراص برفة 
مدتقمة طبقا لسا يحجده القانؾف، وىحا مع الخزؾع لخقابة الدمظة السخكدية بيجؼ الحخص 

 خاـ القانؾف فقط.عمى إحت
صبح مؽ الرعب عمى اإلدارة السخكدية أف تشيض وحجىا أتختب عؽ ىحا كمو أنو   

بتمػ األعباء في كافة أرجاء الجولة، فعسجت ىحه األخضخة عمى إنذاء اليضئات اإلقميسية التي 
تتؾلى إدارة السخافق اإلقميسية، ورعاية شؤوف اإلقميؼ في شتى السجاالت، وىؾ ما يعخؼ 

لالمخكدية اإلدارية مسا يخفف مؽ السياـ السمقاة عمى عاتق الجولة، وبحلػ تدتظيع الحكؾمة با
 السخكدية التفخغ لخعاية السخافق القؾمية .

وتحاوؿ معغؼ الجوؿ السدج بضؽ ىحيؽ الشغامضؽ، فالشغاـ السخكدؼ يحافع عمى تساسػ  
ة الستستعة بالذخرية السعشؾية الجولة ووحجتيا، في حضؽ تذتخؾ الالمخكدية الؾحجات اإلداري

 في مسارسة وعيفتيا اإلدارية في حجود جغخافية معضشة .
فسع استحالة قياـ الدمظة السخكدية بجسيع السياـ عمى السدتؾػ الؾطشي وفي عل    

اختالؼ االحتياجات واألولؾية األمخ الحؼ أدػ إلى ضخورة تخؾ السبادرة لميضئات اإلقميسية،  
دارية تتجدج في صؾرتضؽ وىسا الالمخكدية السخفكية والالمخكدية اإلقميسية فالالمخكدية اإل

الستعمقة بسؾضؾع دراستشا فيي األوسع واألىؼ، إذ تبشى عمى أساس االعتخاؼ بؾجؾد وحجات 
إدارية إقميسية تتستع باالستقاللية في مسارسة صالحضتيا، وما يزفى شخعية وجؾدىا ويقؾػ 

ية متسضدة تعسل ىحه الؾحجات مؽ خالؿ مجالديا السشتخبة عمى مكانيا ىؾ وجؾد مرالح محم
 رعاية ىحه السرالح وتدضضخ شؤوف إقميسيا، وتمبية متظمبات سكانيا .

لعل الحجيث عؽ السجمذ اإلقميسي يجخنا لمحجيث عؽ مبجأ التسثضل اإلقميسي، إذ أنو   
إشخاؾ السؾاطشضؽ في إدارة شؤونيؼ اإلقميسية عؽ طخيق  مخكدؼ مؽ مقتزيات الشغاـ الال

 اإلقميسية .  لجساعاتانتخاب مسثمضيؼ عمى مدتؾػ ا
وال يداؿ مظمبا حضؾيا لجػ كافة الذعؾب، ألنو  الالمخكدؼ  عمى إثخ ذلػ كاف األسمؾب 

رات عمى إتاحة الفخصة لسذاركة السؾاطؽ الفعالة في صشع واتخاذ القخا معانيوفي أبدط  يعشي
الستعمقة بجسيع شؤونو أؼ اخترار السدافة وردـ اليؾة بضشو وبضؽ مخاكد القخار بحضث تكؾف 
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ىحه السخاكد الستسثمة في السجالذ السشتخبة قخيبة مشو وعمى ألبة االستعجاد لالستجابة لجسيع 
 مظالبو .
ة في ليحا حغضت الالمخكدية اإلقميسية باىتساـ كبضخ مؽ قبل الشغؼ الدياسية الحجيث 

معغؼ الجوؿ حضث حخصت عمى تظؾيخ لياكميا وتحدضؽ أجيدتيا التجاولية، وجعميا أكثخ 
فعالية لسؾاجية احتياجات سكاف الؾحجات اإلقميسية ومتظمبات التظؾر الدخيع في العالؼ، ىحا 
التظؾر الحؼ يأخح أشكاال عجيجة تبعا الختالؼ الغخوؼ الدياسية واالجتساعية واالقترادية 

 .1ةلكل دول
وبالحجيث عؽ الجدائخ في ىحا الذأف، فإنشا نججىا مثل أؼ دولة معاصخة سعت مشح  

االستقالؿ إلى بشاء دولة مؾحجة تقـؾ عمى مبادغ الجيسقخاطية، لتحقضق التشسية اإلدارية 
فاعتسجت في تشغيسيا اإلدارؼ عمى أساس األخح بأسمؾب قترادية واالجتساعية والثقافية، واال

حضث جعمت ىحا األخضخ يتكؾف مؽ اليضئات الالمخكدية كدؼ، والتشغيؼ الالمخكدؼ، ؼ السخ التشغي
 ةاإلقميسي ةالسخفكية واليضئات الالمخكدية اإلقميسية وما يعشضشا ىؾ التشغيؼ اإلدارؼ الالمخكدي

و عمى الجساعات اإلقميسية، التي حرخىا السؤسذ الجستؾرؼ الجدائخؼ في البمجية  االشتسالي
 .الؾالية 
أف '' الجساعات اإلقميسية لمجولة ىي  20202الجستؾرؼ لدشة حضث جاء في التعجيل  

 3البمجية والؾالية ``وىحا اإلقخار جاء في مختمف الجساتضخ الجدائخية لمجولة .
الشرؾص  تشاولتو ماوفي سياؽ الحجيث عؽ الجساعات اإلقميسية، نذضخ إلى  

السذخع اعتسج السؤسذ الجستؾرؼ و الجستؾرية والتذخيعية حؾؿ مرظمح'' الجساعات اإلقميسية``
عمى مرظمح الجساعات اإلقميسية، حضث نجج ىحا األخضخ مدتعسال في كافة الجساتضخ 

، وأوؿ 1967الجدائخية وكافة الشرؾص القانؾنية السحمية بجءا مؽ القانؾف األوؿ لمبمجية سشة 
  2012وآخخ قانؾف لمؾالية سشة  2011إلى آخخ قانؾف لمبمجية سشة 1969لمؾالية سشة  قانؾف 

                                                           
 14الجخيجة الخسسية عجد ٬الستزسؽ التعجيل الجستؾرؼ 06/03/2016السؤرخ في 01-16مؽ قانؾف رقؼ  16السادة -1

 08ص07/03/2016الرادرة في 

، السرادؽ عميو في استفتاء التعجيل الجستؾرؼ ، يتعمق بإصجار 30/12/2020، مؤرخ في 442-20السخسـؾ الخئاسي 2
 .30/12/2020، الرادرة في 82، ج.ر.ج.ج2020أوؿ نؾفسبخ 

مؽ دستؾر 09إال أف السادة 1996و 1989مؽ دستؾر  15والسادة ٬ 1976مؽ دستؾر  16وىؾ وارد كحلػ في السادة  -3
 ت عمى البمجية فقط دوف الؾالية كأساس لمسجسؾعة التخابية واالقترادية واالجتساعية .نر1963
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السحجد لمقانؾف األساسي  1997ماؼ  31السؤرخ في  15-97إضافة إلى األمخ  
الخاص بسحافغة الجدائخ الكبخػ،  ليحا كاف اختيارنا لرياغة عشؾاف السؾضؾع مؾاكبا لسا 

والقانؾنية، باستعساؿ مرظمح ''الجساعات اإلقميسية ``إال أف جاء في الشرؾص الجستؾرية 
األمخ الحؼ يثضخ الغسؾض ىؾ استعساؿ مرظمح الجساعات السحمية إلى جانب الجساعات 

مشو في الفقخة  15، فاألولى مدتعسمة في السادة 2016اإلقميسية في الجستؾر األخضخ لدشة 
ية عمى مدتؾػ الجساعات السحمية قخاطية التذاركالثالثة والتي تشص عمى ''تذجيع الجولة الجيس

التي تشص عمى ''الجساعات اإلقميسية لمجولة ىي البمجية  16والثانية مدتعسمة في السادة 
 والؾالية ``وىؾ األمخ الحؼ لؼ يكؽ وارد في الجساتضخ الدابقة .

بقة أو مع القؾانضؽ الدا072-12، وقانؾف الؾالية 110-11ؼ قانؾني البمجية يولتقض  
معخفة درجة إلساميا بجواعي اإلصالح مؽ حضث تدضضخ الجساعات اإلقميسية وتشغيسيسا، 

 .وحجؼ االنتقالية اإلدارية والسالية التي تتستع بيا، ودرجة الؾصاية اإلدارية السسارسة عمضيا
في ىحه الجراسة أف نبحث عؽ مجػ استقاللية الجساعات اإلقميسية، وركؽ مؽ  ارتأيشا 
ا ومجػ مسارسة الؾصاية اإلدارية عمى ىحه الجساعات،والستعمقة بخقابة الذخعية التي أركاني

 تخبط اليضئات اإلقميسية بالدمظة السخكدية .
فشجاح الشغاـ الالمخكدية يكسؽ في مجػ استقالؿ السجالذ الذعبية السشتخبة لمبمجيات   

اف ورعاية مرالحيؼ دوف الخجؾع والؾاليات في تدضضخ الذؤوف اإلقميسية وتمبية احتياجات الدك
ألؼ جية أخخػ فيي مدتقمة إداريا وماليا في ذلػ، ليحا حخصت الجساتضخ والقؾانضؽ عمى 
تجعيؼ ىحا االستقالؿ بظخيقة أخخػ، خرؾصا بتبشي وسضمة االنتخاب في تذكضل السجالذ 

 .عبوتاإلقميسية تتسوتؾفضخ الزسانات الكافية لجعل الجساعات 
مؽ األمخ،فإف ىحه االستقاللية لمجساعات اإلقميسية وحتسية تستعيا بيا  ولكؽ ميسا يكؽ 
يسكؽ تجاىل أف البمجية والؾالية ىي وحجات وأجيدة  أف تكؾف برفة مظمقة، ألنو ال ال تعشي

بأؼ حاؿ مؽ األحؾاؿ أف تتحؾؿ إلى دويالت داخل ىحه  يسكؽالمكؾنة لمجولة السؾحجة بحضث 
الالمخكدية ىؾ التخفيف مؽ األعباء عمى الجولة ومشح السذاركة  نغاـفي الجولة، فاألصل 

ومقخرا لتيجيج وحجة الجولة ليحا كاف  افي التدضضخ وتكسمة تحقضق التشسية الذاممة، وليذ مؾجؾد
                                                           

 03/07/2011الرادرة في , 37الجخيجة الخسسية عجد ٬يتعمق بالبمجية , 22/06/2011السؤرخ في  10-11القانؾف رقؼ -1

 29/02/2012الرادرة في, 12الجخيجة الخسسية عجد ,يتعمق بالؾالية ٬ 21/02/2012السؤرخ في  07-12القانؾف رقؼ -2
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مؽ أركاف ىحا الشغاـ خزؾع الجساعات اإلقميسية لؾصاية إدارية تسارس في إطار الذخعية 
 لمجولة . ةالخخوج عؽ الدياسة العاملتحقضق التشاسق في العسل وعجـ 

بع أىسية ىحه الجراسة حضث تقجـ ترؾرا نغخيا عؽ واقع الجساعات اإلقميسية لعمو  تش 
يسثل مادة مخشجة لفيؼ الشغاـ القانؾني ليحه الجساعات ولؾضع أيجيشا عمى نقائص ىحا الشغاـ 

 وذلػ بغخض إيجاد أفزل الدبل لتظؾيخه لألحدؽ .
قجرا كبضخا مؽ  اإلقميسيةكانت الشرؾص القانؾنية الجدائخية قج مشحت الجساعات  إذا

 الرالحيات في مختمف السجاالت،األمخ الحؼ يدتجعي مجال مؽ الحخية لسداولتيا .
هل وفق السذخع الجدائخي في وضع األطخ القانهنية لشعام الهصاية اإلدارية بسا  

 في من االستقاللية ؟يكفل تستع السجالذ اإلقميسية بقجر كا
ويتفخع عؽ ىحه اإلشكالية الخئيدية مجسؾعة مؽ التداؤالت الفخعية التي قج تؾضح  

 عشاصخ السؾضؾع مشيا :
 العالقة بضؽ الدمظة السخكدية والدمظات الالمخكدية ؟ ماطبيعة -
 االستقالؿ الحؼ تتستع بو الجساعات اإلقميسية ؟ما ىي مغاىخ  -
اإلقميسية مسارسة اختراصاتيا في ضل االستقالؿ السسشؾح سجػ يسكؽ لمجساعات أيإلص -

 ليا ؟
 ماىؾ نظاؽ مسارسة الؾصاية اإلدارية ؟ -
 ىحه الؾصاية عمى استقاللية الجساعات اإلقميسية ؟ ما مجػ تأثضخ -

الؾقؾؼ عمى واقع ونغاـ الجساعات في تكسؽ األىجاؼ مؽ وراء الجراسة السؾضؾع  
راسة وتحمضل القؾانضؽ الدارية التي تشغؼ كل مؽ البمجية اإلقميسية في الجدائخ مؽ خالؿ د

والؾالية، كسا تيجؼ الجراسة لظخح رؤية مدتقبمية لشغاـ الجساعات اإلقميسية في الجدائخ مؽ 
 خالؿ ترؾر مقتخح يتالءـ مع العؾامل البضئية والغخوؼ التي تؾاجو اإلدارة اإلقميسية.

اإلدارية تغيخ عمى  االستقاللية والؾصاية إف أىسية دراسة الجساعات اإلقميسية بضؽ 
)الشغخؼ( والعسمي، فعمى السدتؾػ الشغخؼ نجج أف مؾضؾع الجساعات مدتؾػ العمسي

اإلقميسية بضؽ مبجأ االستقاللية ونغاـ الؾصاية اإلدارية في القانؾف الجدائخؼ مؽ السؾاضيع 
التي جاءت في ىحا الجانب  الحضؾية واليامة مؽ الشاحية العمسية، وذلػ كؾف أغمب الجراسات
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لؼ تتعج حج تعخيف ىحه األخضخة ودراسة طبيعتيا، أما كسا ىؾ مخاد دراستو في بحثشا فيؾ 
دراسة أوال األصل العاـ لمجساعات اإلقميسية وىؾ مبجأ االستقاللية، ومعخفة كيفية تعامل 

ية تشغيسو لو، قؾانضؽ اإلدارة اإلقميسية في الجدائخ مع ىحا الشغاـ، أو بسعشى أخخ كيف
باإلضافة إلى دراسة تأثضخ ىحه األخضخة الخقابة عمى الجساعات اإلقميسية عمى عسل وفاعمية 

 الجساعات اإلقميسية .
أما عمى السدتؾػ العمسي فيي تكسؽ في معخفة مجػ نجاعة ىحا الشغاـ عمى الشيؾض  

ادة مؽ األخظاء العمسية باإلقميؼ وذلػ بسعخفة مؾاطؽ قؾة وضعف ىحا الشغاـ، وبالتالي االستف
السؾجؾدة عمى مدتؾػ اإلدارة اإلقميسية الجدائخية، إف وججت وذلػ عشج مالحغتشا لسا ىؾ واقع 

 في اإلدارة الجدائخية .
لعل أىؼ األسباب التي دفعت بشا إلى اختيار ىحا السؾضؾع ىؾ الجور الستعاعؼ الحؼ  

سية واالجتساعية واالقترادية واالىتساـ تمعبو الجساعات اإلقميسية عمى جسيع األصعجة الديا
العمسي باإلدارة اإلقميسية لتكخيذ مبجأ السذاركة الذعبية في الحكؼ، وتجدضج مبادغ 

 الجيسقخاطية والحخية في االختيار والسبادرة .
في ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي إلعظاء الؾصف الجقضق ليحا جعتسسؾؼ ن 

السؾضؾع والتفرضل في حالة الجساعات اإلقميسية بضؽ استقاللضتيا والخقابة السسارسة عمضيا في 
أيزا عمى السشيج التحمضمي لتفدضخ وتحمضل الشرؾص  جعتسنالقؾانضؽ الدابقة والججيجة،كسا 

لتاريخي، لسعخفة أىؼ التحؾالت التي مخت عمضيا الجساعات بالسشيج ا كسا سشعسلالقانؾنية 
 اإلقميسية مشح الفتخة االستعسارية .

مؽ أىؼ الرعؾبات التي واجيتشا في ىحه الجراسة عمى الخغؼ مؽ تؾفخ السخاجع العامة   
التي اعتسجنا عمضيا، إال أف دراستشا تسحؾرت حؾؿ جدئضضؽ )االستقالؿ و التبعية (تفتقخاف 

ع الستخررة باإلضافة إلى ضضق الؾقت مقارنة بقمة السخاجع وصعؾبة الحرؾؿ لمسخاج
 عمضيا .
عمى خظة ثشائية مؽ فرمضؽ رئيدضؽ، حضث تؼ االعتساد لإللساـ بيحا السؾضؾع  

أما الفرل الثاني فقج ،خرص الفرل األوؿ لسزسؾف مبجأ استقاللية الجساعات اإلقميسية
 .أثخىا عمى استقاللية الجساعات اإلقميسيةخررشاه لجراسة الؾصاية اإلدارية و 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 1يأخح التشغيؼ اإلدارؼ في كافة الجوؿ صؾرتاف رئيدضتاف ىسا السخكدية والالمخكدية 
بحضث تعتبخ الالمخكدية إحجػ أسالضب التدضضخ اإلدارؼ الحؼ تعتسجه الجولة الحجيثة إلى جانب 

 أسمؾب التدضضخ اإلدارؼ السخكدؼ .
ليات الزخورية التي يجب أف تقـؾ عمضيا الجيسقخاطية الحجيثة اآلتعج الالمخكدية أحج  

كؾنيا أساس قياس الحكؼ الخاشج في الجوؿ بحضث أضحى مؽ الرعب عمى الشغاـ السخكدؼ 
 . 2مجسل متظمبات وتظمعات السؾاطشضؽ استيعاب

سخكدية لرالح ولسا كانت الالمخكدية تدتجعي نقل جدء مؽ صالحيات الدمظة ال 
أشخاص إدارية أخخػ فإنيا تدسح بشذؾء سمظات أخخػ غضخ سمظة الجولة،تتسثل في 
الجساعات اإلقميسية التي تستمػ سمظة اتخاذ القخار، وتتستع باالستقالؿ اإلدارؼ تجاه الدمظة 

 السخكدية .
مخكدؼ ىحه االستقاللية التي تعج الخكؽ األساسي والسعيار الخئيدي لتجدضج الشغاـ الال 

عمى الؾاقع اإلقميسي،  وخاصة التي تخبط عالقتيا بالدمظة تجج أساسيا مؽ خالؿ اعتخاؼ 
 السذخع لمجساعات اإلقميسية بالذخرية السعشؾية .

والحخية في تدضضخ الؾعيفة اإلدارية، فيي تباشخ السياـ والرالحيات السخؾلة ليا  
ية الذؤوف اإلقميسية بإدارة السخكد ودوف تقضج رعانا دوف الخجؾع لمدمظة السخكدية،قانؾ 

وإجخاءاتو الخقابية وىؾ األمخ الحؼ يكخس متظمبات الحكؼ الخاشج، ويحقق التشسية اإلقميسية، 
وألف استقاللية الجساعات اإلقميسية ىي الجعامة األساسية لتجدضج الالمخكدية اإلدارية، فإف 

الجساعات اإلقميسية، والتعخؼ عمى التظخؽ لسفيؾـ الالمخكدية اإلدارية، ومفيؾـ استقالؿ 
مغاىخ ىحا االستقالؿ واألسذ القانؾنية لحلػ، ىؾ أمخ يشضخ رأؼ الباحثضؽ في الذأف السحمي 
ويؾضح القؾاعج واألسذ التي يعتسج عمضيا العسل الالمخكدؼ القائؼ عمى السذاركة الذعبية في 

أف  ما يجب مايجبرفة عامة التدضضخ،  كسا أنو أمخ في غاية األىسية ألنو يبضؽ ويؾضح ب
تكؾف عميو اإلدارة اإلقميسية وىؾ ما حؾلشا استعخاضو في ىحا الفرل الحؼ قدسشاه إلى 

                                                           
 .01ص٬ 7102 ٬عمان٬دار ألاًام ٬الالمركسية إلادارية وثطبيقاتها في إلادارة املحلية ٬على حاثم عبد الحميد العاوي -1
جامعة مولود  01الدولية العدد ''ثطور الالمركسية إلادارية )فروسا الجسائر (``مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات  ٬كاهىة شاطري  -2

 .72ص٬ 7102جاهفي ٬الجسائر ٬ثسي وزو ٬معمري 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

مبحثضؽ، األوؿ تشاولشا فيو السفاليؼ حؾؿ الالمخكدية اإلدارية وتظبيقيا في اإلدارة الجدائخية، 
 الجساعات اإلقميسية .أما السبحث الثاني فتظخقشا فيو إلى مرادر ومغاىخ استقالؿ 

 السبحث األول :الالمخكدية اإلدارية كأساس الستقاللية الجساعات اإلقميسية
والالمخكدية اإلدارية اإلقميسية برفة الالمخكدية اإلدارية برفة عامة، إذا كانت  

ارة الخشضجة في الجوؿ خاصة مؽ السقؾمات األساسية والحضؾية لمحكؼ الرالح واإلد
بج مؽ التظخؽ بالجراسة لسفيـؾ الالمخكدية اإلدارية اإلقميسية كإحجػ تقديسات فإنو الالسعاصخة

مقؾماتو األساسية وأىجافو، وتبياف  لػ لتعخؼ عمى مالية ىحا التشغيؼ،التشغيؼ اإلدارؼ وذ
سدألة إدارة وتدضضخ الجساعات اإلقميسية مؽ أىؼ القزايا الدياسية كسا أن، )السظمب األوؿ(

ات تأثضخ عمى التشسية اإلقميسية وتبياف كيفية تظبيقيا في اإلدارة واالقترادية، وذ
 .الجدائخية)السظمب الثاني(

 السطمب األول :مفههم الالمخكدية اإلدارية 
تعج الالمخكدية اإلدارية طخيقة مؽ طخؽ التشغيؼ اإلدارؼ تعتسجىا العجيج مؽ الجوؿ في  

العامة لمسؾاطشضؽ وتقؾـ الالمخكدية اإلدارية سبضل تحقضق أىجافيا اإلدارية، وتمبية الخجمات 
عمى تستع السجالذ اإلقميسية باالستقاللية والسالية عؽ السخكدية  مقابل مسارسة األخضخة 
الدمظة الؾصاية اإلدارية ،حضث يعالج ىحا السظمب تعخيف الالمخكدية اإلدارية )الفخع االوؿ( 

 ني(ثؼ تبياف عشاصخ الالمخكدية )الفخع الثالث(وتبياف أنؾاع الالمخكدية اإلدارية )الفخع الثا
 (.لتظخؽ إلى أىجافيا )الفخع الخابعوا

 تعخيف الالمخكدية اإلدارية  الفخع األول :
تقـؾ الالمخكدية اإلدارية عمى تؾزيع الؾعيفة اإلدارية لمجولة بضؽ الحكؾمة السخكدية في  

لتسارس جانيا مؽ  ، محمية مشتخبةالعاصسةوبضؽ ىضئات أو أشخاص معشؾية عامة أو مجالذ 
وتحت إشخاؼ ورقابة الحكؾمة السخكدية وتحقضق  ، تمػ الؾعيفة اإلدارية عمى سبضل االستقالؿ

 . 1أكبخ قجر مؽ الكفاءة والدخعة في إنجاز األعساؿ والترخفات

                                                           
 2013 ,الجدائخ ,الظبعة الثالثة ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ,شخح القانؾف اإلدارؼ دراسة مقارنة ,ة حدضؽ جفخي -1

 . 129ص



__________________________________________________________________________ 

11 
 

 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

أو ىي أسمؾب يتؼ بسقتزاه تقديؼ إقميؼ الجولة إلى وحجات ذات مفيؾـ محمي تتستع  
اعتبارية وتسثميا مجالذ مشتخبة إلدارة مرالحيا تحت إشخاؼ ورقابة الحكؾمة  بالذخرية

 . 1السخكدية
ويسكؽ تعخيف الالمخكدية اإلدارية بأنيا تؾزيع الؾعيفة اإلدارية لمجولة بضؽ األجيدة  

)مرمحية( مدتقمة ندبيا وتخزع لخقابة  أو مخفكيةالسخكدية وبضؽ الدمظات المخكدية إقميسية 
 .2الدمظة السخكدية

عخفعمى أنيا تؾزيع الؾعيفة اإلدارية بضؽ أجيدة الحكؼ السخكدؼ وأشخاص معشؾية تكسا  
 . 3أخخػ 

بأنيا تؾزيع الؾعائف اإلدارية بضؽ الحكؾمة السخكدية في العاصسة وبضؽ ىضئات وعخفت  
اليضئات في مسارستيا وعيفتيا اإلدارية تحت  محمية أو مرمحية مدتقمة بحضث تكؾف ىحه

 .  4إشخاؼ ورقابة الحكؾمة السخكدية
 الفخع الثاني :أنهاع الالمخكدية اإلدارية 

 لالمخكدية اإلدارية نؾعاف ىسا :
 أوال :الالمخكدية السخفقية 

عشجما يعتخؼ السذخع لسخفق عاـ بالذخرية السعشؾية وبقجر تتحقق الالمخكدية السخفكية 
االستقالؿ السالي واإلدارؼ في إدارة شؤونو تحت رقابة وإشخاؼ الجولة كسخفق الجامعات  مؽ

والكيخباء مؽ أجل تديضل مسارسة نذاطيا وتقجيؼ الخجمات الزخورية عمى نظاؽ الجولة وإذ 
كانت الالمخكدية اإلدارية السحمية يشغسيا قانؾف واحج بأحكاـ مؾحجة تشظبق عمى جسيع 

 . 5يةاألشخاص اإلقميس
 

 

                                                           
 .57ص ,السخجع الدابق  ,عمى حاتؼ عبج الحسضج العاني  -1
ديؾاف السظبؾعات الجامعية    ,أسذ اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا عمى نغاـ البمجية والؾالية في الجدائخ  ,مدعؾد شضيؾب  -2

 . 4ص 1986 ,بؽ عكشؾف  الجدائخ

 .27السخجع الدابق ص ,كالية شاطخؼ -3

 .55ص1982٬,القاىخة,مظبعة جامعة عضؽ الذسذ ,الؾجضد في القانؾف اإلدارؼ ,سميساف دمحم الظساوؼ  -4

 .57ص,السخجع نفدو  ,عمى حاتؼ عبج الحسضج العاني  -5
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 ثانيا :الالمخكدية اإلقميسية
تعشي الالمخكدية اإلقميسية تقديؼ إقميؼ الجولة إلى وحجات إدارية يذكل يدسح بتعجد  

األشخاص عمى أساس جغخافي،  يدسى ىحا التقديؼ بالؾالية، أو السحافغة أو العسالة حدب 
 كل دولة

ىحا بالشدبة لمجولة التي تأخح  وتقدؼ ىحه األخضخة عمى وحجات أقل مداحة تدسى بالبمجيات،
بثشائية التقديؼ اإلدارؼ،  وتقديؼ البمجيات إلى وحجات ذات مداحات أقل في الجولة التى تأخح 

 بثالثية التقديؼ اإلدارؼ .
تقـؾ الؾحجات اإلدارية عمى أساس التقديؼ اإلقميسي،وتدسى باليضئات اإلدارية   

تمدمة لالستقالؿ اإلدارؼ والسالي، وتتؾلى تدضخىا الالمخكدية تتستع بالذخرية السعشؾية السد
مجالذ مشتخبة ويشعقج عشيا اختراص التدضضخ ضسؽ مختمف الذؤوف اإلقميسية، كسا أنو 
يدخػ مؽ خالليا التشغيؼ اإلدارؼ الالمخكدؼ السجدج لمسذاركة الفعمية لمسؾاطشضؽ في تدضخ 

 .  1شؤونيؼ
الالمخكدية اإلقميسية مؽ عجة مشظمقات، ومؽ فكيو إلى  تعاريف تفولقج تبايؽ واختم 

أخخ حدب التؾجو والفمدفة اإلدارية التي يتبشيا،والشػ أف اختالؼ الجؾانب التي ييتسؾف 
بيا، واألىجاؼ التي يخمؾف لتحكيقيا تجعؾا إلى التعخؼ عمى بعض ىحه التعاريف ذات 

 العالقة بسفيـؾ نغاـ الالمخكدية اإلقميسية.
اقتظاع جدء مؽ الؾعيفة اإلدارية التي تقـؾ بيا الدمظة التشفضحية، وإسشاده إلى  إذ ىي 

 . 2ىضئات إقميسية، أو مرمحية تباشخه تحت رقابة الدمظة التشفضحية 
وعخفت الالمخكدية اإلقميسية كحلػ عمى أنيا :''تشغيؼ الجياز اإلدارؼ في الجولة بذكل  

س إقميسي،بسعشى أف يخرص في شؤوف كل إقميؼ يدسح بتعجاد أشخاصيا اإلدارية عمى أسا
مؽ أقاليؼ الجولة، وعمى مدتؾػ مرالحو اإلقميسية وبالشدبة لسجسؾعة األفخاد الحيؽ يختبظؾف 
بيحا اإلقميؼ جياز إدارؼ أو شخص معشؾؼ عاـ إقميسي مؽ طبيعة ىحه السرالح،  وأكثخ 

 .  3اتراال بيا ومعخفة باحتياجاتيا مؽ الحكؾمة السخكدية

                                                           
 59ص2012 ٬01جامعة الجدائخ٬أطخوحة دكتؾراه في الحقؾؽ ٬عالقة إدارة عجـ التخكضد باإلدارة الالمخكدية ٬داود إبخاليؼ -1

 .219ص٬1977٬مرخ ٬دار الثقافة الجامعية ٬مبادغ القانؾف اإلدارؼ ٬دمحم الدعضج حدضؽ -2

 .111ص ٬1976٬القاىخة ٬دار الشيزة العخبية ٬القانؾف اإلدارؼ ٬طعسية الجخؼ -3
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

ىحا التعخيف بضؽ أف أساس وجؾد اليضئات الالمخكدية ىؾ الزخورة التي تقزضيا رعاية  
مرالح واحتياجات  الذؤوف اإلقميسية وكحلػ في إطار التقديؼ اإلقميسي الحؼ يخاعي فيو

الشغاـ اإلدارؼ الالمخكدؼ بأنو ذلػ الشغاـ الحؼ يقـؾ ويدتشج عمى أساس سكانو ولقج عخف
الؾعيفة اإلدارية في الجولة، بضؽ اإلدارة السخكدية 'الحكؾمة 'وبضؽ  تثبضت وتؾزيع سمظات

ىضئات ووحجات إدارية أخخػ مدتقمة، ومتخررة عمى أساس إقميسي جغخافي مؽ ناحية، 
وعمى أساس فشي مؾضؾعي 'مرمحي 'مؽ ناحية أخخػ،  مع وجؾد رقابة وصائية إدارية 

حجة الجولة الدياسية والجستؾرية، والؾطشية، عمى ىحه الؾحجات واليضئات الالمخكدية، لزساف و 
واإلدارية ولزساف نجاح عسمية التشدضق بضؽ رسؼ الدياسة العامة والخظط الؾطشية، وبضؽ 

 . 1عسمية تشفضحىا وانجازىا

وفي نفذ الدياؽ عخفت عمى أنيا :''استقالؿ جدء مؽ أرض الجولة إلدارة مخافقة،  
حه الحالة اختراص عاـ بالشدبة لجسيع مخافق ىحا ويكؾف لمذخص اإلدارؼ الالمخكدؼ في ى

 .2الجدء السحجد مؽ أرض الجولة '

يتزح مؽ خالؿ التعخيفات الدابقة الالمخكدية اإلدارية اإلقميسية أنو رغؼ تشؾعيا،  
نتيجة الختالؼ أنغسة الجوؿ واختالؼ نغخة فقياء القانؾف اإلدارؼ ليا، إال أف أغمبية الفقو 

 .واألركاف األساسية التي تقـؾ عمضيا الالمخكدية اإلقميسية يتفق حؾؿ العشاصخ
 
 
 
 
 

 الفخع الثالث : عشاصخ الالمخكدية اإلدارية 
 يدتمـد لؾجؾد الالمخكدية اإلدارية تؾافخ عشاصخ وىي:

 وجهد مرالح ذاتية مسيدة أوال:

                                                           
 .239ص٬2014الجدائخ ٬ديؾاف السظبؾعات الجامعية ٬الظبعة الدادسة ٬الشغاـ اإلدارؼ ٬القانؾف اإلدارؼ ٬عسار عؾابجؼ-1

ؾسط ومشذؾرات عؾيحات  مشذؾرات البحخ األبيض الست٬الظبعة األولى ٬الالمخكدية ومدألة تظبيقيا في لبشاف ٬خالج قباني -2
 .58ص 1981٬٬ ٬لبشاف
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

الالمخكدية يعج اعتخاؼ بؾجؾد مرالح محمية متسضدة السقـؾ األساسي مؽ السقؾمات  
اإلدارية ألف فمدفة الالمخكدية تشظمق أصال كؼ ضخورة مذاركة الؾحجات في إدارة مرالح 
خاصة بإقميؼ معضؽ، عمى اعتبارىا أكثخ كفاءة وفاعمية واستجابة لحاجات السؾاطشضؽ 

 .1وأولؾياتيؼ

 استقالل الهيئات الالمخكدية عن الدمطة السخكدية ثانيا:
الالمخكدية لمدمظة السخكدية في مسارسة الؾعيفة اإلدارية، ومشيا إف مذاركة اليضئات  

سمظة التقخيخ في بعض األمؾر وإدارة السرالح الحاتية يدتمـد تستع ىحه اليضئات باالستقالؿ 
 عؽ الدمظة السخكدية .

فؾجؾد السرالح الحاتية وتسضدىا عؽ السرالح الؾطشية وجعميا مؽ اختراص  
كؽ لتحقضق الالمخكدية اإلدارية بل البج مؽ تستعيا بذخرية معشؾية لالمخكدية ال ي2اليضئات

متسضدة عؽ شخرية الجولة وسمظة السخكدية واستقالليا مؽ الشؾاحي اإلدارية والسالية عؽ 
 الدمظات السخكدية 

 إشخاف ورقابة الدمطة السخكدية  ثالثا:
السخكدية ال يتعارض مع إف القؾؿ باستقاللية اليضئات السحمية الالمخكدية عؽ الدمظة  

 . 3مسارسة األخضخة لدمظة الخقابة أو ما اصظمح عمى تدسضتو بالؾصاية اإلدارية

والتفرضل في ىحه العشاصخ سيكؾف مؽ خالؿ طخحشا وفي سائخ عخضشا إذ تعتبخ كأركاف 
 رئيدية وأفكار أساسية يقـؾ عمضيا مؾضؾع بحثشا ككل .

 : أهجاف الالمخكدية اإلدارية الخابعالفخع 
انظالقا مؽ نغخة الشغاـ اإلقميسي يتبضؽ أف تظبضق أسمؾب ال مخكدؼ في الجولة ما  

ييجؼ إلى تحقضق جسمة مؽ األىجاؼ،وىحه األىجاؼ قج تتبايؽ مؽ دولة ألخخػ، وىحا التبايؽ 
عمى تشغيؼ  يجب أف يفيؼ مؽ خالؿ سياؽ تظؾر إنذاء الجوؿ ولستغضخات البضئية التي تؤثخ

 وإدارة عالقات اإلدارة اإلقميسية مع الحكؾمة السخكدية .

                                                           
 .96ص٬2004٬مشذأة السعارؼ ٬القاىخة ٬التشغيؼ اإلدارؼ ٬عبج الغاني بدضؾني عبجا هلل -1

 .27ص ٬1986دار الثقافة ٬عساف ٬القانؾف اإلدارؼ وتظبقانو في السسمكة األردنية الياشسية  ٬خالج الدغبي  -2

 .69ص٬السخجع الدابق ٬عمي حاتؼ عبج الحسضج العاني   -3
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

وأف اليضئات اإلقميسية يسكؽ أف تدعى إلى تحقضق مرالح إقميسيا عمى حداب  
السرمحة العامة فإف لشغاـ اإلدارة اإلقميسية العجيج مؽ األىجاؼ والتي يشتج عشيا العجيج مؽ 

 . 1واالجتساعي واالقترادؼ الفؾائج عمى الرعضج الدياسي واإلدارؼ 
 األهجاف الدياسية  أوال: 
تختبط األىجاؼ الدياسية في الالمخكدية اإلقميسية أساسا بسبجأ تذكضل الجساعات اإلقميسية  

 باالنتخاب وىحا السبجأ يحقق أىجاؼ مشيا :

 الجيسقخاطية  -1

اإلقميسية وتتسثل تعتبخ الجيسقخاطية اليجؼ الخئيدي الحؼ تدعى إلى تحقضق الالمخكدية  
ىحه الجيسقخاطية مؽ خالؿ السجالذ اإلقميسية السشتخبة بؾاسظة السجتسع السحمي، لتتؾلى 

 . 2الحكؼ واإلدارة في ىحه السجتسعات

وكثضخا ما يقاؿ أف الالمخكدية اإلقميسية ىي السجرسة الشسؾذجية لمجيسقخاطية، والحكيقة  
أف الجيسقخاطية اإلدارة اإلقميسية تعتبخ جدءا ال يتجدأ وقاعجة لشغاـ الحكؼ الجيسقخاطي بالجولة 

 كميا. 
لتجعيؼ أف تدعى اإلدارة اإلقميسية  يجب دعم الهحجة الهطشية وتحقيق التكامل القهمي : -2

 وتأكضج الؾحجة الؾطشية، حضث يعج تقديؼ اإلدارؼ وسضمة إلضعاؼ مخاكد القؾػ التي تكؾف 
 .3قائسة أو القزاء عمضيا نيائيا،كسا ىؾ الحاؿ في كثضخ مؽ الجوؿ 

والرفقات العسؾمية،  والعقؾد في اتخاذ القخارات اإلدارية:تكخيذ مبجأ الذفافية -3
واالتفاقيات وإعساؿ حق االستذارة في القخارات التي تيؼ السؾاطؽ، حتى يتؾعى ىحا األخضخ 
عمى احتخاـ الكيؼ والسبادغ اإلندانية األساسية الستعمقة باإلنراؼ، أو السداواة والعجالة 

 .  4االجتساعية
                                                           

جامعة قاصجؼ ٬محكخة لشضل شيادة الساجدتضخ في العمـؾ الدياسية ٬الالمخكدية اإلدارية في الجوؿ السغاربية ٬كؾاشي عتيقة-1
 70ص٬2011٬مخباح ورقمة 

 79ص٬السخجع الدابق ٬سميساف دمحم الظساوؼ  -2

القاىخة ٬دار الشيزة العخبية٬االتجاىات السعاصخة في نغؼ الحكؼ السحمي ٬دمحم فتح هللا الخظضب واألستاذ صبحي محـخ  -3
 .14ص٬ 1966

 .09, صوحجة تكؾيشية حؾؿ مؾضؾع السذاركة والسؾاطشة )دوف بمجوسشة الشذخ(٬جضخاني عبج المظيف -4
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 األهجاف اإلدارية ثانيا :
 فيسايميويسكؽ تمخيريا 

تدعى اليضئات الالمخكدية )السجالذ السشتخبة ( إلى استخجاـ األمثل تحقضق الكفاءة اإلدارية -
 لمسؾارد الستاحة،  وتؾفضخ الخجامات ألعجد مؽ السؾاطشضؽ بأيدخ الدبل . 

تغضخ أنساط األداء مؽ وحجة إقميسية ألخخػ تبعا لظبيعة الؾحجة وحجسيا وتفادؼ تشسيط األداء 
 .1تبخ مؽ عضؾب اإلدارة السخكدية الحؼ يع

القزاء عمى البضخوقخاطية التي ال تالـز تخكضد الدمظة وبعج اإلدارة حضث تؤدؼ الخجمات  -
 وال يخزعؾف لخقابة السدتفضجيؽ مشيا يجركؾف طبيعة الحاجات السحمية،  بؾاسظة أشخاص ال

 السطمب الثاني : تطبيق الالمخكدية في اإلدارة الجدائخية 
يتسثل تظبضق الجساعات اإلقميسية في الجدائخ في نغامي البمجية والؾالية،  والسحجدتضؽ  

مشو والتي تحث عمى أف ''الجساعات اإلقميسية لمجولة ىي  20/17 السادةبشص الجستؾر في 
البمجية والؾالية '' لتزع بحلػ السذخوعية عمى أية جساعة تقاـ في ىحا اإلطار تساما كسا كاف 

ة الجدائخ الكبخػ، لإلشارة فقط فقج عاصخ ميالد قانؾني البمجية والؾالية الججيجيؽ مع محافغ
ىحا مع أف أمخ تعجيميسا وإصالحيسا  2011اإلصالحات الدياسية التي باشختيا الجولة سشة

كاف ىجفا مشح بجاية األلفية الثالثة،  لكؽ الغخوؼ األمشية لؼ تكؽ متؾفخة أو مالئسة بحدب 
والجساعات اإلقميسية،يقـؾ نغاـ اإلدارة اإلقميسية وفق مبادغ الجيسقخاطية إدارية  وزيخ الجاخمية

وعمى أسذ الحكؼ الخاشج وبالتالي فقج سادت االعتبارات الجيسقخاطية في تشغيسيا وتدضضخىا 
لبمجية وىضئاتيا في )الفخع لحا سشتظخؽ لتعخيف ا 2تحكيقا لجيسقخاطية وجساعات التدضضخ،

 بتعخيف الؾالية وىضئاتيا في )الفخع الثاني(.(ثؼ نأتي األوؿ
 البمجية كهحجة المخكدية الفخع األول : 

                                                           
 ,عساف األردف,مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع , 3تذكضل السجالذ السحمية )دراسة مقارنة ( ط,خالج سسارة الدغبي  -1

 .46ص , 1993

كمية  , 12العجد,مجمة العمـؾ القانؾنية والدياسية  ,فخيحات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ"-2
 .201ص , 2016جانفي  ,الؾادؼ ,جامعة الذيضج حسة لخزخ  ,الحقؾؽ والعمـؾ الدياسية 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

عمى أف "الجساعات السحمية ىي البمجية و الؾالية  2020نص التعجيل الجستؾرؼ ؿ  
"باعتبار أف البمجية طخفا فاعل في التشسية السحمية سؾؼ نتظخؽ إلى تعخيف البمجية ثؼ 

 ىضئاتيا 
 تعخيف البمجية  أوال :

الستعمق بالبمجية "البمجية ىي الجساعات  10-11عخفت السادة األولى مؽ قانؾف رقؼ  
اإلقميسية القاعجية لمجولة، وتتستع بالذخرية السعشؾية والحمة السالية السدتقمة وتحجث بسؾجب 

خكدية ومكاف قانؾف" كسا أضاؼ في السادة الثانية مؽ أف :"البمجية ىي القاعجة اإلقميسية الالم
 .1مسارسة السؾاطشة وتذكل إطار مذاركة السؾاطؽ في تدضضخ الذؤوف العسؾمية"

بسعشى ىي وحجة أو ىضئة إدارية المخكدية إقميسية محمية في الشغاـ اإلدارؼ الجدائخؼ،  
 .  2بل ىي الجياز أو الخمية  التشغيسية األساسية والقاعجة سياسيا،  وإداريا واجتساعيا وثقافيا

 ثانيا :هيئات البمجية 
 الستعمق بالبمجية عمى أنو تتؾفخ البمجية عمى:11/10مؽ القانؾف رقؼ  15تشص السادة  
 ىضئة مجاولة :السجمذ الذعبي البمجؼ  -
 ىضئة تشفضحية يخأسيا رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ . -
 ارس إدارة يشذظيا األمضؽ العاـ لمبمجية تحت سمظة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ، تس -
 . 3ىضئات البمجية أعساليا في إطار التذخيع والتشغيؼ السعسؾؿ بيسا -

 السجمذ الذعبي البمجي: -1
لقج جعل الجستؾر الجدائخؼ مؽ السجمذ الذعبي البمجؼ اإلطار القانؾني الحؼ يعبخ  

، وىؾ الجياز األساسي ويعتبخ 4فيو الذعب عؽ إرادتو ويخاقب عسل الدمظات العسؾمية
مؽ قانؾف البمجية تتكؾف أجيدة  13وكسا نرت السادة  األساسية وجياز مجاولة،ة الخمية بسثاب

 ىحه األخضخة مؽ ىضئتضؽ ىسا :"السجمذ الذعبي البمجؼ ورئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ " 
                                                           

 الستعمق بالبمجية السذار إليو سابقا . 11/10مؽ القانؾف رقؼ  02و01السادة -1

 .202ص٬السخجع الدابق  ٬فخيحات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ -2

 2013عشابة  ٬الشذاط اإلدارؼ (دار العمـؾ لمشذخ والتؾزيع  ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ ٬دمحم الرغضخ بعمي  -3
 . 135ص

 .1996مؽ الجستؾر الجدائخؼ  2فقخة  14السادة -4
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

أما طبقا لمسادة الثالثة مؽ نفذ القانؾف "يجيخ البمجية مجمذ مشتخب ىؾ السجمذ الذعبي 
 البمجؼ وىضئة تشفضحية ."

يتذكل السجمذ الذعبي البمجؼ مؽ أعزاء مشتخبضؽ يتؼ اختيارىؼ مؽ قبل سكاف  
 .1البمجية عؽ طخيق االقتخاع الدخؼ، الشدبي عمى القائسة 

ولتدضضخ أعسالو يقـؾ السجمذ الذعبي البمجؼ بعقج عجة دوارات يجخؼ خالليا مجاوالت  
 .2ويذكل لجاف مخترة 

 : رئيذ السجمذ الذعبي البمجي -2
تعضضؽ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ تساشيا مع الشغاـ التأسيدي التعجدؼ، يقؾـ يتؼ  

أعزاء القائسة التي نالت األغمبية السقاعج بتعضؽ عزؾ مشيؼ رئيدا لمسجمذ الذعبي البمجؼ 
أياـ مؽ تاريخ إعالف نتائج  8( سشؾات،  ويتؼ تشحضتو في مجة أقراه 05لمسجة االنتخابية )

ضؽ لمعسؾـ ويبمغ الؾالي بحلػ نتائج االقتخاع،  عمى أف يعضؽ لمعسؾـ ويبمغ االقتخاع عمى أف يع
الؾالي بحلػ فؾرا،  وبعجه يقؾـ الخئيذ بتذكضل ىضئة تشفضحية وذلػ بتعضضشو لعجد مؽ الشؾاب لو 

،  تشتيي مياـ 3نؾاب حدب عجد أعزاء السجمذ الذعبي البمجؼ 6وستة 2يتخاوح بضؽ نائبضؽ 
وتشتيي كحلػ بإحجػ  5البمجؼ في حالة الؾفاة وانتياء مجة العيجة  رئيذ السجمذ الذعبي

 الحاالت التالية االستقالة وسحب الحمة .
 :صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجي  -3

 1990يدتحؾذ عمى أغمب الرالحيات في البمجية خاصة في قانؾف البمجية الججيج لدشة 
ويخجع ذلػ إلى أف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ىؾ جية رئيذ الجياز التشفضحؼ لمبمجية 
والسدضخ لسعالجيا والسجيخ لسالضتيا وىؾ رئيذ اليضئة السجاولة،  أؼ السجمذ والسشغؼ لعسمو 

انو والسذخؼ عمى اجتساعاتو وىؾ الحؼ يعخض عميو مذخوعات السجاوالت والسشدق لشذاط لج
 . 4ويقتخح عميو ججوؿ أعساؿ االجتساعات

                                                           
الرادرة  ٬ 01الجخيجة الخسسية عجد ٬ 2012جانفي 12السؤرخ في ٬الستعمق باالنتخاب  12/01مؽ قانؾف رقؼ  65السادة -1

 .2012جانفي 14بتاريخ 

 .164إلدارؼ ( مخجع سابق صالشذاط ا ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ ٬دمحم الرغضخ بعمي -2

 .190ص 1996 ٬السظبؾعات الجامعية ٬الجدائخ ٬تخجسة عخب حاصضل ٬محاضخات في السؤسدات اإلدارية ٬أحسج محضؾ -3

دار اليى لمظباعة ٬جامعة بدكخة  ٬مجمة العمـؾ اإلندانية ٬"السخكد القانؾني لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ " ٬جمؾؿ شضتؾر -4
 181-180ص ٬ 2002 ٬أكتؾبخ ٬والشذخ 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 األمين العام لمبمجية  -4
استحجث كيضئة ججيجة إلى جانب اليضئات التقمضجية في البمجية، سيججد التشغيؼ شخوط  

مؽ قانؾف البمجية،  وأوكمت لو ( 128( و)127تعضضؽ وأيزا حقؾقو وواجباتو بحدب السادة )
( ويشذط اإلدارة 29صالحيات عجة،  مؽ بضشيا مسارسة أمانة السجمذ الذعبي البمجؼ السادة )

( ميامو باإلضافة 129( وفرمت السادة )125البمجية تحت سمظة رئيذ السجمذ  السادة )
 . 1إلى أدواره في السالية وعزؾيتو في المجشة البمجية لرفقات العسؾمية

 الهالية كهحجة الالمخكدية:الفخع الثاني 
 .باعتبار أف الؾالية ليا دور فاعل في التشسية السحمية سؾؼ نتظخؽ إلى تعخيفيا وىضئاتيا 

 أوال : تعخيف الهالية 
الؾالية في الجدائخ ىي مشظقة إدارية عمى جدء مؽ إقميؼ الجولة، تتستع بالذخرية  
وثقافي تحت إشخاؼ الدمظة واالستقالؿ وتقـؾ بشذاط سياسي، اقترادؼ،اجتساعي،  السعشؾية

 . 2السخكدية ورقابتيا

:"الؾالية ىي  كسايمينجج أف السذخع عخفيا  12/07وبالخجؾع إلى قانؾف الؾالية  
الجساعة اإلقميسية لمجولة وتتستع بالذخرية السعشؾية والحمة السالية السدتقمة،  وىي أيزا 
الجائخة غضخ السسخكدة لمجولة،  وتذكل بيحه الرفقة فزاء لتشفضح الدياسات العسؾمية 

 . 3التزامشية والتذاورية بضؽ الجساعات اإلقميسية والجولة "
 ثانيا :هيئات الهالية 

ف ىسا : السجمذ الذعبي مؽ قانؾف الؾالية عمى أف "لمؾالية ىضئتا 02تحث السادة  
 . 4الؾاليالؾالئي، 

 السجمذ الذعبي الهالئي  -1

                                                           
 .203ص٬السخجع الدابق  ٬فخيحات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ -1

 50ص1988ديؾاف السظبؾعات الجامعية الجدائخ  2ط ٬أسذ التشغيؼ اإلدارؼ واإلدارة السحمية بالجدائخ٬جعفخ أنذ قاسؼ -2

 ية السذار إليو ./ الستعمق بالؾال12/07مؽ القانؾف  1السادة -3

 الستعمق بالؾالية السذار إليو . 12/07القانؾف  -4
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

ىؾ الجياز السشتخب الحؼ يسثل اإلدارة الخئيدية بالؾالية،  ويعتبخ األسمؾب األمثل  
سكاف اإلقميؼ حقيؼ في التدضضخ لمكيادة الجساعية،  والرؾرة الحكيكية التي بسؾجبيا يسارس 

 والديخ عمى شؤوف ورعاية مرالحو .
يختارىؼ سكاف الؾالية باالقتخاع الدخؼ العاـ السباشخ بشغاـ التسثضل الشدبي، مذتخطا  

سشؾات، ويتخاوح عجد أعزائو  5تسثضل كل دائخة انتخابية بعزؾ واحج عمى األقل لسجة 
عزؾ،  55و 35بضؽ  باتااالنتختعمق بشغاـ الس 12/01( مؽ القانؾف 82بحدب السادة )

 . 1بالتشاسب مع عجد الدكاف في الؾالية
 الهالي  -2

يعتبخ الؾالي ىضئة عجـ التخكضد عمى مدتؾػ الؾالية،  أؼ مسثل السخكد عمى مدتؾػ  
فيؾ أعمى سمظة  ، 2اإلقميؼ وامتجادىا،  وىؾ الؾاسظة الحتسية بضؽ الؾالية والدمظة السخكدية 

إدارية وسياسية بيا كسا يعج مؽ السشاصب الدامية أو العميا لجولة،  يحغى بسكانة مخمؾقة 
ومخكد عالي عشج الدمظة اإلدارية السخكدية،  نغخا لمسخكد السذغؾؿ والؾعائف السشاط بو،  

الؾلي ذلػ بالقؾؿ " الستعمق بقانؾف الؾالية 12/07مؽ قانؾف رقؼ (110كخست السادة )وقج 
 مسثل الجولة عمى مدتؾػ الؾالية،  وىؾ مفؾض الحكؾمة "

يتؼ تعضضؽ الؾالي بسؾجب مخسـؾ رئاسي مؽ طخؼ رئيذ الجسيؾرية دوف استذارة أو  
مؽ الجستؾر في فقختيا التاسعة حضث أكجت 92لمسادة تؾجيو مؽ أؼ جية أخخػ،  ىحا طبقا 

 .... الؾالة""يعضؽ رئيذ الجسيؾرية في الؾعائف والسياـ اآلتية 
 3.تشتيي مياـ الؾالي بسؾجب مخسـؾ رئاسي وبشفذ إجخاءات التعضضؽ 

 السبحث الثاني :مرادر استقالل الجساعات اإلقميسية ومعاهخها
لؼ تقترخ مبادغ الجيسقخاطية عمى السجاؿ الدياسي فحدب، بل تؾسعت إلى السجاؿ  

مباشخة مؽ قبل السجالذ  اإلدارؼ حضث أصبحت اإلدارات عمى السدتؾػ اإلقميسي تجار
مشتخبة كسا ىؾ الحاؿ بالشدبة لمبمجية أو برفة مذتخكة بضؽ مجمذ مشتخب وىضئة معضشة مؽ 

                                                           
 .204ص٬السخجع الدابق  ٬فخيحات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ -1

 .159ص٬السخجع الدابق  ٬أسذ اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا عمى نغاـ البمجية والؾالية في الجدائخ ٬مدعؾد شضيؾب 2-
 .205.204ص٬السخجع نفدو  ٬فخيحات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ -3
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

وال يسكؽ ليحه اإلدارات أف تحقق  ، 1طخؼ اإلدارة السخكدية كسا ىؾ الحاؿ بالشدبة لمؾالية
 دية .أىجاؼ مياميا إال إذا كانت تتستع بقجر مؽ االستقاللية عؽ اإلدارة السخك

إف استقاللية اليضئات اإلقميسية أف يكؾف لسسثمضيا حق إصجار قخارات إدارية نافحة في   
حجود معضشة دوف أف تخزع في ذلػ ألوامخ الدمظة السخكدية وتؾجضياتيا،  وأف يكؾف لتمػ 

 .2اليضئات دور فعاؿ في إدارة مخافقيا،  وال يقترخ ىحا الجور عمى مجخد التؾجيو فقط 
ج حجؼ ومزسؾف االستقالؿ اإلقميسي ىؾ مدألة دستؾرية تذخيعية،  تتعمق في إف تحجي 

نياية األمخ ببشية الجولة وتؾجياىا الستأثخ بعجة عؾامل مشيا : التقشية والتي تتسثل في مجػ 
تظؾر وانتذار وسائل االتراؿ بضؽ السخكد واإلقميؼ وعؾامل سياسية،  تتعمق باإلدارة الدياسية 

دية واحتخاميا،  وعؾامل مالية  تتسثل في تؾزيع األعباء بضؽ الجولة في بدط الالمخك
 3والجساعات اإلقميسية

فسعالجة ىحا االستقالؿ في إطار الالمخكدية اإلدارية،  يتعمق بسجػ وجؾد وتجمي  
الزسانات التي يسشحيا الجستؾر وقؾانضؽ اإلدارة اإلقميسية لتجدضجه وىحا ما سشعخضو مؽ 

استقالؿ الجساعات اإلقميسية في )السظمب األوؿ( ثؼ مغاىخ استقالليا في خالؿ مرادر 
 )السظمب الثاني(

 السطمب األول :مرادر استقالل الجساعات اإلقميسية 
لقج اعتبخت السجالذ اإلقميسي السشتخبة الؾالية والبمجية انعكاسا لمجيسقخاطية وتسثيال  

الالمخكدية عمى السدتؾػ اإلقميسي وىحا تجدضجا لقاعجة حكؼ السؾاطؽ أنفديؼ بأنفديؼ وذلػ 
باختيار مسثمضيؼ عمى مدتؾػ الؾالية و البمجية عمى أساس أنيؼ عمى دراية أكثخ مؽ غضخىؼ 

 وباحتياجاتيؼ بإقميسيؼ 
إال أف معخفة السذخع عمى تخسيؼ السجالذ السشتخبة كيضئة مجاولة ذات استقاللية يسكؽ 

 4دراستيا مؽ ناحضتضؽ ،مؽ خالؿ السعالجة الجستؾرية و السعالجة التذخيعية
                                                           

 171ص ,السخجع الدابق,داود إبخاليؼ  -1

،دوف الجدائخ ,ديؾاف السظبؾعات الجامعية ,معيج العمـؾ القانؾنية واإلدارية ,اإلدارة السحمية السقارنة ,حدؽ مرظفى حدضؽ-2
 .19ص سشة نذخ,

 194ص,السخجع الدابق ,مدعؾد شضيؾب -3

في القانؾف العمؼ جامعة  ،محكخة ماجيدتخالغاليؼ ودورىا في ديشامكية اإلداريةابتداـ عسضؾر نغاـ الؾصاية -4
 10ص, 2013-2012،قدشظضشة
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 الجساعات اإلقميسية في الجستهرالفخع األول : 
بمجية  1578سار الفخندي مؽ لقج ورثت الجدائخ نغاـ اإلدارة اإلقميسية عؽ االستع 

 . 1والية 15و
وىؾ ما يتشاسب في األصل مع نغاـ الجساعة اإلقميسية الحؼ كاف سائجا في البالد  

 . 2حتى قبل عيؾر االستعسار الفخندي
إف تحجيج حجؼ ومزسؾف االستقالؿ اإلقميسي ىؾ مدألة دستؾرية تتعمق في نياية  

سياسية واقترادية ومالية واجتساعية،وبسا أف  األمخ بضؽ الجولة الستأثخة بعجة عؾامل
الالمخكدية ىي أساس استقالؿ السجالذ اإلقميسية فمؼ يتخدد السذخع في تبشي ىحا الشيج مؽ 

حضث جاء فيو أف الجسيؾرية تتكؾف مؽ مجسؾعات  1963خالؿ أوؿ دستؾر لمبالد في سشة 
ية أساس لمسجسؾعات التخابية إدارية يتؾلى القانؾف تحجيج مجاىا واختراصاتيا وأف البمج

 .  3واالقترادية واالجتساعية
ونجج أف السذخع قج اعتخؼ بالؾجؾد السادؼ لمبمجية ككياف مدتقل عؽ الجياز السخكدؼ  

 وىحا يعج بحج ذاتو مغيخا مؽ مغاىخ االستقاللية .
حضؽ اعتبخ السجمذ الذعبي السؤسدة القاعجية لمجولة  1963ومع صجور دستؾر   
ر الحؼ يتؼ فيو التعبضخ عؽ اإلرادة الذعبية وتحقق فيو الجيسقخاطية، كسا اعتبخه القاعجة واإلطا

 .  4األساسية لالمخكدية ولسداىسة الجساىضخ الذعبية في تدضضخ الذؤوف العسؾمية
وإف لؼ يؤكج صخاحة عمى مبجأ االستقاللية، ولؼ يشص عمى البمجية ككياف مدتقل عؽ الجولة 

الجساعات اإلقميسية لمجولة ومجػ استقاللضتيا حضث اكتفى فقط باعتبار  كسا أنو لؼ يحكخ،
 السجالذ الذعبية السشتخبة القؾػ االجتساعية لمثؾرة .

                                                           
الجدائخ  ٬ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ٬ 5ط ٬محاضخات في السؤسدات اإلدارية  ٬تخجسة دمحم عخاب صاصيال ٬أحسج محضؾ-1

 .130ص 2009٬

 35ص2011٬جؾاف 47عجد ٬مجمة مجمذ األمة  ٬ممف البمجية -2

 1963لدشة  64جخيجة رسسية رقؼ  ٬ 10/09/1963الرادرة في  ٬ 1963مؽ دستؾر 9السادة -3
 ٬ 1976الستزسؽ دستؾر ٬ 1976نؾفسبخ  22السؾافق ؿ 1396ذؼ القعجة 30السؤرخ في  76/97مؽ األمخ  07السادة -4

 .1294ص ٬ 1976سشة٬ 94الجخيجة الخسسية العجد 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

فقج نص عمى أف الجساعات اإلقميسية لمجولة ىي 1 1989أما التعجيل الجستؾرؼ لعاـ  
عمى أف السجمذ  16سادة الؾالية والبمجية معتبخا البمجية الجساعة القاعجية، في حضؽ نرت ال

 السشتخب ىؾ قاعجة الالمخكدية ومكاف مذاركة السؾاطشضؽ في تدضضخ الذؤوف العسؾمية .
فقج أبقى نفذ الشغخة  1989والحؼ عخؼ تعجيال جدئيا مقارنة بجستؾر  1996حضث دستؾر  

فيو الدابقة فيسا يخص الجساعات اإلقميسية حضث إعتبخ السجمذ السشتخب اإلطار الحؼ يعبخ 
الذعب عؽ إرادتو،  ويسثل قاعجة الالمخكدية ومكاف مذاركة السؾاطشضؽ في تدضضخ شؤونيؼ 

 .   2اإلقميسية
  ورد في السذخوع التسيضجؼ لتعجيل الجستؾر الرادر عؽ :2016مذخوع تعجيل دستؾر

بعض البشؾد الستعمقة بالجساعات اإلقميسية،  ولعل 28/12/2016رئاسة الجسيؾرية في 
يسكؽ تدجضمو ىؾ أنو حافع عمى مدتؾياتيا باعتبار البمجية والؾالية دوف سؾاىسا أبخز ما 

 3كؾحجتضؽ إقميسضتضؽ
ولؼ يتخؾ مكانة إليجاد ىضئات إقميسية أخخػ عمى غخار اإلقميؼ أو الجية التي باتت  

مظمبا ممحا لمتشسية،  وكسا استسخ في اإلشارة إلضيا بسفخدات وتدسيات مختمفة كالجساعات 
( مبجأ السذاركة 3ؼ14وقج كخس في السادة )ساعات السحمية والتشغيؼ السحمي، قميسية والجاإل

وانفتاحالجساعات اإلقميسية عمى محيظيا بغية معالجة نقائص الجيسقخاطية التسثضمية بإشخاؾ 
كافة الفؾاعل مؽ خالؿ الجيسقخاطية التداىسية التي نرت عمى :"تذجيع الجولة الجيسقخاطية 

 . 4ة عمى مدتؾػ الجساعات السحمية "التداىسي
والسالحغة التي يسكؽ أف نختؼ بيا ىحه الشقظة أنو رغؼ التحؾؿ العسضق في الشغاـ  

الحاممضؽ  1996و1989مؽ جية ودستؾرؼ  1976و 1963الدياسي الجدائخؼ بضؽ دستؾر 
ؽ خالؿ إال أنو ال نمسذ أثار ىحا التحؾؿ مإيجيؾلؾجية الجولة مؽ جية أخخػ، لمتحؾؿ في 

السعالجة الجستؾرية الستقاللية السجالذ السشتخبة،  ماعجا فيسا يتعمق باسؼ ىحا الشغاـ بحكخ 
عبارة الجساعة اإلقميسية أو اإلدارة اإلقميسية بجؿ السجسؾعات اإلدارية التي استعسمت أوؿ مخة 

                                                           
جخيجة  ٬الستزسؽ نص تعجيل الجستؾر ٬فيفضخؼ  28السؾافق ؿ 14-09رجب  22السؤرخ في  89/18مخسـؾ رئاسي رقؼ -1

 . 237ص٬ 1989سشة09رسسية عجد

 .1996دستؾر ٬ 16 ٬ 15 ٬ 14االسؾاد-2

 197ص ٬السخجع الدابق٬فخيجات إسساعضل "الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ"-3

 198نفذ السخجع، ص -4
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

اعات الحؼ جاء بانفتاح الجس 2016بإضافة إلى التعجيل الجستؾرؼ لدشة  1963في دستؾر 
الحؼ جاء بعجة تعجيالت كسا وسع مؽ  2020باإلضافة إلى التعجيل الجستؾر لدشة اإلقميسية .

 .صالحيات الجساعات االقميسية البمجية و الؾالية
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 الجساعات اإلقميسية في التذخيعالفخع الثاني : 
واستقاللية اإلدارية الالمخكدية  تظخقت التذخيع بالسقارنة مع الجستؾر إلى مدألة 

ه الجساعات لسياميا الجساعات اإلقميسية برفة مفرمة ومؾسعة،  وذلػ مؽ خالؿ أداء ىح
مغاىخه  ويبخز الستقالؿ وكحلػ سمظتيا التقخيخية،  األمخ الحؼ يبخز خاصية السشؾطة بيا،

التي يقـؾ عمضيا،  وقج أعمشت عؽ ىحا االستقالؿ نرؾص اإلدارة اإلقميسية سؾاء السؾاثضق أو 
 القؾانضؽ.

 أوال : السهاثيق
تزسؽ كل مؽ مضثاؽ الؾالية ومضثاؽ البمجية السبجأ الستعمق بحخية الجساعات اإلقميسية،  

وسمظتيا في اتخاذ القخارات الزخورية لتدضضخ الذؤوف اإلقميسية،  فجاء مضثاؽ البمجية أف ىحه 
ض األمخ مدبقا عمى األخضخة تتخح في نظاؽ اختراصاتيا القخارات السفضجة،  دوف أف تعخ 

سمظة الجولة ودوف أف تتجخل سمظات الجولة لتحل محميا في اتخاذ القخارات أو في تعجيميا،  
 .  1ويجب أف ال تسارس الخقابة السدسؾح بيا قانؾنا بكيفية غضخ متظابقة مع مفيـؾ الالمخكدية

ا بأنو مؽ الزخورؼ يتزح ىشا أف السذخع الجدائخؼ في فتخة بشاء الجولة الجدائخية كاف مقتشع
أف تسشح البمجية استقاللضتيا لجعميا حخة في اتخاذ القخارات التي تخاىا مشاسبة إلقميسيا،  دوف 

 لخقابة،  كانت ىحه الخقابة قبميةأف يسارس عمضيا أؼ ضغط مؽ الدمظة السخكدية عؽ طخيق ا
في حضؽ تحجثت ذات الفقخة عؽ الخقابة السدسؾح بيا قانؾنا والتي تيا، أو بعج اتخاذىا لقخارا

 . 2البج أف تتؾافق مع مفيؾـ وأركاف الالمخكدية 
أما بالشدبة لسضثاؽ الؾالية فقج جاء فيو أف الؾالية ىي السؤسدة اإلقميسية التي تزؼ  

ل السسثمضؽ جساعة مؽ السؾاطشضؽ السختبظضؽ بجساعة السرالح،  التي يجخؼ تدضضخىا مؽ قب
السشتخبضؽ مؽ ىؤالء السؾاطشضؽ، وعميو يجب أف تكؾف الؾالية باختيارىا جساعة المخكدية 

وبجسيع الرالحيات التي تتظمبيا مقتزيات السياـ دودة بدمظة فعمية وبيضئات خاصة، م
 .3اإلقميسية

                                                           
 6، الجخيجة الخسسية العجد  10/01/1966.الرادر في  1966لدشة  ٬مضثاؽ البمجية -1

جامعة قدشظضشة  ٬محكخة ماجدتضخ في القانؾف العاـ  ٬نغاـ الؾصاية اإلدارية ودورىا في ديشامكية األقاليؼ  ٬إبتدامعسضؾر-2
 .13ص ٬ 2012.2013

 .513,512صص ،44، الجخيجة الخسسية العجد  23/04/1969الرادر في  ٬ 1969مضثاؽ الؾالية لدشة -3
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 إذف فالبج مؽ وجؾد مجمذ شعبي والئي كيضئة مشتخبة،  فيدسح بتدضضخ شؤوف الؾالية 
مؽ قبل السسثمضؽ الحكيقضضؽ لدكاف الؾالية،  وىحا ما يشتج عشو التظبضق الفعمي لسبادغ 
الجيسقخاطية فؾجؾد جساعة إقميسية مشتخبة عمى السدتؾػ الؾالئي، اعتساد الؾالية كجساعة 
المخكدية مثميا مثل البمجية  ومشو نذؤ حق الدكاف في تعضضؽ مسثمضيؼ الحيؽ يعيج إلضيؼ تدضضخ 

ف الخاصة باإلقميؼ ورعاية مرالح سكانو، وىؾ األمخ الحؼ يجعل السجمذ الذعبي الذؤو 
يتخح كل مايخاه صالحا في دائخة اختراصو اإلقميسي مؽ قخارات وتجابضخ بكل استقاللية،  وال 

 يتجخل مسثل الحكؾمة إال لمديخ عمى مظابقة القخارات لمقؾانضؽ السعسؾؿ بيا .
 في القهانين  :ثانيا

لالستقاللية في القؾانضؽ السشغسة لإلدارة اإلقميسية فإنشا ندتيميا بقانؾف البمجية  بالشغخ 
المحاف جاءا في عل الشغاـ االشتخاكي، حضث اعتبخت البمجية  38-69الؾالية نوقانؾ 67-241

حجخ الداوية بالشدبة لمجولة،  فيي الخمية األساسية في تشغيؼ  24-67في ديباجة القانؾف 
األقخب لمسؾاطؽ،  إذ مشح ليا االختراص السظمق في جسيع السياديؽ لتحقضق البالد كؾنيا 

أكثخ فاعمية مسكشة ميدخة في ذلػ بسقتزى الجيسقخاطية واالنتخاب، ونمسذ ىحا األمخ مؽ 
يقـؾ بالسجاولة وتحسل -السجمذ الذعبي البمجؼ–خالؿ إحجاث مجمذ مجاولة مشتخب 

 ة لو بسؾجب قانؾف .السدؤوليات ومسارسة االختراصات السؾكم
عؽ االستقالؿ السالي فقط،   38-69كسا تحجثت السادة األولى مؽ قانؾف الؾالية   

عؽ ذلػ مؽ  وما يشجخلمؾالية ولكشيا في ذات السادة تحجثت عؽ الذخرية السعشؾية 
اكتدابيا الستقاللية عؽ الجولة ولعل مشح السجمذ الذعبي الؾالئي الدمظة الكاممة التخاذ 
القخارات الزخورية لترخيف الذؤوف اإلقميسية أكبخ دلضل عمى االعتخاؼ ليحه التذكضمة 

 2السشتخبة باستقاللضتيا في صشع القخار في السدائل التي تخص الؾالية .

                                                           
 ٬ 06الجخية الخسسية عجد ٬متزسؽ القانؾف البمجؼ18/01/٬1967السؾافق ؿ1382شؾاؿ 7السؤرخ في  67/24األمخ -1

 .1967سشة

 ٬ 44جخيجة رسسية رقؼ  ٬يتزسؽ قانؾف الؾالية  ٬ 23/05/1969السؤرخ في  38-69وما يمضيا مؽ األمخ رقؼ  63السادة -2
 .525ص 1969لدشة 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

فشججىسا قج تحجثا  2 09-90، وقانؾف الؾالية 1 08-90نؾف البمجية وبالخجؾع إلى قا 
عؽ االستقاللية لسا كاف برجد تعخيف كل مؽ الؾالية والبمجية باعتبارىسا جساعات إقميسية 

 تتستع بالذخرية السعشؾية واالستقالؿ السالي .
 نالحع مؽ نص ىحيؽ القانؾنضؽ أنيسا قج وسعا مؽ صالحيات واختراص السجالذ 

السشتخبة ولعمشا نمسذ االستقاللية التي تتستع بيا ىحه األخضخة مؽ خالؿ الدمظة السسشؾحة ليا 
 .  3في اتخاذ القخارات التي تيؼ الذأف اإلقميسي

جاء بتذخيص قانؾني ججيج ومغايخ لمتذخيص الؾارد  08-90فالسالحع أف قانؾف  
ية ىي الجساعة اإلقميسية حضث ورد في السادة األولى مؽ أف البمج 24-67في قانؾف 

األساسية،  وتتستع بالذخرية السعشؾية واالستقالؿ السالي،  كسا أنو جاء مجدجا لمشغاـ 
حضث جاء بالشص عمى القؾائؼ االنتخابية  1989الجيسقخاطي التعجدؼ الحؼ نص عميو دستؾر 

 مى االستقاللية.وبالتالي استبعاد التعضضؽ الحؼ يعتبخ انعكاس لمتبعية عكذ االنتخاب الجاؿ ع
فقج ححا نفذ الححو وبالشدبة  12/07والؾالية  11/10أما بالشدبة لقانؾف البمجية   

إلعالف عؽ االستقاللية،  حضث تغيخ مؽ خالؿ الرالحيات فقط،  إذ نجج السذخع قج مشح 
لمبمجية بسؾجب السادة األولى الذخرية السعشؾية وما يشجخ عؽ ذلػ لألمؽ استقالؿ إدارؼ 

ػ ذمة مالية مدتقمة معتبخا إياىا الجساعة اإلقميسية القاعجية لمجولة، والقاعجة اإلقميسية وكحل
 الالمخكدية .

أما فيسا يخص االستقاللية اإلدارية فقج نمسديا مؽ خالؿ دراسة الرالحيات  
( مؽ ذات القانؾف حضشسا 04السسشؾحة لمبمجية كسا يسكؽ اشتقاقيا مؽ خالؿ نص السادة )

أف البمجية تسارس صالحضتيا في كل مجاالت االختراص السخؾلة ليا بسؾجب نرت عمى 
القانؾف،  أما فيسا يخص االستقالؿ اإلدارؼ فيفيؼ مؽ خالؿ الرالحيات السسشؾحة لمؾالية 

                                                           
جخيجة رسسية  ٬الستزسؽ قانؾف البمجية  ٬ 07/04/1990السؾافق ؿ  1410رمزاف 12السؤرخ في 90/08قانؾف رقؼ  -1

 .488ص ٬ 1990سشة ٬ 15عجد

جخيجة رسسية  ٬الستزسؽ قانؾف الؾالية   ٬ 07/04/1990السؾافق ؿ  1410رمزاف 12السؤرخ في 90/09قانؾف رقؼ  -2
 .504ص ٬ 1990سشة ٬ 15عجد

الذعبي البمجؼ مؽ خالؿ مجاوالتو الستعمق بالبمجية عمى "يعالج السجمذ  08-90مؽ قانؾف  85حضث نرت السادة -3
الستعمق بالؾالية عمى "يعالج السجمذ  ٬ 09-90مؽ قانؾف  55الذؤوف الشاجسة عؽ صالحيات السدشجة لمبمجية "والسادة 

 الذعبي الؾالئي جسيع الذؤوف التابعة إلختراصتو عؽ طخيق السجاولة ".
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

باعتبارىا ىي كحلػ جساعة إقميسية لمجولة، ودائخة اإلدارية غضخ مسخكدة ليا حضث نرت السادة 
الخامدة أف الؾالية تتجخل في كل مجاالت االختراص السخؾلة ليا  األولى دائسا في فقختيا

 1قانؾنا.
 2وعميو يسكؽ حرخ أىؼ مغاىخ االستقالؿ القانؾنية فيسا يمي : 

  تسمػ اليضئات اإلقميسية حق السبادرة،  فيي تعسل بجاءة ولدمظة الؾصاية الترجيق
 عمى أعساليا سؾاء صخاحة أو ضسشا .

  تؾجيو األوامخ والتعميسات الدابقة عؽ العسل،  إذ أف ليذ لدمظة الؾصاية حق
األصل العاـ ىؾ االستقاللية الجساعات اإلقميسية في اتخاذ القخارات التي تخاىا مشاسبة 

 ليا .
  إف استقاللية الجساعات اإلقميسية يشجخ عشو إمكانية اعتخاضو عمى ترخفات الدمظة

قانؾف البمجية :"يسكؽ رئيذ مؽ  61الؾطشية في مؾاجيتيا،  حضث نرت السادة 
السجمذ الذعبي البمجؼ وفقا لذخوط واألشكاؿ السشرؾص عمضيا قانؾنا أف يخفع إما 
تغمسا إداريا أو دعؾػ قزائية أماـ الجيات السخترة ضج قخار الؾالي الحؼ يثبت 

 ".ظالف أو رفض السرادقة عمى مجاولةب
 السطمب الثاني :معاهخ استقالل الجساعات اإلقميسية 

إف نغاـ الجساعات الالمخكدية اإلقميسية ىؾ أسمؾب مؽ أسالضب التشغيؼ اإلدارؼ، يقؾـ  
عمى تؾزيع الؾعيفة اإلدارية في الجولة بضؽ الدمظة اإلدارية السخكدية،  وسمظات إقميسية 
مدتقمة تباشخ اختراصيا في ىحا الذأف تحت رقابة الجولة،  وىحا يعشي أف الدمظات 

سية تتستع بقجر مؽ االستقالؿ في مسارستيا الختراصيا التي تحجدىا الالمخكدية اإلقمي
القؾانضؽ،  ورغؼ اتفاؽ الفقياء عمى أىسية تستع الجساعات اإلقميسية باالستقالؿ،  إال أنيؼ لؼ 
يتفقؾا حؾؿ السعيار الخئيدي لتحقضق ىحا االستقالؿ والحؼ مؽ خاللو يتؼ تسضد الدمظات 

 ضخىا مؽ الدمظات كالفخوع اإلدارية اإلقميسية لمدمظة السخكدية .الالمخكدية اإلقميسية عؽ غ
  

                                                           
 .16-15ص ٬مخجع سابق ٬ة األقاليؼ نغاـ الؾصاية اإلدارية ودورىا في ديشامكي ٬إبتدامعسضؾر-1

 .16ص ٬"السجسؾعات السحمية بضؽ االستقالؿ والخقابة السخجع الدابق٬مدعؾد شضيؾب -2
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فضخػ البعض أف السعيار الخئيدي ىؾ في اختيار أعزاء السجالذ اإلقميسية   
 باالنتخاب بضشسا يحىب رأؼ آخخ إلى أف السعيار ىؾ االستقالؿ العزؾؼ لمدمظة الالمخكدية 

 . 1عؽ الدمظة السخكدية والحؼ يتحقق باالعتخاؼ بالذخرية السعشؾية لمجساعات اإلقميسية 
 إال أنو إجساال يسكؽ القؾؿ بأف االستقالؿ ال يتحقق إال بتؾافخ عشاصخ أساسية متكاممة ىي:

 االعتخاؼ بالذخرية السعشؾية لمجساعات اإلقميسية . -1
 .لتسثضل مؽ طخؼ مجمذ إقميسي مشتخبا-2
 االختراص بإدارة الذؤوف اإلقميسية . -3
 .  2االستقالؿ السالي لمجساعات اإلقميسية -4

وعمى ىحا األساس،سشحاوؿ دراسة ىحه العشاصخ،  وسشفخد لكل عشرخ مشيا فخع  
 وذلػ عمى الشحؾ التالي:

 الفخع األول : االعتخاف بالذخرية السعشهية لمجساعات اإلقميسية 
رخا مؽ العشاصخ الخئيدية التي يقـؾ عمضيا نغاـ اإلدارة تعج الذخرية السعشؾية عش 

اإلقميسية أو الجساعات اإلقميسية، فال تعتبخ ىحه األخضخة أشخاصا إدارية مدتقمة بجوف اعتخاؼ 
 السذخع ليا بالذخرية القانؾنية .

وعمى ىحا األساس، فإف األقداـ اإلدارية السدساة بالجوائخ في كل مؽ الجدائخ وفخندا  
بخ فخوعا مؽ اإلدارة السخكدية باألقاليؼ ال وحجات مؽ وحجات الجساعات اإلقميسية ألنيا لؼ تعت

وثانيا إلى نتائج  تعخيف الذخرية السعشؾيةسؾؼ نتظخؽ أوال إلى ،3تسشح الذخرية السعشؾية
 اعتخاؼ بيا.

 
  

                                                           
فخع الجولة والسؤسدات  ٬محكخة ماجيدتخ في القانؾف  ٬الجساعات اإلقميسية بضؽ االستقاللية والتبعية  ٬صالحي عبج الشاصخ-1

 .30.28ص ٬ 2010-2009 ٬كمية الحقؾؽ بؽ عكشؾف ٬ 1جامعة الجدائخ ٬العسؾمية 

العجد  ٬الدشة الدابعة ٬مجمة العمـؾ اإلدارية  ٬نؾر الجيؽ :"مدتقبل نغاـ الحكؼ في دوؿ العالؼ السعاصخ و في مرخ" -2
 .130ص 1975أغدظذ سشة ٬الثاني 

 28ص ٬السخجع نفدو ٬صالحي عبج الشاصخ-3
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 أوال: تعخيف الذخرية السعشهية 
ىحا التعخيف مخترخ  1مالية خاصة "عمى أنيا :"كياف لو أجيدة خاصة وذمة ت عخف 

عشيسا، والبج مؽ تؾافخىسا حتى يربح الكياف متستعا بالذخرية  ال غشىيتزسؽ عشرخيش
السعشؾية، وىسا :األجيدة واليضئات التي تخعى تدضضخ ىحا الكياف وتتؾلى شؤونو،  والحمة 

مؾارد مالية لتدضضخ ىحه تعتبخ أساسية لبخوز أؼ ىضئة لمؾجؾد،  إذ البج مؽ تؾافخ  التيالسالية 
 األجيدة وتحقضق الغاية مؽ وجؾدىا

كسا عخفت الذخرية السعشؾية عمى أنيا "كل مجسؾعة مؽ األشخاص ليا غخض   
لتحقضق غخض معضؽ،  وتكؾف لسجسؾعة األشخاص مذتخؾ أو مجسؾعة مؽ األمؾاؿ تخصج 

وتكؾف ، اللتداماتباالسكؾنضؽ ليحه السجسؾعة أىمية قانؾنية الكتداب الحقؾؽ والتحسل 
" لسجسؾعة األشخاص واألمؾاؿ مرمحة جساعية مدتقمة عؽ مرالح األفخاد السكؾنضؽ ليا

جسيع الجيؾد واألمؾاؿ وتشديقيا، إف فكخة الذخرية السعشؾية بيحا السجلؾؿ تدسع بت2،
وتؾحضجىا لتحقضق ىجؼ مذتخؾ يعجد السجيؾد الفخدؼ لإلنداف عؽ تحكيقو لقرخ عسخه وقمة 
مؾرده،  إف اعتخاؼ السذخع بالذخرية السعشؾية لميضئات اإلدارية ومشيا الجساعات اإلقميسية 

 يتختب عميو جسمة مؽ الشتائج . 
 ثانيا :نتائج االعتخاف بالذخرية السعشهية لمجساعات اإلقميسية 

آثار عامة أشارت إلضيا  اؼ بالذخرية السعشؾية برفة عامة،تختب عمى االعتخ ي 
وىي ذمة مالية،  أىمية في الحجود التي يحجدىا عقج إنذائيا ، 3مؽ القانؾف السجني 50السادة 

 أو التي يقخرىا القانؾف،  ومؾطؽ )مكاف إداريا( نائب يعبخ عؽ إرادتو وحق التقاضي .
 بالجساعات اإلقميسية كشتيجة عمى تستعيا بالذخرية السعشؾية : كسا أف ىشاؾ نتائج خاصة

إعظاء وجؾد قانؾني لمجساعات اإلقميسية،  أؼ عيؾر كياف ذاتي خاص مدتقل عؽ الجولة  -
ومدتقل عؽ األشخاص السكؾنضؽ ليا،  والحيؽ يتؾلؾف إدارتيا بحضث يبقى ىحا الؾجؾد مدتسخا 

 .  4برخؼ الشغخ عؽ تغضخ السجالذ السحمية
                                                           

ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ٬الظبعة الخابعة  ٬محاضخات في السؤسدات اإلدارية تخجسة د.دمحم عخب صاصيال ٬أحسج محضؾ-1
 . 91ص ٬2006جامعة الجدائخ  ٬

 .9ص ٬ 2001 ٬باتشة  ٬مظبعة عسار قخفي  ٬مبادغ القانؾف اإلدارؼ ٬فخيجة قرضخ مدياني -2

 .78الستزسؽ القانؾف السجني، ج.ر.عجد٬ج26/09/1975السؤرخ في  75/58مؽ أمخ رقؼ 50السادة -3

 .29ص ٬السخجع الدابق ٬الجساعات اإلقميسية بضؽ االستقاللية والتبعية  ٬صالحي عبج الشاصخ-4
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استقالؿ مؾعفي الجساعات اإلقميسية عؽ مؾعفي الجولة،  فيحه الجساعات تداوؿ مياميا  -
بسؾعفضؽ يباشخوف االختراصات السشؾطة بيا وىؤالء السؾعفؾف ىؼ مؾعفؾف عسؾمضؾف وفقا 

 .  1لسفيـؾ القانؾف العاـ
 تغل الجساعات اإلقميسية صاحبة الدمظة عمى قخاراتيا حتى بعج ترجيق الدمظة 

الؾصائية عمضيا، فميا أف تعجؿ عؽ تشفضحىا وليا أف تدحبيا وترجر قخارات أخخػ 
 .  2ججيجة

  تتستع األشخاص اإلدارية اإلقميسية بحمة مالية خاصة،  مع ما يتختب عمى ذلػ مؽ
نتائج قانؾنية كاكتداب الحقؾؽ وااللتداـ بالؾاجبات وقبؾؿ اليبات وتشغيؼ مضدانية 

 . 3ة الجولةخاصة مدتقمة عؽ مضداني
 الفخع الثاني : التسثيل من طخف مجمذ محمي مشتخب 

إف السزسؾف الحكيقي لفكخة الالمخكدية ىؾ أف يعيج إشباع الحاجيات الخاصة بكل  
مشظقة إلى ىضئة مختارة مؽ أبشائيا مدتقمة في عسميا عؽ الجولة،وإف كانت خاضعة إلشخافيا 

اإلقميسية وال يتؼ ذلػ إال عؽ طخيق االنتخاب ورقابتيا وبحلػ تحقق مزسؾف الجيسقخاطية 
الحؼ يعتبخ مؽ وجية الشغخ القانؾنية عشرخا أساسيا مؽ عشاصخ قياـ اإلدارة اإلقميسية 
وشخطا الزما لكياـ الالمخكدية اإلقميسية،  ذلػ أنو يحقق ٌاستقاللية وبجونو تكؾف اليضئات 

نعجـ االستقالؿ اإلقميسي انعجمت اإلدارة اإلقميسية في حالة تبعية لمدمظة السخكدية،  ومتى ا
اإلقميسية بالسعشى القانؾني،  وبالتالي فإف مبجأ الجيسقخاطية اإلقميسية يختص أف تكؾف اليضئات 
اإلقميسية مدضخة مؽ طخؼ مجالذ مشتخبة ذلػ أف الدمظات اإلقميسية ال يسكؽ تشفضحىا مؽ 

 .  4طخؼ الجولة
قياء بخرؾص الحخكتضؽ، بضؽ مؽ يخػ أف ولقج حجث خالؼ وججؿ واسع بضؽ الف 

أسمؾب االنتخاب يعتبخ شخطا أساسيا لؾجؾد الالمخكدية اإلدارية وتحقضق الجيسقخاطية،  ومشو 
                                                           

 ٬1997مرخ ٬جامعة عضؽ الذسذ ٬كمية الحقؾؽ  ٬دار الثقافة الجامعية٬مبادغ القانؾف اإلدارؼ  ٬دمحم سعضج حدضؽ أمضؽ-1
 .63ص

جامعة طشظا  ٬كمية الحقؾؽ  ٬رسالة دكتؾراه في القانؾف  ٬االتجاىات السعاصخة في نغؼ اإلدارة السحمية  ٬عادؿ محسؾد حسجؼ-2
 )دوف سشة الشذخ( ٬مرخ  ٬

 30ص ٬السخجع الدابق ٬الجساعات اإلقميسية بضؽ االستقاللية والتبعية  ٬صالحي عبج الشاصخ-3

 23ص02،2010مجمة سجاسية عجد ٬جمة األكاديسية لمبحث القانؾني"مجػ وجؾد المخكدية إدارية فيالجدائخ"الس٬تابب نادية-4
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تحقضق استقاللية الجساعات اإلقميسية، وبضؽ مؽ يعارض ىحا السبجأ ويظالب بتذكضل السجالذ 
ألساس سؾؼ نبضؽ مبجأ االنتخاب اإلقميسية مؽ أعزاء معضشضؽ دعسا لالستقاللية وعمى ىحا ا

 بضؽ مؤيجيو ومعارضيو.
 :االتجاه السؤيج لسبجأ االنتخاب أوال

يخػ أصحاب ىحا االتجاه ومؽ بضشيؼ األستاذ سميساف دمحم الظساوؼ، إف االنتخاب  
جؾىخ اإلدارة السحمية أف يعيج إلى أبشاء الؾحجة بقؾلو أف:"ضخورؼ لكياـ نغاـ المخكدؼ 

اإلدارية أف يذبعؾا حاجياتيؼ السحمية بأنفديؼ وأف يقـؾ بحلػ مؽ يشتخبؾنو نيابة الشحمية 
 ". 1عمضيؼ

أف االنتخاب يعج معيارا لكياـ الالمخكدية اإلدارية ويخوف أف اإلدارة  آخخوف كسا يخػ   
 .2إذا كانت معضشة مؽ طخؼ السخكدية نت مشتخبة ومخكدية، تكؾف المخكدية إذا كا

ىحا االتجاه السؤيج لسبجأ االنتخاب كأساس مؽ أسذ استقاللية  وألنرار وأصحاب 
 ،سؾؼ نحكخ فقط الحجج القانؾنية وإدارية:3الجساعات اإلقميسية حجج قانؾنية إدارية وسياسية

 الحجج القانهنية لالتجاه السؤيج لسبجأ االنتخاب -أ
اإلدارية فتحقق  مؽ الشاحية القانؾنية يكؾف االنتخاب شخطا ضخوريا لكياـ الالمخكدية 

استقاللية أعزاء السجالذ اإلقميسية عؽ الدمظة السخكدية، عكذ ما إذا كاف ىؤالء األعزاء 
 معضشضؽ إذ يبقؾف في حالة تبعية لمدمظة السخكدية مؽ خالؿ الخئاسة السفخوضة عمضيؼ.

 الحجج اإلدارية والتقشية لالتجاه السؤيج لسبجأ االنتخاب -ب
اإلدارية باعتبارىا أسمؾب يقـؾ عمى الؾعيفة اإلدارية السختبظة مفادىا أف الالمخكدية  

بإسشاد إتباع الحاجيات اإلقميسية،  إلى ىضئات إقميسية مدتقمة عؽ الدمظة السخكدية تتظمب أف 
ألنيؼ إدارؼ بظبيعة السرمحة مؽ سكاف اإلقميؼ ذاتو،  يتؾلى تدضضخ ىضئاتيا أصحاب

مية،  فيكشؾف بحلػ أقجر مؽ غضخىؼ عمى تفيؼ السرالح حاجياتيؼ بحكؼ معايذتيؼ لمذؤوف الضؾ 
عمى السرالح اإلقميسية مؽ جية وجية أخخػ لكؾنيؼ ليؼ مرالح مباشخة،  فيكشؾف أكثخ غضخة 

                                                           
 .57ص٬السخجع الدابق ٬الؾجضد في القانؾف اإلدارؼ دراسة مقارنة ٬سميساف دمحم الظساوؼ -1

رسالة دكتؾراه دولة في القانؾف  ٬السجالذ الذعبية السحمية في عل التعجدية الدياسية في التذخيع الجدائخؼ  ٬فخيجة مدياني -2
 .22ص ٬2005قدشظضشة  ٬كمية الحقؾؽ 

 .15.18ص ٬مخجع سابق ٬أسذ اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا عمى نغاـ البمجية والؾالية ٬مدعؾد شضيؾب -3
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إف نتائج تدضضخىؼ تشعكذ عمضيؼ كحلػ،  إذ أنو حتى ولؾ تـؾ تعضضؽ ىؤالء اإلقميسية لذعؾبيؼ، 
دائسا لمدمظة السخكدية وال ييؼ مدتقبل اإلقميؼ  األعزاء مؽ سكاف اإلقميؼ فإف والئيؼ يبقى

الحؼ يجيخونو بقجر ما ييسيؼ إرضاء رؤسائيؼ،  كسا أف أسمؾب االنتخاب يخمق الحافد لجػ 
 . 1الجساىضخ لتقجـ كافة مداعجاتيا ولتداىؼ في عسمية التشسية اإلقميسية 

 نقج االتجاه  -ج
حضؽ أبجو  2لقج تعخض ىحا االتجاه لمشقج مؽ قبل بعض الفقياء أمثاؿ ماسضتؾلؾالروؾ،  

تخؾفيؼ مؽ ىحا السبجأ عمى أساس أنو ييجد الؾحجة الدياسية لمجولة،  فانتخاب أعزاء اإلدارة 
اإلقميسية قج يحؾؿ الالمخكدية اإلدارية إلى المخكدية سياسية،  وعميو فيؼ يخو بأنو وإف كانت 

ضخورة الختيار أعزاء اإلدارة اإلقميسية عؽ طخيق االنتخاب،  فال يجب أف يتعجػ  ىشاؾ
 ذلػ اختيار أعزاء الؾحجات الرغخػ كؾنيا التذكل تيجيجا لمجولة .

 ثانيا : االتجاه السعارض لسبجأ االنتخاب 
يخػ أنرار ىحا االتجاه أنو يسكؽ تحقضق استقالؿ السجالذ اإلقميسية بالتعضؽ إذا  
ت القؾانضؽ ضسانات كعجـ قابمية األعزاء لمعدؿ،ويخػ أنرار ىحا اإلتجاه أف تقخيخ تزسش

مثل ىحه الزسانات تكفل تحقضق االستقالؿ،  وبجورىا تفقج السجالذ استقالليا حتى ولؾ تؼ 
 ويبخر أنرار ىحا االتجاه وجية نغخىؼ بالحجج التالية :،3تذكضميا باالنتخاب

 السعارض لسبجأ االنتخابالحجج القانهنية لالتجاه  -أ
مؽ الشاحية القانؾنية يزسؽ السذخع استقالؿ اليضئات عشجما يعتخؼ بجرجة مؽ حخية  

واستقاللية األعزاء السعضشضؽ كاف يشص عمى عجـ إمكانية عدليؼ خالؿ عيجتيؼ، فيزسؽ 
بحلػ استقاللضتيؼ اإلدارية خالؿ ىحه العيجة وفي ىحا يقؾؿ الفكيو فالضؽ "إذا كاف مسثمؾ 

دية قج عضشؾا مؽ قبل الحكؾمة فإف ذلػ ال يعشى أف ىحا الذخص الذخص السعشؾؼ الالمخك
أقل المخكدية شخيظة أف يكؾف ىؤالء السسثمضؽ غضخ قابمضؽ لمعدؿ أو ببداطة ال تدتظيع 

 .4الحكؾمة فرميؼ
                                                           

مكتبة  ٬ 3ط ٬ة()دراسة مقارن ٬تذكضل السجالذ السحمية وأثخه عمى كفايتيا في نغؼ اإلدارة السحمية  ٬خالج سسارة الدغبي -1
 . 49ص ٬ 1993 ٬عساف  ٬دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع 

2
-Maspetiol et laroque٬tutelle administrative٬paris ٬ 1930٬p30 

 32ص ٬٬الجساعات اإلقميسية بضؽ االستقاللية والتبعية  ٬صالحي عبج الشاصخ-3

 .26ص ٬مخجع سابق ٬أسذ اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا عمى نغاـ البمجية والؾالية ٬مدعؾد شضيؾب -4
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 الحجج اإلدارية والتقشية لالتجاه السعارض لسبجأ االنتخاب -ب
في الؾاقع العمسي، إذ أنو مؽ  قج يتختب عمى األخح بسبجأ االنتخاب نتائج سمبية 

السسكؽ أف تأتي عسمية االنتخاب بأشخاص غضخ صالحضؽ لعزؾية السجالذ اإلقميسية وال 
خبخة ليؼ بالؾعيفة اإلدارية،  عكذ التعضضؽ الحؼ يذتخط الكفاءة اإلدارية الالزمة إضافة إلى 

حضؽ أف روابظيؼ  كؾف االنتخابيدتمـد قجر مؽ الؾعي الدياسي الدميؼ لجػ الشاخبضؽ، في
 .  1الرجاقة والقخابة والعذضخة خاصة في الجوؿ السختمفة ىي مؽ تتحكؼ في نتائج العسمية

 نقج االتجاه : -ج
يتزح لشا مسا ذكخناه حؾؿ ىحا التجاه كؾف أنراره يخوف أف االنتخاب ليذ شخطا  

يأتي بأشخاص لتحقضق الالمخكدية،  ويدشج إلى حجج مخكدة خاصة عمى كؾف االنتخاب قج 
غضخ صالحضؽ وناقري خبخة وكفاءة،  لكؽ نحؽ ال نؤيجه ألف الالمخكدية قج اقتخنت تارخيا 
بفكخة الجيسقخاطية،  وتقـؾ الجيسقخاطية الدياسية عمى السذاركة السؾاطشضؽ في الحكؼ عؽ 

ق طخيق االنتخاب،  وتقؾـ الجيسقخاطية اإلدارية عمى السذاركة السؾاطشضؽ في الحكؼ عؽ طخي
إدارة شؤونيؼ  االنتخاب وتقـؾ الجيسقخاطية اإلدارية عمى مذاركة السؾاطشضؽ السحمضضؽ في

 . 2عؽ الدمظة السخكدية اإلقميسية استقالؿ
 )االستقالل الهظيفي(اإلقميسية الفخع الثالث :االختراص بإدارة الذؤون 

تحقق استقالؿ يقخر أغمب الفقياء أف االستقالؿ الؾعيفي مؽ العشاصخ األساسية التي  
الجساعات اإلقميسية، ونعشى باالستقالؿ الؾعيفي أف يكؾف لمسجمذ اإلقميسي دورا رئيدا 
وسمظات فعمية في إدارة السخافق العامة لو، أؼ أف تختص السجالذ اإلقميسية السشتخبة بإدارة 
شؤوف الؾحجات اإلقميسية التي تسثميا وأف يكؾف اختراصيا في ىحا الذأف اختراصا 

ال، كسا يعشي أيزا أف يكؾف لميضئة اإلقميسية سمظة البث واتخاذ القخارات في السدائل أصي
 . 3اإلقميسية دوف أف تخزع في ذلػ ألوامخ الدمظة السخكدية وتؾجضياىا

                                                           
 ٬جامعة عضؽ الذسذ  ٬كمية الحقؾؽ  ٬مجمة العمـؾ القانؾنية واالقترادية  ٬"نغخية الالمخكدية اإلقميسية " ٬فؤاد العظار-1

 . 44ص ٬ 1966 ٬ 01العجد ٬مرخ 
 28ص٬مخجع سابق ٬السجالذ الذعبية السحمية في عل نغاـ التعجدية الدياسية في التذخيع الجدائخؼ  ٬فخيجة مدياني -2

 40ص ٬٬الجساعات اإلقميسية بضؽ االستقاللية والتبعية  ٬صالحي عبج الشاصخ -3
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كسا تظخقت السؾاثضق الؾطشية واإلقميسية، ونرؾص الجساعات اإلقميسية إلى  
مشيا،  حتى تتحقق مبادغ الشغاـ الالـ اختراصات ىحه األخضخة،  ومشحيا مجاال واسعا 

 1966ركدؼ، وتتجدج فكخة اإلدارة الجؾارية والحكؼ الخاشج فقج أطمق مضثاؽ البمجية لدشة 
جسيع االختراصات لمبمجية حضث نص عمى أنو :"نغخا لسذاركتيا في العسل الثؾرؼ الحؼ 

 1سياديؽ بجوف استثشاءىؾ كل جدء ال يتجدأ فإف البمجية ليا جسيع االختراصات في جسيع ال
 كفاية السؾارد السحمية ومخونتيا، قجرة األجيدة اإلدارية اإلقميسية عمى إدارة السؾارد السالية .

 أف تكؾف السؾارد اإلقميسية خاضعة في تحرضميا وإنفاقيا لمدمظة اإلقميسية السخترة .
ة لمؾحجات اإلقميسية التي :يقرج باإلدارة السالية مجسؾعة الؾعائف اإلداري وجهد إدارة مالية-أ

 .  2تشغؼ األمؾاؿ ألجل تحقضق اليضئات اإلقميسية
 ولشجاح نغاـ التسؾيل اإلقميسي تقؾـ اإلدارة السالية لمؾحجات اإلقميسية بالسياـ التالية .

ويتسثل في دراسة حخكة األمؾاؿ ووضع الخظط الالزمة لتدضخ عمى :التخطيط السالي-ب
 ة وتحقق أىجافيا بكفاءة عالية .مشؾاليا اليضئات اإلقميسي

تباشخ ىحه الخقابة لمتأكج مؽ أف األىجاؼ السؾضؾعة مقجما تؼ تحكيقيا، الخقابة السالية :-ج 
 ولتقـؾ اإلدارة السالية لمؾحجات اإلقميسية بتشفضح مياميا بكفاءة يجب أف تتؾفخ عمى ما يمي :

مؽ الشاحية التشغيسية والبذخية عمى أف تكؾف اإلدارة السالية قادرة عمى الكياـ بسياميا  -
 أحدؽ وجو .

وجؾد رقابة السالية عمى اليضئات اإلقميسية لمتأكج مؽ حخكة األمؾاؿ إذا كانت تتساشى مع ما -
 .3والتأكج مؽ االنحخافات ومعالجتوتؼ وضعو في السخظط السالي أوال، 

  

                                                           
في  الرادرة 01الجخيجة الخسسية عجد , 50/07/1976السؤرخ في 57.76السضثاؽ الؾطشي الرادر بسؾجب األمخ  -1

30/07/1976. 

 .34ص٬مخجع سابق ,السجالذ الذعبية السحمية في عل نغاـ التعجدية الدياسية في التذخيع الجدائخؼ  ,فخيجة مدياني  -2

 .35ص ,السخجع نفدو -3
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 الفخع الخابع : االستقالل السالي لمجساعات اإلقميسية :
تؾفخ الساؿ لمؾحجات اإلقميسية يعتبخ مؽ أىؼ عؾامل نجاحيا في تحقضق األىجاؼ إف  

التي أنذئت مؽ أجميا، والحكؼ عمى نجاحيا أو فذميا يكؾف بالشغخ إلى مرادر مؾاردىا 
 .1السالية

كسا يعخؼ االستقالؿ السالي لمجساعات اإلقميسية بأنو:"االستقالؿ السالي ىؾ مغيخ  
الية مدتقمة ليحه الجساعات اإلقميسية،  إذف فيي تتستع برالحية مؽ مغاىخ وجؾد ذمة م

الترخؼ في مضدانضتيا،  مؽ حضث التحزضخ والترؾيت وتشغيؼ السؾارد التي تكؾف مرجر 
 . 2ىحه السضدانيات"

يتزح مؽ خالؿ ىحا التعخيف أف االستقالؿ السالي لمجساعات اإلقميسية يتحقق كمسا  
مالية، وتسكشت مؽ الترخؼ فضيا بكل حخية واستقاللية وفق تؾفخ ليحه الجساعات مؾارد 

مشغؾرىا حتى تحقق السرالح اإلقميسية،  تتستع الجساعات اإلقميسية بسؾارد مالية مدتقمة 
 تسكشيا مؽ مداولة اختراصيا .

 أوال :أسذ التسهيل اإلقميسي : 
ياسات التسؾيل تتسثل أسذ التسؾيل اإلقميسي في مجسؾعة القؾاعج التي تقـؾ عمضيا س 

 اإلقميسي سؾؼ نتظخؽ إلى األسذ الستعمقة باإلدارة السالية لمسؾارد اإلقميسية .
 :3ىشاؾ متظمبات يقتزي تؾافخىسا في التسؾيل اإلقميسي وىي طبيعة السهارد السالية : -أ
 كفاية السؾارد اإلقميسية ومخونتيا . -
 السؾارد السالية.قجرة األجيدة اإلدارية اإلقميسية عمى إدارة  -
 أف تكؾف السؾارد اإلقميسية خاضعة في تحرضميا وإنفاقيا لمدمظة اإلقميسية السخترة. -
 وجهد إدارة مالية -ب
يقرج باإلدارة السالية مجسؾعة الؾعائف اإلدارية لمؾحجات اإلقميسية التي تشغؼ األمؾاؿ    

 .4ألجل تحقضق اليضئات اإلقميسية
                                                           

 .32ص٬مخجع سابق ٬السجالذ الذعبية السحمية في عل نغاـ التعجدية الدياسية في التذخيع الجدائخؼ  ٬فخيجة مدياني  -1

جامعة  ٬كمية الحقؾؽ  ٬محكخة ماجيدتخ ٬ 07-12الؾالية في إطار القانؾف رقؼ  ٬إصالح الجساعات اإلقميسية  ٬بالؿ بمغاـ -2
 .128ص ٬ 2013-2012 ٬الجدائخ 

 . .32ص ٬السخجع نفدو  ٬فخيجة مدياني -3
 34مرجع نفسه ،ص   -4
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 قميسي تقؾـ اإلدارة السالية لمؾحجات اإلقميسية بالسياـ التالية :ولشجاح نغاـ التسؾيل اإل
 : ويتسثل في دراسة حخكة األمؾاؿ ووضع الخظط الالزمة لتدضخ  التخطيط السالي

 عمى مشؾاليا  اليضئات اإلقميسية وتحقضق أىجافيا بكفأة عالية.
  : تباشخ ىحه الخقابة لمتأكج مؽ أف األىجاؼ السؾضؾعة مقجما تؼ الخقابة السالية

تحقضق،وتقـؾ اإلدارة السالية لمؾحجات اإلقميسية بتشفضح مياميا بكفأة يجب أف تتؾفخ عمى 
 مايمي: 

أف تكؾف اإلدارة السالية قادرة عمى الكياـ بسياميا مؽ الشاحية التشغيسية والبذخية عمى أحدؽ -
 وجو .
وجؾد الخقابة السالية عمى اليضئات اإلقميسية لمتأكج مؽ حخكة األمؾاؿ إذا كانت تتساشى  -    

 .1ومعالجتيا  االنحخافاتمع ما تؼ وضعو في السخظط السالي أوال، والتأكج مؽ 
 ثانيا :مرادر التسهيل اإلقميسي 

وليسا داخمي تأتي مختمف السؾارد السالية لمجساعات اإلقميسية مؽ مرجريؽ أساسضؽ أ 
ثانضيسا يتسثل في الزخائب و الخسـؾ اإلقميسية و اإليخادات الشاتجة عؽ استثسار مستمكاتو، و 

الؾصايا السقجمة مؽ طخؼ األفخاد كؾمية و اليبات و اإلعانات الحخارجي يتسثل في القخوض و 
 و األشخاص الخاصة .

 السهارد اإلقميسية )الجاخمية(: -أ
السالية الحاتية أو الجاخمية، ويقرج بيا مجسؾعة السؾارد وتجعى أيزا باإليخادات  

الشاتجة عؽ الزخائب والخسـؾ اإلقميسية إضافة إلى السؾارد الشاتجة عؽ تذغضل واستثسار 
 . 2السخافق اإلقميسية

وتتسثل ىحه السؾارد في إيخادات جبائية متسثمة في )الزخائب والخسـؾ ( وإيخادات غضخ  
 .ا خضل األمالؾ وإيخادات االستغالؿ(جبائية متسثمة في )مج

 

                                                           
 35ص ,فخيجة مدياني مخجع سابق  -1
كمية العمـؾ  07٬عجد ٬مجمة العمـؾ اإلندانية  ٬العامة لمجساعات السحمية في الجدائخ ""اإليخادات  ٬لخزخ مخ غاد -2

 .03ص ٬ 2005فيفخؼ  ٬جامعة بدكخة  ٬االقترادية والتدضضخ 
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 
 السهارد الخارجية : -ب

الجساعات اإلقميسية تغظية كافة حاجات سكانيا بسؾاردىا الحاتية  دتظيعتالعشجما  
)الجاخمية( وىحا ألف حرضمة الزخائب والخسـؾ وإيخادات األمالؾ العامة ال تكفي لتشفضح 
السذاريع،  فإنيا تبحث عؽ مرادر أخخػ لتسؾيل وتأدية الخجمات خارج نظاؽ اإليخادات 

 وتتسثل السؾارد الخارجية في القخوض واإلعانات . . 1الحاتية

                                                           
 .08ص ٬ سابقالسخجع  ،"اإليخادات العامة لمجساعات السحمية في الجدائخ ٬لخزخ مخ غاد -1
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 مزسؾف مبجأ استقالؿ الجساعات اإلقميسيةالفرل األول:                  
 

 
 

 
 
 
 
 

 الفرل الثاني : 
الهصاية اإلدارية وأثخها عمى استقالل الجساعات اإلقميسية
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إف القؾؿ باستقاللية اليضئات اإلقميسية الالمخكدية عؽ الدمظة السخكدية ال يتعارض مع  
فالالمخكدية ، 1الخقابة أو ما اصظمح عمى تدسضتو بالؾصاية اإلداريةمسارسة األخضخة لدمظة 

تباشخ اختراصيا في  ،اإلدارية في الجولة بضؽ الحكؾمة وىضئات مدتقمة إقميسية أو مرمحيو
 .  2الشظاؽ السخسـؾ ليا تحت إشخاؼ ورقابة الدمظة التشفضحية

والكياـ  ، مؽ اتخاذ القخارات فالجساعات اإلقميسية البج مؽ تستعيا باستقاللية تسكشيا  
وكمسا اتدع ىحا  ، بالسبادرات في إطار اختراصاتيا السحجدة في القؾانضؽ والتشغيسات

االتداع يجب أف  إال أف ىحا ، االستقالؿ كمسا أدػ ذلػ إلى تكخيذ الفعمي لمشغاـ الالمخكدؼ 
 ، ت كياف سيادؼوذا ، ال تربح ىحه الجساعات ىضئات مشفرمة عؽ الجولةيكؾف محجودا حتص

وتفاديا لحلػ أقخت مبادغ الشغاـ الالمخكدؼ أف تعسل اليضئات اإلقميسية تحت رقابة الدمظة 
وطبقا لقؾانضشيا باعتبارىا ىضئات مذاركة في  ، وفي إطار الدياسة العامة لمجولة ، الؾصية

 الشذاط اإلدارؼ والتشفضحؼ لمجولة .
أؼ أف تحجيج نظاؽ ىحه الخقابة وأىجافيا  ،وتستاز الخقابة الؾصائية بأنيا مذخوعة 

ووسائميا وإجخاءاتيا والدمظات اإلدارية السخؾلة لمكياـ بيا البج أف تتؼ بؾاسظة القؾانضؽ 
 ، قانؾف الؾالية( ، والتذخيعات السيسا القؾانضؽ اإلدارية الالمخكدية اإلقميسية )قانؾف البمجية

لدمظات اإلدارية التي تختص بالخقابة الؾصائية فتظبيقا لقاعجة أنو ال وصاية إال بشص فإف ا
إضافة إلى أف االمتيازات ووسائل الخقابة الؾصائية عمى  ،تكؾف محجدة عمى سبضل الحرخ

فال يجؾز لمدمظات الؾصائية  ،اليضئات اإلدارية الالمخكدية محجدة أيزا عمى سبضل الحرخ
 .  3خرة في القؾانضؽأف تدتخجـ وتحخؾ امتيازات وسمظات لمخقابة غضخ تمػ السق

تسارس في حجود نرؾص القانؾف  ، فالؾصاية اإلدارية ىي رقابة استثشائية و ضيقة 
ألف الؾحجات اإلقميسية مدتقمة عؽ الدمظات السخكدية مؽ مشظمق تستعيا بالذخرية  ، فقط

خارات وخخوجيا مؽ سمؼ التجرج اإلدارؼ لإلدارة السخكدية وحيازتيا لدمظة اتخاذ الق ، السعشؾية
 اإلدارية الشيائية في حجود اختراصيا.

                                                           
 69ص ٬ابق السخجع الد ٬عمى حاتؼ عبج الحسضج العاني1
 124ص ٬السخجع الدابق  ٬فخيجة قرضخ مدياني2
 ٬الجدائخ  ٬ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ٬دوف طبعة  ٬الجدء األوؿ  ٬القانؾف اإلدارؼ :التشغيؼ اإلدارؼ  ٬عسار عؾابجؼ-3

 .244ص ٬ 2000
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تؾضح  ، وعمى ضؾء ىحا التقجيؼ ارتأيشا أف نعخض دراسة معسقة وتفاصضل مؾسعة  
إذ نقؾـ في السبحث األوؿ بجراسة مالية  ، السعشى الحكيقي لمؾصاية اإلدارية مؽ كل الشؾاحي

لجساعات اإلقميسية في السبحث ثؼ نعخج عمى دور الخقابة الؾصائية عمى ا ، الؾصاية اإلدارية
 الثاني.

 السبحث األول:ماهية الهصاية اإلدارية 
ىؾ إقامة نؾع مؽ التؾافق  ،إف ما تقتزيو الالمخكدية اإلدارية والعسل اإلقميسي 
 ، ىسا استقالؿ الذخص الالمخكدؼ وحخيتو في التدضضخ مؽ ناحية،نكيزضؽبضؽ والتالؤم

والسذخع ىؾ الحؼ  ، وضخورة مسارسة الخقابة عميو مؽ الذخص السخكدؼ مؽ ناحية أخخػ 
 . 1يكيؼ ىحا التؾافق طبقا لألسذ وقؾاعج مدتقخة في الفقو والقزاء

جدئي  ، وندبي ، مؽ مبخرات ىحا التؾافق أف االستقالؿ اإلقميسي ىؾ استقالؿ جدئي 
وىي الؾعيفة التشفضحية وىحا ما يسضد ، لةألنو يتعمق بؾعيفة واحجة فقط مؽ وعائف الجو 

ألف الجساعات اإلقميسية تخزع بسشاسبة ،اإلدارية عؽ الالمخكدية الدياسيةالالمخكدية 
أعساليا إلى رقابة تسارس عمى أعزائيا و ، مسارستيا لمؾعائف التشفضحية السخؾلة إلضيا

 .2وىضئاتيا
لسخكدية عمى الذخص وعمى إثخ ىحا كاف البج مؽ وجؾد رقابة مؽ الدمظة ا 

ولسشع ىحا الذخص  ، واحتخاـ الدياسة العامة لمجولة ، لزساف احتخاـ الذخعية ،الالمخكدؼ 
فال يسكؽ ترؾر وجؾد ىحا  ، مؽ تجاوز حجود اختراصاتو أو اإلساءة في استعساؿ سمظاتو

 الذخص باعتباره شخص معشؾؼ عاـ مؽ دوف أف يزعو السذخع تحت الؾصاية اإلدارية .
والقانؾني مؽ أجل ىحا كمو  ، في ذلػ خظخا عمى تفكػ سمظة الجولة الدياسية ألف 

 ، تؾاجو بو خظخ السداس بؾحجتيا ، كانت الؾصاية اإلدارية سالحا في يج اإلدارة السخكدية
 وتزسؽ لو الدضخ الحدؽ لمسرالح العامة .

ث بعخض مفيؾـ سشقـؾ في ىحا السبح ، ونغخا ليحه األىسية البالغة لمؾصاية اإلدارية 
البج أيزا مؽ إليزاح مجلؾليا برفة مؾسعة )السظمب األوؿ( ،متكؾف مؽ عجة عشاصخ

                                                           
 245مخجع سابق ،ص ٬عسار عؾابجؼ-1

 .135ص ٬جامعة بضخوت العخبية ٬مذؾرات الحمبي الحقؾقية  ٬مبادغ وأحكاـ القانؾف اإلدارؼ  ٬دمحم رفعت عبج الؾىاب-2
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تحجيج األىجاؼ و السبخرات السخجؾ تحكيقيا مؽ اريادىا وتشغيسيا في الشرؾص الستعمقة 
 )السظمب الثاني (.بالجساعات اإلقميسية 

 السطمب األول : مفههم الهصاية اإلدارية 
تسارسيا الجولة عمى الجساعات  ، إلدارية ركشا مؽ أركاف الالمخكديةتعج الؾصاية ا 

ذلػ نغخا لألىسية الكبضخة التي تحتؾييا  ،اإلقميسية بغخض تحقضق جسمة مؽ السقاصج واألىجاؼ
لحا نجج تشريص األنغسة السختمفة عمى فكخة الؾصاية اإلدارية مؽ خالؿ  ، الخقابة الؾصائية

 مجساعات اإلقميسية .مختمف القؾانضؽ السؤطخة ل
لتحجيج مفيـؾ الؾصاية اإلدارية البج مؽ التظخؽ إلى تحجيج السقرؾد  بيحه األخضخة  

)الفخع االوؿ( وتبياف خرائريا في  )الفخع الثاني( ،وكحا تسضدىا عؽ مختمف األنغسة 
 السذابية ليا في )الفخع الثالث( ،وتبياف طبيعة الؾصاية اإلدارية في )الفخع الخابع(.

 الفخع األول :تعخيف الهصاية اإلدارية 
 سؾؼ نتظخؽ أوال إلى تعخيف الؾصاية اإلدارية

 أوال : تعخيف الهصاية اإلدارية 
لمتعخؼ عمى الؾصاية اإلدارية سشتظخؽ إلى تعخيفيا مؽ الشاحية التذخيعية ثؼ مؽ الشاحية 

 الفقيية 
 التعخيف القانهني لمهصاية اإلدارية . -1

تضخ والسؾاثضق الؾطشية والقؾانضؽ الجدائخية عؽ فكخة "السخاقبة " عمى تكمست كل الجسا 
تكمؼ  1976فشجج عمى سبضل السثاؿ الجستؾر الجدائخؼ لدشة ،حداب فكخة "الؾصاية اإلدارية "

والتي تشص :"تدتيجؼ السخاقبة  ، 184بذكل واضح عمى فكخة الخقابة الؾصاية في مادتو 
في نظاؽ احتخاـ السضثاؽ الؾطشي والجستؾر وقؾانضؽ  ضساف تدضضخ حدؽ األجيدة الجولة

 البالد".
والتي تشص :"تقـؾ  15ىؾ األخخ عمى فكخة الخقابة في مادتو  1996كسا أكج دستؾر  

الجولة عمى مبادغ التشغيؼ الجيسقخاطي والعادلة االجتساعية السجمذ السشتخب ىؾ اإلطار 
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كسا أكج كحلػ التعجيل ". 1الدمظات العسؾميةالحؼ يعبخ فيو الذعب عؽ إرادتو ويخاقب عسل 
 الجستؾرؼ عمى الخقابة الؾصائية عمى الجساعات اإلقميسية 

الؾطشي الجدائخؼ السضثاقالسثاؿ فشجج عمى سبضل  ، أما فيسا يخص السؾاثضق الؾطشية 
وىحا ما ندتذفو في إحجػ فقخاتو والتي تشص :"يجب  ، نص عمى فكخة الخقابة  21976لدشة 

أف تستج السخاقبة إلى تظبق القؾانضؽ وتؾجضيات الجولة تعميساتيا تظبيقا حكيكيا وتديخ عمى 
 أصؾالالنزباط والذخعية وتحارب البضخوقخاطية وشتى أنؾاع التباطؤ اإلدارؼ "احتخام

عخيفا شامال لمؾصاية )الخقابة( اإلدارية الجدائخؼ لؼ يعط تالسؤسذ الجستؾرؼ ومشو ندتشتج أن
 .وإنسا اكتفى باإلشارة إلضيا في مختمف الجساتضخ والسؾاثضق الؾطشية

 التعخيف الفقهي لمهصاية اإلدارية :  -2
 تعجدت التعاريف الفقيية الخاصة بالؾصاية اإلدارية :

"الخقابة الؾصائية تحجث بالقانؾف الحؼ يحجد شخوط  أفبالخقابة الؾصائيةتعخؼ  
إال في الحاالت ووفقا لألشكاؿ التي يشص عمضيا القانؾف وأضاؼ أف ال تسارسفيي  ،عسميا

الؾصاية اإلدارية تخمى إلى حسل األشخاص السعشؾية الخاضعضؽ ليا عمى احتخاـ مبجأ 
ضل القؾاعج القانؾنية  إذ أف ترخفات ىؤالء األشخاص يجب أف تجخؼ في ،السذخوعية

 "3وضسؽ حجودىا
 الؾصاية اإلدارية أنيا : توقج عخف

"سمظة رقابية يسارسيا شخص معشؾؼ مخكدؼ أو المخكدؼ عمى أعساؿ وأعزاء شخص 
 ". 4المخكدؼ بيجؼ تحقضق السرمحة العامة

الروؾ"عمى أنيا مجسؾعة الدمظات السحجدة والسقخرة بسؾجب قانؾف وعخفيا "ماسبضتؾلؾ  
 لدمظة عميا عمى أشخاص اليضئات الالمخكدية وعمى أعساليؼ بقرج حساية السرمحة 

 .1العامة
                                                           

 07السؤرخة في  14عجد  ٬2016الستزسؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016مارس  6/السؤرخ في 16/01القانؾف 1
 .2016مارس

 .913ص ٬بقا السذار إليو سا 76/57الرادر بسؾجب األمخ رقؼ 1976السضثاؽ الؾطشي لدشة 2
دوف  ٬الجدائخ ٬دار السججد لمقانؾف اإلدارؼ  ٬الظبعة األولى  ٬سمظة القانؾف :األساسي في القانؾف اإلدارؼ  ٬ناصخ لباد3

 .52ص ٬تاريخ نذخ 
 .255ص ٬ 2008 ٬األردف  ٬دار وائل لمشذخ  ٬الظبعة الثانية  ٬اإلدارة السحمية  ٬عمي خظار الذظشاوؼ 4
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بأنيا:" الخقابة التي تسارسيا الجولة عمى الؾحجات اإلقميسية بقرج السحافغة عخفتحضث  
اإلدارة مؽ جانب دؾءوبقرج تجشب اآلثار الخظضخة التي تشذأ عش ،عمى وحجة وتخابط الجولة

تتؼ ىحه أالالؾحجات الالمخكدية مع ضساف تغضضخ القانؾف بالشدبة إلقميؼ الجولة بأكسمو عمى 
 2الؾصاية إال في حاالت محجدة قانؾنا حساية الستقالؿ الؾحجة السذسؾلة بالؾصاية اإلدارية"

ؾحجة الجولة نزسشة اإلدارية أداة قانؾنية بسؾجبيا ومؽ ىشا يتزح أف نغاـ الؾصاي 
فالخقابة  ،وذلػ بإقامة عالقة قانؾنية دائسة ومدتسخة بضؽ األجيدة السدتقمة والدمظة السخكدية

الؾصائية ىي رقابة الجولة السذخوعة عمى الؾحجات الالمخكدية لزساف عجـ انحخاؼ ىحه 
وذلػ ال يؤثخ عمى  ،مع ضخورة احتخاـ الدمظة السخكدية لمحجود السبضشة قانؾنا ، األخضخة

استقاللية اليضئات اإلقميسية وعميو فإف الخقابة الؾصائية ىي فكخة قانؾنية تشغيسية رسسية 
 . 3بحتو

 خرائص الهصاية اإلدارية الفخع الثاني : 
نحكخ ،رائص متعجدةلمؾصاية اإلدارية حدب مختمف التعاريف التي عخضشاىا خ 

 مشيا ما يمي:
 رقابة إداريةأوال: 

تدتشج الرفة اإلدارية ألعساؿ الخقابة الؾصائية إلى صجور ىحه األعساؿ عؽ جية   
 .  4وحرؾليا بسؾجب قخارات إدارية ، حدب السعيار الذكمي ، إدارية

وإف كانت  ، واألصل أف ىحه الخقابة تتؼ بظخيقة تمقائية مؽ جانب الدمظة السخكدية 
ومخاقبة  ، فزال عؽ أنيا قج تتدع لتذسل مخاقبة الذخعية ، عمى ذوؼ الذأفبشاءأحيانا تتس

السالئسة وىؾ ما يسضدىا عؽ الخقابة القزائية التي ترجر عؽ القزاء بسؾجب أحكاـ قزائية 
 وذلػ بشاء عمى طمب ذوؼ الذأف . ، وتقترخ عمى مخاقبة الذخعية

 الهصاية اإلدارية رقابة ال تفتخض ثانيا:
أؼ ال تتؼ إال في الحجود التي يقخىا القانؾف  ،وإنسا تكؾف مجازة بشرؾص قانؾنية 

وفي ىحا الدياؽ يقؾؿ الفكيو الفخندي  ،فال وصاية إال بشص ، صخاحة وبالؾسائل التي بضشيا
                                                                                                                                                                                     
1
Patrice gant droit administratif :structures٬ actes et contrôles٬vol٬redditions yuonbluis INC٬ Canada٬4éme 

édition :1996٬p607. 
2
Charldesbahe٬ Institution administratif٬2éme édition٬dalloz٬paris٬1972٬p73. 

 62ص ٬السخجع الدابق  ٬ابتداـ عسضؾر3
4
jean riviro٬ droit administratif ٬ 9éme edition٬dalloz٬paris٬1980٬ p320. 
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إدارية تتعجػ  ال وجؾد لؾصاية،جؾف ريفضخو :"ال وجؾد لؾصاية إدارية بجوف نص قانؾني
 . "محتؾػ الشص القانؾني

 الهصاية اإلدارية رقابة استثشائيةثالثا:
فالقاعجة أف اليضئات الالمخكدية تستاز باالستقالؿ )سؾاء اإلدارؼ أو السالي( وتسارس  

وبسا أف الؾصاية اإلدارية  ، سمظتيا وفق ىحا األمخ واستثشاء وجؾد رقابة عمى ىحه اليضئات
ويحجد الدمظات السخترة بيا وحجود ىحه  ،رقابة استثشائية فال بج مؽ نص يؾضحيا

 :1وقج يشجخ عؽ ىحا األمخ عجة حقائق مشيا ، الؾصاية
ال يجؾز لميضئات بحضث  ستعمقة بتشغيؼ الؾصاية اإلدارية عجـ التؾسع في تسضضد الشرؾص ال-

ال يجؾز لمدمظات الؾصية كسا ليضئات السحمية الالمخكدية السخكدية التجخل في شؤوف ا
تعتبخ القخارات الرادرة عؽ بحضث  ت الالمخكدية في الكياـ بأعسالياالحمؾؿ محل اليضئا

اليضئات الالمخكدية سارية السفعؾؿ ونافحة مؽ تاريخ صجورىا عؽ ىحه اليضئات وليذ مؽ 
 .تاريخ الترجيق عمضيا مؽ طخؼ اليضئات الؾصية 

 الهصاية اإلدارية رقابة خارجية رابعا:
تترف بيحه الرفة  ألنيا تكؾف بضؽ شخرضؽ معشؾيضؽ مدتقمضؽ ىسا الدمظة اإلدارية  

فيي عكذ الدمظة الخئاسية بؾصفيا  ،السخكدية والذخص اإلدارؼ الالمخكدؼ الخاضع لمخقابة
 . 2كسا يسارسيا الخئيذ عمى السخؤوسضؽ ، داخل الذخص السعشؾؼ الؾاحج

 الهصاية اإلدارية عن غيخها من األنعسة تسييد : الثالثالفخع 
إف مرظمح ومفيـؾ الؾصاية اإلدارية قج يجج لو شبضيا مع بعض األنغسة األخخػ في  

 ، القانؾف والتي اقتزت الجراسة التظخؽ إلضيا لتؾضيح مفيؾـ الؾصاية اإلدارية بذكل دقضق
سشفخؽ بضؽ ىحه األخضخة  ، وبضؽ الؾصاية اإلداريةولسعخفة الحجود الفاصمة بضؽ ىحه األنغسة 

 . واإلشخاؼ اإلدارؼ  ، والخقابة الخئاسية ، وبضؽ الؾصاية السجنية
 أوال: التسييد بين الهصاية اإلدارية والهصاية السجنية 

يخجع مرظمح الؾصاية اإلدارية إلى القانؾف الخاص حضث أخح مؽ مفيـؾ الؾصي  
غضخ أف لو في السجاؿ اإلدارؼ مفيـؾ خاص يختمق  ،السجنيوالسؾصي عميو في القانؾف 
                                                           

 .63ص ٬السخجع الدابق  ٬ابتداـ عسضؾر1
 .63ص ٬السخجع الدابق ٬فخيجة مدياني -2
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حضث نجج الؾصاية السجنية تقخر في  ، اختالفا كبضخا عؽ مفيؾمو الدائج في القانؾف الخاص
أما الؾصاية اإلدارية فال يخجع تقخيخىا لحات الدبب ألف ،1القانؾف الخاص لشاقص األىمية

بؾجؾد قانؾني مدتقل ما يجعميا تدتظيع مباشخة  اليضئات الالمخكدية تتستع كسا رأيشا سابقا
وقخرت ىحه الؾصاية حساية السرمحة العامة  ، شؤونيا دوف الحاجة لمخجؾع لمدمظة السخكدية

 ومحاولة إيجاد أسمؾب إدارؼ مؾحج في العسل اإلدارؼ .
كسا أف الؾصاية السجنية يترخؼ الؾصي فضيا باسؼ ولحداب القاصخ بضشسا في  

 ،ارؼ فإف الشائب يتؾلى مباشخة جسيع األعساؿ باسؼ الذخص السعشؾؼ السدتقلالسجاؿ اإلد
 ، فيسا يخص اليجؼ مؽ الؾصاية في حج ذاتيا ، كسا نجج مجاؿ اختالؼ بضؽ ىحيؽ الشغامضؽ

حضث تيجؼ الؾصاية السجنية إلى حساية الساؿ الخاص )الساؿ السؾصي عميو( بضشسا غاية 
 . اؿ والسرمحة العامة كسا سبق وأف بضشا مؽ خالؿ التعخيفالؾصاية اإلدارية ىؾ حساية الس

ومؽ ىشا نجج اعتخاض البعض عؽ اصظالح الؾصاية اإلدارية حضث يخوف أنيا ال تعبخ عؽ 
غضخ أف ىشاؾ مؽ يخػ بأنو  ، السخاد بيا وذلػ بالشغخ إلى اشتقاقيا مؽ نغاـ الؾصاية السجنية

يسكؽ االحتفاظ باصظالح الؾصاية اإلدارية عمى اعتبار أف القانؾف اإلدارؼ قج استعار كثضخا 
ومثاؿ  ،مؽ مرظمحات القانؾف الخاص ولكشيا اكتدبت في القانؾف اإلدارؼ معشى مغايخ

بة اإلدارية ونجج أف السذخع الفخندي ىؾ مؽ استعسل مرظمح الخقا ، 2ذلػ العقؾد اإلدارية
 .19463بجؿ الؾصاية اإلدارية وذلػ في دستؾر 

 ثانيا :التسييد بين الهصاية اإلدارية والخقابة الخئاسية .
تسارس الدمظة السخكدية رقابة عمى األشخاص الخاضعضؽ ليا خزؾعا رئاسيا وكحلػ عمى 

 مظة الخئيذ األعمى فالخقابة الخئاسية ىي س ،4وتدسى ىحه الخقابة بالخقابة الخئاسية ، أعساليؼ

                                                           
متزسؽ قانؾف األسخة معجؿ ومتسؼ باألمخ في  1984مؤرخ في يؾنضؾ 11-84مؽ قانؾف رقؼ  81حضث جاء في السادة 1

أو سفو يشؾب عشو قانؾنا  ٬أو عتو  ٬أو جشؾف  ٬عمى مايمى:"مؽ كاف فاقج األىمية أو ناقرا لرغخ الدؽ  27/02/2005
 ولي الؾصي أو قيؼ طبقا ألحكاـ ىحا القانؾف".

 .103ص ٬السخجع الدابق  ٬ؼ بؽ مذخؼ عبج الحمي2
 .177ص ٬مخجع سابق ٬الؾجضد في القانؾف اإلدارؼ  ٬عسار بؾضياؼ 3
 .124ص ٬السخجع الدابق ٬عادؿ محسؾد حسجؼ 4
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حضث تذسل ىحه الدمظة السؾعفضؽ  ، عمى مخؤوسيو في نظاؽ التجرج اليخمي لمدمؼ اإلدارؼ 
فالخئيذ اإلدارؼ سمظة إصجار التعميسات والتعقضب عمى  ، وتذسل أعساليؼ أيزا ،أنفديؼ

 . 1فمو أف يعجليا أو يمغضيا أو يحل ىؾ شخريا محميؼ في الكياـ ، ترخفات مخؤوسيو
نقجـ بعض  ، والتسضضد بضشيسا،خفة نقاط االختالؼ الؾصاية اإلدارية والخقابة الخئاسيةلسع

 السعايخ الستعمقة بحلػ : 
وتحكسيا  ،الخقابة الخئاسية ىي فكخة قانؾنية فشية وىي رقابة داخمية تستاز بالتعقضج 

العجيج مؽ اآلليات القانؾنية وىحه الخقابة تجعل الخئيذ اإلدارؼ في مؾقع يؤىمو بإصجار 
أما الؾصاية اإلدارية فيي رقابة خارجية بديظة مؽ  ، ومخاقبة تشفضحىا ، األوامخ إلى مخؤوسيو

حضث اإلجخاءات والسسارسة :ألنيا مؽ مؾجبات الشغاـ الالمخكدؼ الحؼ ال يسكؽ سمظة 
 . 2وتؾجضياتيا بحكؼ استقاللية اليضئة السحمية ، ؾصاية  مؽ حضث األصل مؽ فخض وأوامخىاال

تعتبخ الخقابة الؾصائية كسا سبق و أف رأيشا رقابة استثشائية البج لسسارستيا مؽ وجؾد  
ذلػ أف اقتخاض الؾصاية اإلدارية دوف نص قانؾني يقخرىا مؽ  ، نص صخيح يقخرىا صخاحة

أما الخقابة الخئاسية ىي األساس  ،أعساؿ اليضئات اإلقميسية ويسذ استقالليا شأنو عخقمة سضخ
وتسارس بقؾة القانؾف أو برفة تمقائية ألنيا مؽ مؾجبات الشغاـ السخكدؼ القائؼ عمى فكخة 

 الدمظة الخئاسية.
تيجؼ الؾصاية اإلدارية إلى احتخاـ مبجأ السذخوعية في حضؽ نجج الخقابة الخئاسية  

افة لحلػ إلى ضساف حدؽ سضخ العسل اإلدارؼ أؼ مالئسة الترخؼ لستظمبات تيجؼ إض
 . 3العسل اإلدارؼ 

تقـؾ الدمظات السخكدية الؾصية في الخقابة الؾصائية بالترجيق عمى قخارات اليضئات  
الالمخكدية في حاؿ اشتخاط القانؾف ذلػ بخمتو أو رفزو دوف تعجيل أما في الخقابة الخئاسية 

كسا ىؾ الحاؿ أيزا بالشدبة لدمظة الحمؾؿ إذ  ، لتعجيل واإللغاء وحق الدحبفتسمػ حق ا
أنيا سمظة استثشائية في الخقابة الؾصائية إذ ال يجؾز استعساليا إال استثشاء وبسؾجب نص 

 قانؾني وىحا عكذ الخقابة الخئاسية .

                                                           
 .179ص ٬مخجع سابق ٬الؾجضد في القانؾف اإلدارؼ  ٬٬عسار بؾضياؼ1
 179ص ٬السخجع نفدو2
 .136ص ٬ 2010 ٬الجدائخ ٬ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ٬ 2ط ٬دراسة مقارنة  ٬شخح القانؾف اإلدارؼ  ٬فخيجة حدضؽ3
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إدارة مخكدية شكمي الخقابة يتعمقاف بدمظات مختمفة :فالخقابة التدمدمية تجخؼ ضسؽ  
أما الخقابة الؾصائية فتجخؼ أساسا بضؽ  ، بضؽ سمظة عميا وأخخػ تابعة ، أو غضخ متسخكدة

 . 1سمظة الؾصاية وىضئة المخكدية
أما مؽ حضث السدؤولية فشجج أنو في الؾصاية اإلدارية تدأؿ اليضئات اإلقميسية عؽ  

العتبارىا مدتقمة  ، مظة الؾصيةأعساليا وتتحسل السدؤولية عشيا حتى ولؾ صادقت عمضيا الد
أما بالشدبة لمخقابة الخئاسية فإف الخئيذ يدأؿ عؽ أعساؿ مخؤوسيو ألنو  ،في اتخاذىا لقخاراتيا

 يفتخض فيو أنو مرجر القخار وأنو لو حق الخقابة واإلشخاؼ والتؾجيو.
لى مؽ ويخػ البعض أف الخقابة الخئاسية تتسضد عؽ الخقابة الؾصائية فيسا تسمكو األو  

عمى خالؼ الخقابة الؾصائية التي نجج فضيا ىحيؽ ،سمظة التعضضؽ والتأديب عمى مؾعفضيا
الدمظتضؽ ولكؽ ىحا الخأؼ مخدود عميو عمى أساس أف ىحيؽ الدمظتضؽ مؾجؾدتضؽ في كال 

 .  2الخقابتضؽ لكؽ االختالؼ يكسؽ في اختالؼ مجاىا باختالؼ نؾع الخقابة
تسارس في الدمظات العميا في الخقابة الخئاسية بالشدبة لسؾعفضيا فدمظة التعضضؽ مثال كسا 

تسارس أيزا بالشدبة لتعضؽ بعض أعزاء اليضئات الالمخكدية كسا ىؾ الحاؿ في بعض 
 .  3األنغسة اإلقميسية

تؾجضب أوامخ وتعميسات ممدمة  ، التسمػ الدمظات السخكدية في إطار الؾصاية اإلدارية 
ذلػ أف تؾجضب األوامخ وواجب الظاعة مؽ مسضدات  ، لخاضعة لؾصياتيالميضئات الالمخكدية ا

الخقابة الخئاسية حضث سمظة التؾجيو واألمخ تعارض مع مشظق االستقالؿ الحؼ تتستع بو 
اليضئات اإلقميسية غضخ أنو ىشاؾ مؽ يخػ أف سمظة التؾجيو ال تقترخ عمى الخقابة الخئاسية 

رية واف كانت ليذ ليا في الخقابة الؾصائية صفة األمخ بل تتؾاجج أيزا في الؾصاية اإلدا
 .4واإللداـ بل صفة الشرح واإلرشاد

  

                                                           
الجدائخ  ٬ديؾاف السظبؾعات الجامعية  ٬ 5ط ٬محاضخات في السؤسدات اإلدارية  ٬تخجسة دمحم عخب صاصيال ٬أحسج محضؾ1

 .115ص ٬ 2009
 .141ص ٬السخجع الدابق ٬عادؿ محسؾد حسجؼ2
 ؿ تعضضؽ رئيذ الجسيؾرية لمؾالة.مؽ الجستؾر حؾ  78أنغخ السادة3
 .143ص ٬السخجع نفدو  ٬عادؿ محسؾد حسجؼ4
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 ثالثا:التسييد بين الهصاية اإلدارية واإلشخاف اإلداري 
يختمف مفيؾـ اإلشخاؼ اإلدارؼ عؽ مفيؾـ الؾصاية اإلدارية في عجة جؾانب قج  

ث يقرج بو مجسؾعة اإلجخاءات التي حض ،نمسديا مؽ خالؿ إعظاء تعخيف لإلشخاؼ اإلدارؼ 
تباشخىا الدمظة السخكدية عمى نفذ اليضئات اإلقميسية وعمى أعساليا وال يكؾف الغخض مشيا 

وتتزسؽ ىحه اإلجخاءات  ، تحقضق وحجة القانؾف أو كفالة السرالح التي تقؾـ الجولة بخعايتيا
 .1التعضضؽ والتأديبو  ، والخقابة غضخ مقخرة بشص قانؾني ، التؾجيو الغضخ السمـد

أو ىؾ متابعة أعساؿ السخؤوسضؽ بغية تؾجضييا الؾجية الرحيحة عؽ طخيق األوامخ  
 . 2والشرائح الذفؾية والكتابية

يتزح لشا مؽ خالؿ ىحا التعخيف أف ىحا الشؾع مؽ الخقابة يتقخر لمدمظة السخكدية  
 ،وانتغاـ السخافق التي تشذئيابساليا مؽ حقؾؽ متختبة عمى كؾنيا السدؤولية عؽ حدؽ سضخ 

فالبخغؼ مؽ تبايؽ مفيؾمضؽ إال أف الفقو السرخؼ ، دوف الحاجة إلى قانؾف يقخ ليا ىحه الخقابة
فيدتعسل لفع اإلشخاؼ لمجاللة عمى معشى الؾصاية التي ليا صفة ،ال يفخقاف بضشيسا 3والفخندي

 استثشائية .
شخاؼ اإلدارؼ مؽ حضث الدشج القانؾني وعميو نجج أف الؾصاية اإلدارية تختمف عؽ اإل 

سشبضؽ أىؼ الفخوؽ مؽ خالؿ عخض الدمظات التي تسارسيا الدمظة العميا في  ،لكل مشيسا
 إطار اإلشخاؼ اإلدارؼ .

 سمطة إصجار دوريات وتهجيهات غيخ ممدمة : 1
لمدمظة السخكدية الحق في تؾجيو نرائح وإرشادات عؽ طخيق الجوريات والسشذؾرات  
وذلػ حتى ولؾ لؼ يكؽ ىشاؾ نص  ، يدسى باإلجخاءات الجاخمية لميضئات الالمخكديةأو ما

بل تعج مؽ  ، مقخر ليحا اإلجخاء وبظبيعة الحاؿ ليذ ليحه التعميسات والتؾجضيات قؾة ممدمة
ألف السشذؾر ال يتزسؽ في حكيقتو  ، وال تذكل في حج ذاتيا ضخر ألحج ، قبضل الشرائح

وبكيفية تدضضخ ىحه السخافق وىي  ،يفية أداء السخافق العامة لخجمتياسؾػ تؾجضيات تتعمق بك

                                                           
 150ص  ٬السخجع الدابق  ٬عادؿ محسؾد حسجؼ -1
 .57ص ٬مخجع سابق ٬حسجؼ سميساف محسيات القبيالت2
السؤسدة الجامعية لمجراسات  ٬ 1ط ٬الجدء الثاني  ٬القانؾف اإلدارؼ  ٬تخجسة مشرؾر القاضي  ٬جؾرج قؾدالؾيباردلقؾلغيو3

 .422ص ٬ 2001 ٬لبشاف  ٬والشذخ والتؾزيع 
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ومؽ ثسة فإف ىحا اإلجخاء ال يعج  ،تتعمق إما بإصالح األفخاد أو بسرالح اليضئة الالمخكدية
 .1إجخاءاوصائيا بل إشخافيا

 ،فدمظة إصجار التؾجضيات غضخ إلدامية ال يسكؽ اعتبارىا في ىحه الحالة سمظة رئاسية 
حضث ال وجؾد  ،نيا برجد الحجيث عؽ العالقة بضؽ اإلدارة السخكدية وإدارة الالمخكديةأل

لمدمظة الخئاسية ىحا مؽ جية ومؽ جية أخخػ ألف التؾجضيات في الدمظة الخئاسية تكؾف 
وإال يذكل امتشاعو خظأ تأديبيا  ،إلدامية وتقتزي مؽ السخؤوس إطاعتيا والعسل بسقتزاىا

 .  2يبيةيجب السداءلة التأد
ألف استقالؿ الجساعات اإلقميسية ال يبيح تؾجيو  ، كسا ال يسكؽ اعتبارىا رقابة وصائية 

إنسا  ، فيحه اليضئات يفتخض فضيا بحكؼ الالمخكدية نفديا ، األوامخ إلى اليضئات اإلقميسية
فيحه  ، تتستع بقجر مؽ االستقاللية في الترخؼ تتعخض مع واجب الظاعة لإلدارة السخكدية

وليدت مؽ الدمظة الخئاسية فيي إذف إشخاؼ إدارؼ  ، الدمظة ليدت مؽ الخقابة الؾصائية
 بالسعشى الدابق ذكخه.

ولكؽ ىحا القخار قج  ، وليذ ليحه التؾجضيات أؼ قؾة إلدامية وقخارىا بعج ذلػ صحيح 
 .  3يايتعخض لإللغاء مؽ الدمظة الؾصائية إذا كاف القانؾف قج نص عمى وجؾب عخضو عمض

 سمطة الخقابة غيخ مقخرة بشص قانهني أو تشعيسي: 2
فإف الدمظة اإلدارية السخكدية التي تختص  ، تظبيقا لقاعجة ال وصاية إال بشص 

بالخقابة الؾصائية عمى اليضئات الالمخكدية ال بج أف تكؾف محجدة عمى سبضل الحرخ في 
محجدة عمى سبضل  ،اإلدارية الالمخكدية كسا أف وسائل الخقابة الؾصائية عمى اليضئات ،القانؾف 

لمدمظة الؾصية أف فاليجؾز ،الحرخ في القؾانضؽ السشذئة والسشغسة ليحه اليضئات الالمخكدية
كسا يجب عمضيا أف تدتخجـ ىحه  ،خخػ لمخقابة غضخ تمػ السقخرة في القانؾف تدتخجـ وسائأل

 . 4الؾسائل في عل األشكاؿ واإلجخاءات السقخرة في القانؾف 

                                                           
 .153ص ٬السخجع الدابق  ٬عادؿ محسؾد حسجؼ1
 1994 ٬الظبعة األولى  ٬الجار الجامعية لمظباعة والشذخ  ٬مبادغ وأحكاـ القانؾف اإلدارؼ ٬د.إبخاليؼ عبج العديد شيحا2

 .232ص
 .324ص ٬ 1966 ٬اإلسكشجرية ٬دار الجامعة الججيجة لمشذخ ٬القدؼ العاـ  ٬ؾف اإلدارؼ د.دمحم باىي أبؾ يؾنذ:أحكاـ القان3
 .269ص ٬ 1984 ٬السؤسدة الؾطشية لمكتاب ٬الجدائخ  ٬مبجأ تجرج فكخة الدمظة الخئاسية  ٬عسار عؾابجؼ4
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فالشص السقخر لمخقابة الؾصائية يجب أف يحجد الؾسائل التي تدتعسميا الدمظة  
الؾصية في رقابتيا عمى تمػ اليضئات فإف حجث أف صجر قانؾف بسشح الدمظة العميا حق 

 ،دوف أف يحجد الؾسائل التي يجؾز ليحه الدمظة أف تدتعسميا ،الخقابة عمى ىضئة المخكدية
 تعج ىحه الخقابة رقابة وصائية ؟ ، خقابةاكتفاء بتحجيج الغخض مؽ ال

أف مثل ىحه الشرؾص القانؾنية السقخرة لتمػ ، 1يخػ بعض الفقياء القانؾف اإلدارؼ  
فيي  ال تشذأ بحلػ رقابة وصائية ،الخقابةال تخؾؿ لمدمظة السخكدية حقا قبل اليضئة الالمخكدية

ل أؼ قخار يرجر مؽ تمػ قب ،فميذ لمدمظة السخكدية أف تباشخ أؼ إجخاء وصائي معضؽ
اليضئة وال تمـد ىحه اليضئة بأؼ التداـ قبل ىحه الدمظة ولؾ كاف لخد استظالع الخأؼ في بعض 

 السدائل .
وال تذكل ىحه الشرؾص أؼ قضج البج أف يكؾف محجدا بشص قانؾني بضؽ األعساؿ التي  

الشص ال تتؾفخ فيو ىحه فإذا كاف  ، تخد عمضيا الخقابة والؾسائل التي تدتعسل في ىحا الذأف
قبل اليضئة الالمخكدية  ،فإنو ال يخؾؿ لمدمظة السخكدية سؾػ إجخاءات مادية بحتة ، الذخوط

مؽ شأنيا تسكضؽ ىحه الدمظة مؽ تؾجيو بعض الشرائح واإلرشادات أو طمب بعض البيانات 
حه اإلجخاءات ومؽ ثؼ فإف ى ، وىي في ذلػ ال تتقضج إال بسخاعاة الرالح العاـ ، والسعمؾمات

 .   2التي تبذخىا ىحه الدمظة ال تكؾف في ىحه الحالة إجخاءات وصائية بل إجخاءات إشخافية
 سمطة التعيين :-3

يخػ بعض الفقياء أف سمظة التعضضؽ والتأديب ال تعتبخاف وسضمتضؽ مؽ وسائل الخقابة  
الالمخكدية ال يتساف إال الؾصائية فإذا نص السذخع عمى أف التعضضؽ وتأديب أعزاء اليضئات 

عشجئح فإف القخارات التي ترجرىا الدمظة  ، عؽ طخيق الدمظة السخكدية ذاتيا أو مسثمضيا
قخارات  ، السخكدية بذأف تعضؽ ىؤالء األعزاء أو تأديبيؼ التعج في نغخ ىؤالء الفقياء

 خكدية .ألف ىحه القخارات مؽ شأنيا إصجار كل استقالؿ وحخية لميضئات الالم ، وصائية
أما إذا كانت قخارات اليضئات الالمخكدية الخاصة بالتعضضؽ أو التأديب تخزع لترجيق  

فإف ىحه القخارات تجخل ضسؽ القخارات التي تخزع  ،أو إجازة مؽ قبل الدمظة السخكدية
ويسكؽ  ، لمخقابة الؾصائية التي تسارسيا الدمظة السخكدية عمى أعساؿ اليضئات الالمخكدية

                                                           
 .106ص ٬ 2005 ٬ؽ كمية الحقؾ  ٬جامعة عشابة ٬محكخة ماجيدتخ ٬استقاللية الجساعات السحمية  ٬إبخاليؼ رابعي1
 .153السخجع الدابق ص ٬عادؿ محسؾد حسجؼ 2
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أنيا الؾسائل الؾصائية ويشتيي ىحا الخأؼ إلى أف التعضضؽ والتأديب ليذ مؽ وسائل تسارس بذ
 .1الخقابة الؾصائية بل مؽ وسائل اإلشخاؼ اإلدارؼ 

وإنسا ىؾ مؽ وسائل  ، وعميو فإف التعضضؽ ليذ وسضمة مؽ وسائل الخقابة الؾصائية 
قميسية بأعزاء تتؾفخ فضيؼ اإلشخاؼ اإلدارؼ تدتخجمو الدمظة السخكدية لتجعيؼ الجساعات اإل

فإف الجانب الغالب في الفقو يخػ أف لمدمظة  ، الكفاءة العمسية والخبخة الفشية أما التأديب
كسا أف ليا حق  ،السخكدية حق إسقاط العزؾية عؽ بعض السشتخبضؽ إلخالليؼ بؾاجباتيؼ

 لحلػ فيؾ مؽ وسائل الخقابة الؾصائية .، 2إيقاؼ اليضئة الالمخكديةوحميا
ليذ ليا نفذ السعشى في  ،وتججر اإلشارة أف عبارة سمظة تأديب في الخقابة الؾصائية 

ألف عجـ امتثاؿ السؾعف لسا يأمخه بو رئيدو في مجاؿ الدمظة  ، نظاؽ الدمظة الخئاسية
الخئاسية يعج خظأ تأديبيا يجازؼ عشو بعقؾبة تأديبية وذلػ غضخ مؾجؾد في مجاؿ الخقابة 

 .  3الؾصائية
 :طبيعة نعام الهصاية الخابع  الفخع

تتسضد الؾصاية اإلدارية بأنيا تخمي إلى حسل األشخاص السعشؾية الخاضعة ليا إلى  
إذ تفخض الدمظة الؾصية عمى اليضئات الالمخكدية احتخاـ ،سبجأ السذخوعية ال السالئسةاحتخام

كسا أف ما يسضد ىحه الخقابة أنيا رقابة استثشائية وضيقة تسارس في حجود  ، مبجأ التخرص
القانؾف وتيجؼ إلى حساية السرمحة العامة الستسثمة في مرمحة الجولة والتي تعج الدبب 

ومرمحة اليضئات الالمخكدية وذلػ في مؾاجية مسثمضيا في حالة  ،الخئيدي لؾجؾد ىحه الخقابة
مرالحيا وأمؾاليا وكحا مؽ تجخل الدمظات السخكدية في مجاؿ  إىساليؼ وعجدىؼ عؽ حساية
 .   4كسا تيجؼ إلى حساية مرمحة كافة السؾاطشضؽ ، اختراصاتيا السحجدة قانؾنا

 ، وأىجافيا ،أؼ أف تحجيج نظاقيا ،فالخقابة الؾصائية تكيف بأنيا رقابة مذخوعية فقط
ووسائميا وإجخاءاتيا ...البج أف يتؼ بؾاسظة القؾانضؽ والتذخيعات السيسا الستعمقة مشيا 

 باليضئات اإلقميسية 
                                                           

 .155السخجع الدابق ص ٬عادؿ محسؾد حسجؼ 1
 .165ص٬السخجع نفدو2
 ٬مجمة إدارة قزايا الحكؾمة  ٬الؾصاية اإلدارية ومغاىخىا عمى اليضئات الالمخكدية السحمية في مرخ ٬عبج السجضج فياض3

 . 1969أكتؾبخ  13لدشة ٬العجد الخابع 
 64مخجع سابق ص ٬إبتدامعسضؾر4
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كسا أف االمتيازات ووسائل الؾصاية اإلدارية عمى اليضئات  ،كقانؾف البمجية والؾالية 
حه اليضئات والدمظات الالمخكدية محجدة عمى سبضل الحرخ في القؾانضؽ السشذئة والسشغسة لي

الالمخكدية فال يجؾز لمدمظات اإلدارية السخكدية الؾصية أف تدتخجـ وتحخؾ امتيازات 
 .   1غضخ ذلػ التي تقخرىا القؾانضؽ والشرؾص التذخيعية ،وسمظات ووسائل أخخػ لمخقابة

 أهجاف ومبخرات الهصاية اإلدارية الثاني : السطمب
وذلػ مؽ أجل  ، تحقضق مجسؾعة مؽ األىجاؼتدعى الخقابة اإلدارية الؾصائية إلى  

إلى جانب  ، )الفخع االوؿ( حساية السرمحة العامة مؽ الشاحية الدياسية واإلدارية والسالية
ىحا ما سشتظخؽ  ، )الفخع الثاني( ذلػ فميا مبخرات التي ىي أصال أىؼ السياـ وراء وجؾدىا

 السظمب .إليو في ىحا 
 دارية :أهجاف الهصاية اإل األولالفخع 

 يسكؽ تقديؼ أىجاؼ الخقابة الؾصائية إلى أىجاؼ سياسية وأخخػ إدارية وأىجاؼ مالية. 
 األهجاف الدياسية :أوال :

 :ويسكؽ تمخيريا فيسا يمي 
وذلػ بزساف عجـ انفراؿ اليضئات اإلقميسية ذات  ، الحفاظ عمى الؾحجة الدياسية 

وبالتالي فجور الؾصايا اإلدارية ىشا ىؾ الحفاظ عمى  ، االستقالؿ اإلدارؼ والسالي عؽ الجولة
االرتباط السؾجؾد بضؽ الجساعات اإلقميسية وكياف الجولة وجعل ىحه الجساعات تعسل مؽ أجل 

 السرمحة العامة لمجولة الؾاحجة .
التأكج مؽ التداـ السجالذ اإلقميسية بكافة القؾانضؽ واألنغسة والتعميسات أثشاء مسارستيا  
 .  2يا وىحا يعخؼ بسبجأ السذخوعيةلشذاط

ذلػ أف اإلدارة تسشح حقؾقا وامتيازات تديل  ، ضساف حساية حخيات األفخاد وحقؾقيؼ 
إلى أف  ،عمضيا مسارسة وعائفيا وأنذظتيا التي تيجؼ مؽ ورائيا إلى تحقضق الرالح العاـ

ت مسا ييجد مرالح وحقؾؽ ذلػ قج يؤدؼ رفقة إسخاؼ في استعساؿ ىحه الحقؾؽ وامتيازا
مؽ االنحخاؼ في  ومؽ ىشا تبخز أىسية ودور الجيات الخقابية لسشع ىحا التجاوز والحجاألفخاد 

                                                           
 .245ص ٬مخجع سابق  ٬القانؾف اإلدارؼ  ٬عسار عؾابجؼ1
 1976٬٬مرخ  ٬مكتبة القاىخة الحجيثة  ٬الظبعة الثالثة  ٬مبجأ السذخوعية وضؾابط خزؾع الجولة لمقانؾف  ٬طعيسة الجخؼ -2

 .19ص
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فخزؾع الالمخكدية لمخقابة يزسؽ حساية  ، حساية السرالح اإلقميسية،استعساؿ الدمظة 
دارة السياـ مرالح سكاف الؾحجة اإلقميسية نفديا خاصة عشجما تدئ الجساعات اإلقميسية إ

أو حضشسا ال يتؾفخ عشرخ الشداىة في قخارات وأعساؿ ىحه اليضئات وىشا تربح  ، السؾكمة إلضيا
 .1الخقابة الؾصائية أداة ضخورية تدتخجـ لزساف السرالح اإلقميسية الفخدية

 األهجاف اإلدارية ثانيا :
الجانب اإلدارؼ إلى الؾصاية اإلدارية والغخض السخاد تحكيقو مشيا في نغخناإذا ما  

 نججىا تبتغي مجسؾعة مؽ األىجاؼ نحكخ مشيا:
كسا قمشا سابقا فإف االستقالؿ الحؼ  ،التأكضج عمى وحجة الجولة مؽ الشاحية اإلدارية 

والحؼ يعتبخ أحج دعائؼ الالمخكدية  ،تتستع بو السجالذ اإلقميسية أثشاء مسارستيا لسياميا
حساية لؾحجة و ،فخض رقابتيا عمى اليضئات اإلقميسيةاإلقميسية ليذ مظمقا فالبج لمجولة مؽ 

 ، الجولة إداريا وسياسيا وذلػ بسشع وجؾد دويالت ولؾ مؽ الشاحية اإلدارية داخل الجولة الؾاحجة
 .   2وبالتالي تيجؼ الؾصاية اإلدارية إلى عجـ تفكػ الجولة

ذلػ أف اإلدارة أثشاء مسارستيا  ، كذف األخظاء وأسبابيا والعسل عمى ترحيحيا 
في كذف ىحه األخظاء  ، وىشا يأتي دور الؾصاية اإلدارية األخظاءألعساليا قج تقع في 

كذف االنحخاؼ اإلدارؼ أؼ استغالؿ مع يا الحمؾؿ السشاسبة ليا وترؾيب والعسل عمى إيجاد
 .والسرمحة اإلقميسيةلعامة الدمظة أو الؾعيفة لتحقضق أغخاض شخرية بعضجة عؽ السرمحة ا

تحزضخ السؾعفضؽ عمى األداء الجضج وااللتداـ بالقؾانضؽ واألنغسة مؽ خالؿ إبخاز و  
وىحا مؽ شأنو  ، وعجـ التخكضد عمى الجؾانب الدمبية فقط ، الجؾانب اإليجابية في أعساليؼ

ؾدة وكفاية تذجيع السؾعفضؽ وبالتالي حدؽ إدارة السخافق العامة وتأدية الخجمات العسؾمية بج
ماسبتضؾؿ أنو عمى الجولة  التحقق مؽ حرؾؿ األفخاد عمى  و وفي ىحا السجاؿ يخػ الروؾ

التحقق مؽ تشفضح الخظط والدياسات العامة لمجولة في و 3أفزل الخجمات بالسخافق السحمية
 والحج4األجيدة اإلدارية بأقل جيج وتكمفة مسكشة وتحقضق أكبخ قجر مسكؽ مؽ الكفاءة والفعالية

                                                           
1
-jean riviro٬ droit administratif ٬ 9éme édition٬paris٬ p325 

 دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع  ٬ 1ط ٬الحكؼ السحمي في األردف وبخيظانيا  ٬قانؾف اإلدارة السحمية ٬ىاني عمى الظيخاوؼ -2
 . 143ص ٬ 2004 ٬األردف  

3
-Maspitol et raroque٬op.cit p15. 

نغؼ اإلدارة السحمية )السفيـؾ ،الفمدفة ،األىجاؼ(السمتقى العخبي االوؿ الستعمق بشغؼ االدارة السحمية  ٬دمحم محسؾد الظعامشة -4
 .11ص ٬ 2003أغدظذ 18،19في الؾطؽ العخبي ،صاللة ،سمظشة عساف
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فالخقابة الؾصائية تعسل عمى التشدضق بضؽ الدياسات  ،مؽ اإلسخاؼ في اإلنفاؽ األمؾاؿ العامة
وعمى التشدضق بضؽ الدياسات اإلقميسية فيسا بضشيسا  ، السحمية والدياسة العامة لمجولة مؽ جية

 مؽ جية ثانية وكميا ترب في قالب الحفاظ عمى الجولة .
 األهجاف السالية ثالثا:

 ، السذخع لمجساعات اإلقميسية الذخرية السعشؾية التي تدتمـد االستقالؿ الساليمشح  
 ، فيحه الجساعات تتستع باالستقاللية الترخؼ في أمؾاليا ومضدانضتيا مدتقمة عؽ مضدانية الجولة

وإنسا  ، إال أف ىحه االستقاللية ليدت مظمقة، وليا مؾارد خاصة تدتعسميا لتشفضح نفقاتيا
السالية لميضئات اإلقميسية مؽ الجيات العسمياتة وفق القانؾف وتيجؼ إلى مخاجعة تخزع لخقاب

الؾصية قرج السحافغة عمى األمؾاؿ العامة مؽ أؼ إنفاؽ غضخ مذخوع في مذاريع ال تخجـ 
البج أف تؾاكب جسيع فالخقابة، السرمحة العامة عجـ التالعب بإيخادات الجساعات اإلقميسية

كؾف ىجؼ الخقابة أساسا ىؾ التحقضق مؽ  ،تكؾف أكثخ فعاليةمخاحل السضدانية كي 
 .    1السقخرة في األغخاض التي تخرص مؽ أجميااالعتساداتاستخجام
ومسا الشػ فيو أف السذخع حضؽ فخض الؾصاية عمى جية معضشة فإنو يبتغي تحقضق  

وبيجؼ تحقضق ذلػ أخزع كل ىضئات الجولة لمخقابة بأشكاليا  ،جسمة مؽ السقاصج العامة
ذلػ أف اإلدارة الخشضجة  ،السختمفة بسا يرؾف مبجأ السذخوعية ويزسؽ سالمة الترخفات

 .  2تفخض وصاية حازمة وعامة ودقيقة
وإلى جانب ىحا وذاؾ فإف الؾصاية اإلدارية قج تحقق في بعض الحاالت مرمحة  

فقج تزسؽ ىحه الخقابة أف تفي اليضئات اإلقميسية  ، ليضئات اإلقميسيةالغضخ الستعامل مع ا
بالتداماتيا التعاقجية التي تشجؼ عؽ التعاقج مع الغضخ بيجؼ ترخيف شؤوف اليضئة اإلقميسية 

 السحمية.
 :مبخرات الهصاية اإلدارية  ثانيالفخع ال

                                                           
بة دار الثقافة مكت ٬دراسة تحمضمية تظبيكية د.ط ٬الخقابة اإلدارية والسالية عمى األجيدة الحكؾمية  ٬حسجؼ سحيساتالقبيالت1

 24ص ٬ 1998 ٬األردف  ٬لمشذخ والتؾزيع 
مجمة اإلجتياد  ٬"الخقابة اإلدارية عمى مجاوالت السجالذ البمجية في التذخيعضضؽ الجدائخؼ والتؾندي " ٬عسار بؾضياؼ 2

 17ص ٬ 2009ماؼ  ٬ 06العجد ٬القزائي 
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إجخاءاتيا والدمظات  ،أىجافياتستاز الؾصاية اإلدارية أنيا رقابة مذخوعة يتؼ تحجيج  
أؼ القؾانضؽ السشغسة لميضئات اإلدارية الالمخكدية  ،السخترة بسباشختيا بؾاسظة التذخيعات

اإلقميسية والسخفكية ) السرمحية( كقانؾف الؾالية والبمجية فميسا مبخرات تبضؽ وجؾدىا وىحا ما 
 سؾؼ نعالجو في ىحا العشرخ .

 احتخام السذخوعية  أوال:
كانت كل الدمظات في الجولة مظالبة باحتخاـ مبجأ السذخوعية فإنو بالشدبة  إذا 

لمجساعات اإلقميسية يكؾف مؽ باب أولى بسا ليا مؽ اختراصات وصالحيات نقؾـ بيا وفقا 
 لمقؾانضؽ األنغسة والمؾائح السعسؾؿ بيا .

تي تمتـد بو فالخقابة اإلدارية رقابة مذخوعة تيجؼ لزساف احتخاـ مبجأ السذخوعية ال 
 اليضئات الالمخكدية في جسيع أعساليا إذ يجب عمضيا احتخاـ القانؾف. 

ويسكؽ لمدمظة اإلدارية التي تباشخىا الخقابة اإلدارية أف تفخض احتخاـ قاعجة  
بيقا لقاعجة "ال تظ،التخرص عمى اليضئات الالمخكدية عؽ طخيق رقابة مجػ شخعية أعساليا

أف تكؾف الخقابة اإلدارية محجدة عمى سبضل الحرخ في فإنو يجب وصاية بجوف نص "
فال يجؾز لمدمظات اإلدارية السخكدية أف تدتعسل وسائل وامتيازات غضخ تمػ السقخرة  ، القانؾف 

إذ يجب أف تدتخجـ وسائل الخقابة مؽ أجل تحقضق أىجاؼ الخقابة والخزؾع  ،في القؾانضؽ
الغخض أو األغخاض السحجدة قانؾنا مع االمتشاع  لقاعجة التخرص ال يعشي إال االلتداـ بجائخة

عؽ تجاوز ىحه الجائخة )أؼ نظاؽ ىحه األغخاض( وعمى ذلػ فال يجؾز لميضئات الالمخكدية 
أف تتجاوز نظاؽ  ، اإلقميسية في إطار احتخاميا والتداميا لتخرريا في السدائل اإلقميسية

ي اختراص الجولة أو السدائل التي ىحه السدائل إلى نظاؽ السدائل الؾطشية التي تجخل ف
 .   1تجخل في اختراص ىضئة إدارية إقميسية أخخػ 

 حساية السرمحة العامة  ثانيا :
تتسثل السرمحة العامة بسعشاىا الؾاسع في مرمحة الجولة ومرمحة األشخاص  

  . 2الالمخكدية فزال عؽ مرمحة السؾاطشضؽ

                                                           
 . 44ص ٬السخجع الدابق ٬فخيجة مدياني -1
 .93مخجع سابق ص ٬صالحي عبج الشاصخ2
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 مرمحة الجولة : -1
تعج الدبب األساسي لؾجؾد الخقابة اإلدارية فإف صيانة إف حساية مرمحة الجولة  

الجولة السخكدية وتعديد ىضبتيا كذخرية معشؾية وإيقاؼ كل حالة تجاوز وتجخل بسرالحيا 
 وأىجافيا الؾطشية مؽ أجل حساية السرمحة العامة مؽ الشاحية الدياسية واإلدارية والسالية .

معشؾية المخكدية متعجدة لجانب شخرية ففي عل الالمخكدية اإلدارية تؾجج أشخاص  
لحا وجبت الخقابة اإلدارية مؽ أجل حسايتيا ولسشع  ، الجولة وىحا بإمكانو أف ييجد وحجة الجولة

فال يسكؽ لميضئات اإلدارية  ، تغمضب السرالح اإلقميسية عمى السرمحة القؾمية )الؾطشية(
يا دويالت داخل الجولة الؾاحجة الالمخكدية الستستعة بالذخرية السعشؾية أف تذكل لشفد

فالالمخكدية ال تيجؼ لمتعبضخ عؽ إعظاء أؼ استقالؿ ذاتي لمسذاركة الفعمية لمؾالية 
كسا أف مرمحة الجولة تدتمـد مؽ الشاحية السالية وجؾد مثل  ، والجساىضخ الذعبية في الدمظة

السالية وضبط اليبات  ىحه الخقابة عمى اليضئات الالمخكدية التي تدودىا الجولة بسعؾناتيا
 .  1والؾصايا لميضئات الالمخكدية

 مرمحة األشخاص الالمخكدية : -2
 ،مؽ مياـ الخقابة الؾصائية رعاية مرالح الذخص الالمخكدؼ في مؾاجية مسثميو 

وذلػ في حالة إىساليؼ وانحخافيؼ عؽ تأدية مياميؼ نحؾه وفقا لسا يقخره القانؾف وخاصة إذا 
وكحلػ في حالة حجوث  ،كدؼ مسؽ تؼ اختيارىؼ عؽ طخيق االنتخابكاف الذخص الالمخ 

 . 2تجاوزات مؽ جانب ىؤالء السسثمضؽ
 السهاطشين  حساية مرمحة -3

تيجؼ الخقابة اإلدارية عمى اليضئات اإلدارية الالمخكدية لحساية مرمحة السؾاطشضؽ مؽ  
بالحياد وتؾجييا نحؾ التعدف سؾء التدضضخ أو إىساؿ اليضئات الالمخكدية وعجـ التداميا 

  . 3واالستبجاد لحقؾؽ وحخيات السؾاطشضؽ

                                                           
 .  45ص سابق,مخجع صالحي عبج الشاصخ, 1

2
maspetiol et laroque٬op٬cit٬p15. 

 .46مخجع سابق ص ٬فخيجة مدياني3
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 السبحث الثاني: صهر الخقابة الهصائية عمى الجساعات اإلقميسية 
تسارس الدمظة السخكدية رقابتيا إداريا عمى الجساعات اإلقميسية بيجؼ حسل  

يشبغي أف تكؾف بحضث ،األشخاص السعشؾيضؽ الخاضعضؽ ليا عمى احتخاـ مبجأ الذخعية
ترخفات ىؤالء األشخاص السعشؾية في إطار القؾاعج القانؾنية وأال تتجاوزىا وىحا تحكيقا 

والتي سبق وأف تظخقشا إلضيا كسا أف الؾصاية تديخ عمى الدضخ ،ألىجاؼ الؾصاية اإلدارية
مؾاؿ الحدؽ لميضئات الالمخكدية عؽ طخيق تحقضق مخاقبة مالئسة وذلػ تفاديا لدؾء استعساؿ أ

تباشخ الدمظة الؾصائية بالجولة رقابتيا إما عمى أعزاء الدمظة  ، الجساعات اإلقميسية
أو عمى أعساليؼ ،سؾاء كانؾا مشفخديؽ أو مجتسعضؽ في شكل ىضئة إقميسية ،الالمخكدية اإلقميسية

 مع العمؼ أنو غالبا ما تترخؼ ىحه الخقابة إلى أعساؿ ىحه اليضئات .   
حا السبحث دراسة صؾر الؾصاية اإلدارية عمى الجساعات سشحاوؿ مؽ خالؿ ى 

نتحجث في القدؼ األوؿ عؽ الخقابة الؾصائية  ، اإلقميسية حضث تؼ تقديؼ السبحث إلى قدسضؽ
السسارسة عمى السجالذ كيضئة )السظمب األوؿ( ثؼ نتحجث عؽ الخقابة الؾصائية عمى 

 األعساؿ)السظمب الثاني(
 السجالذ كهيئة ئية عمى السطمب األول:الخقابةالهصا

تسارس الدمظة السخكدية رقابة وصائية عمى السجالذ الذعبية البمجية و الؾالئية  
كسا نجج اختالؼ جية الخقابة ،وبالخجؾع لمقانؾف نجج تجرج الدمظة السخكدية السخترة بالخقابة

وكحا باختالؼ القظاع والجؾانب ما إذا كانت مالية  ،ووسائميا باختالؼ الجية السؾصى عمضيا
حضث نجج أف الدمظة الؾصية  ،وتتخح الخقابة الؾصائية عمى األجيدة في األصل ،أو إدارية

كسا أنيا تسارس عمى األعزاء ىحه اليضئة  ، تسارس رقابتيا عمى السجمذ كيضئة)الفخع األوؿ(
 برفة فخدية )الفخع الثاني( .

 قابةالهصائية عمى األجهدة الفخع األول:الخ 
الجعؾة ،وتتسثل الخقابة الؾصائية عمى السجالذ اإلقميسية كيضئة في ثالثة صؾر:الحل 
 التؾقيف. ،لالنعقاد
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 أوال :الحل 
رقابة الحل عمى السجالذ اإلقميسية )اليضئة ككل(ىي اإلعجاـ القانؾني لمسجمذ وتجخيج  

 .  2الذخرية السعشؾية لميضئةمع بقاء ، 1األعزاء مؽ صفتيؼ كسشتخبضؽ
ويعتبخ الحل أشج مغاىخ الخقابة الؾصائية وأخظخىا لحلػ ال يتخح إال في إطار ما  

ونغخا ألف ، ية واستقالؿ اليضئات الالمخكديةيدسح بو القانؾف بشص صخيح ضسانا لسبجأ حخ 
حل السجمذ مؽ أخظخ وسائل الخقابة فإف السذخع يحيط حق الحل بزسانات 

فيكؾف  ، شتخاط إجخاء انتخابات ججيجة الختيار مجالذ ججيج خالؿ مجة معضشةكا3خاصة
ونجج  ، استخجاـ حق الحل مؽ جانب الجية الؾصائية بسثابة احتكاـ إلى الجسيؾر الشاخب
وال عمى  ،أف حل اليضئة التي تعبخ عؽ إرادة الذخص الالمخكدؼ ال يؤثخ عمى الذخص ذاتو

 مخ عمى تغضضخ أعزاء تمػ اليضئة .بل يقترخ األ ،شخرضتو السعشؾية
ويتؼ الحل عادة مؽ أجل السحافغة عمى اليجؼ الحؼ تؼ إنذاء اليضئة الالمخكدية مؽ  

مسا  ، 4تدتحق الحل ، أجمو فاليضئة الالمخكدية التي تربح عاجدة عؽ تحقضق األىجاؼ
جؾىخه عؽ وال يختمف حل السجمذ الذعبي البمجؼ في ، 5يؾجب تدبضب قخار أو مخسـؾ الحل

حل السجمذ الذعبي الؾالئي سؾاء مؽ حضث أسبابو أو الجية السخترة بو أو إجخاءاتو أو 
 الشتائج الستختبة عميو.

 حل السجمذ الذعبي البمجي  -1
الستعمق بالبمجية إلى تحجيج وحرخ الحاالت التي يحل بدببيا  10-11عسج قانؾف  

 عمى ما يمي: 46السجمذ والتي تشحرخ في السادة 
 "يتؼ الحل والتججيج الكمي لمسجمذ الذعبي البمجؼ :

 . في حالة خخؽ أحكاـ دستؾرية 

                                                           
 .83ص ٬ 2012 ٬الجدائخ ٬جدؾر لمشذخ والتؾزيع  ٬الظبعة األولى  ٬شخح قانؾف الؾالية ٬عسار بؾضياؼ1
 .106ص ٬ 2002 ٬عشابو٬دار العمـؾ لمشذخ والتؾزيع ٬القانؾف اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمي2
الظبعة األولى  ٬دار الكتاب لمبشاني ومكتبة السجرسة لمظباعة والشذخ والتؾزيع ٬الجدائخ  ٬صالح فؤاد:مبادغ القانؾف اإلدارؼ 3

 .107ص1983
 ٬لسشغسة العخبية لمعمـؾ اإلداريةمجمة ا ٬"مبادغ الخقابة عمى أعساؿ اإلدارة وتظبيقاتيا في األردف" ٬دمحم عسخ الذبتؾكي4

 عساف. ٬األردف  ٬ 250العجد
 .135ص 52 ٬ 1984الدشة  ٬مجمة القانؾف واالقتراد ٬الؾصاية اإلدارية  ٬بكخ الكباني 5
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  جسيع األعزاء . انتخابفي حالة إلغاء 
  جساعية ألعزاء السجمذ. استقالةفي حالة 
  عشجما يكؾف اإلبقاء عمى السجمذ مرجر إختالالت  خظضخة ثؼ إثباتيا في التفدضخ

 بسرالح السؾاطشضؽ وطسأنضشتيؼ.البمجؼ، أو مؽ طبيعتو السداس 
  عشجما يربح عجد السشتخبضؽ أقل مؽ األغمبية السظمقة بالخغؼ مؽ تظبضق أحكاـ السادة

 اأعاله 41
  في حالة خالفات خظضخة بضؽ أعزاء السجمذ الذعبي البمجؼ ، تعضق الدضخ العادؼ

 لو.  االستجابةليضئات  البمجية وبعج إعحار  يؾجيو الؾالي لمسجمذ دوف 
  ضسيا أو تجدئتيا  . أوفي حالة إدماج بمجيات 
   تحؾؿ دوف تشرضب السجمذ  السشتخب ." استثشائيةفي حالة حجوث عخوؼ 

والسالحع مؽ خالؿ ىاتو السادة أف ىحه الحاالت في مجسميا ىي أسباب مشظكية ،إذا نغخنا  
لسجالذ الذعبية إلضيا مؽ مشظمق أىجاؼ  الؾصاية ، أقخىا السذخع لتؾقيع وصاية الحل عمى ا

 .1البمجية ، حساية لسبجأ التسثضل الذعبي
 حل السجمذ الذعبي الهالئي: -2

إلى تحجيج وحرخ الحاالت  09-90عمى غخار الؾضع بالبمجية عسج القانؾف الؾالية  
 :  2مؽ إلى مايمي 44التي يحل بدببيا السجمذ والتي تختج وفقا لمسادة 

 مؽ الشرف حتى بعج الكياـ بعسميات االستخالؼ .انخفاض عجد األعزاء إلى األقل  -أ
 االستقالة الجساعية لجسيع أعزاء السجمذ السسارسضؽ . -ب
 االختالؼ الخظضخ بضؽ األعزاء الحؼ مؽ شأنو عخقمة الدضخ العادؼ لمسجمذ. -ج
 اإللغاء الشيائي لالنتخاب جسيع أعزاء السجمذ . -د

سجمذ الذعبي البمجؼ و السجمذ الؾالئي والسالحع ىؾ تذابو حاالت الحل بالشدبة لم 
 إال في حالتضؽ:

                                                           
 ، السذار إليو سابقا الستعمق بالبمجية 10-11،مؽ القانؾف 46،47،48أنغخ السادة ،  1
كمية الحقؾؽ  ٬جامعة الجدائخ ٬محكخة ماجدتضخ  ٬إلى يؾمشا 1967تظبضق نغاـ الالمخكدية في الجدائخ مؽ  ٬مقظف خضخة2

 .217ص ٬ 2001 ٬بؽ عكشؾف  ٬والعمـؾ اإلدارية
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 ال نججىا بالشدبة لمؾالية .  ،حالة ضؼ بمجيات لبعزيا أو تجدئتيا -
 وحالة إلغاء نيائي النتخاب جسيع أعزاء السجمذ الذعبي الؾالئي . -

ومؽ ثؼ فإف السالحغات والسدائل التي أوردناىا بذأف الجية أو الدمظة اإلدارية  
 .   1خترة بحل السجمذ الذعبي البمجؼ تبغي قائسة بالشدبة لحل السجمذ الذعبي الؾالئيالس

 ، وعشج حل السجمذ الذعبي الؾالئي فإف مخسـؾ الحل نفدو يحجد تاريخ تججيج السجمذ 
إال أف قانؾف ، التججيج التاـ لمسجالذ الؾالئيةوتستج الفتخة االنتخابية لمسجمذ السججد لغاية 

يشص خالفا لقانؾف البمجية عمى إقامة أؼ مجمذ مؤقت نغخا لظبيعة اليضئات  الؾالية لؼ
 .2السؾجؾدة عمى مدتؾػ الؾالية التي يسكشيا الحفاظ عمى مبجأ استسخارية السخفق العاـ

 ثانيا : دعهة السجمذ لالنعقاد
أف دعؾػ السجمذ لالنعقاد تعتبخ أحج وسائل الخقابة الؾصائية التي تسارس عمى  

"يسكؽ أف يجتسع 10-11مؽ قانؾف 17اليضئات الالمخكدية ، وفي ىحا الذأف نرت السادة 
السجمذ الذعبي البمجؼ في دورة غضخ عادية كمسا اقتزت ذلػ شؤوف البمجية بظمب مؽ 

 رئيدو أو ثمث أعزائو او مؽ الؾالي".
أف يعقج  عمى أنو "يسكؽ لمسجمذ الذعبي الؾالئي 07-12مؽ قانؾف 15وكحلػ نرت السادة 

 دورة استثشائية بظمب مؽ رئيدو أو ثمث أعزائو أو بظمب مؽ الؾالي  بحلػ فؾرا".
 ثالثا :اإليقاف

وعادة تكؾف فتخة التؾقضت مخحمة  ، اإليقاؼ ىؾ تعمضق عسل السجمذ برفة مؤقتة 
سمظة الحل ألف فتخة التؾقضت أو التعمضق قج تكؾف مشاسبة لتدؾية الخالفات  ،تسيضجية إلجخاء

 .إزالة كل أسباب التؾقيفو 
 الفخع الثاني : الخقابة عمى األعزاء )الخقابة الفخدية (

قبل الحجيث عؽ ىحا الشؾع مؽ الخقابة يجب التفخقة بضؽ مؾعفي الجساعات اإلقميسية  
فيسا تسارس ، فاألولى يخزعؾف لمدمظة الخئاسية،وأعزاء السجمذ الذعبي -البمجية والؾالية–

وتتسثل الخقابة عمى األعزاء ،الخقابة الؾصائية مؽ طخؼ الدمظة الؾطشيةعمى الفئة الثانية 
 الرؾر التالية:

                                                           
 143ص٬السخجع الدابق ٬ 09-90مؽ قانؾف   46و 45السادة 1
 .143ص ٬السخجع الدابق ٬دمحم صغضخ بعمى2
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 أوال : التهقيف 
التؾقيف ىؾ تجسضج العزؾية برفة مؤقتة وذلػ ليذ مؽ األسباب التي حجدىا  

القانؾف ووفق إجخاءات تتبعيا الشرؾص القانؾنية ولقج أشار عمى ذلػ كل مؽ قانؾف البمجية 
ف مجاواة السجمذ الذعبي "يسكؽ أف يؾق45الؾالية لمخقابة التؾقيف نقرت السادة وقانؾف  
، كل مشتخب يكؾف محل متابعة قزائية بدبب جشاية أو جشؾبيا صمى بالساؿ العاـ الؾالئي 

 او األسباب مخمة بالذخؼ وال تسكشو مؽ متابعة  عيجتو  اإلنتخابية  برفة  صحيحة .
معمل مؽ الؾزيخ السكمف بالجاخمية إلى غاية صجور حكؼ  يعمؽ التؾقيف بسؾجب قخار   

 .1الشيائي مؽ الجية القزائية السخترة
 الة الحكمية قثانيا : اإل

ال بحكؼ يلقانؾف ،بحضث يعتبخ السشتخب مدتكتدسى إقالة حكسية ألنيا تحجث بقؾة ا 
 الؾالية .القانؾف اذا تؾفخت فيو أحج الحاالت التي حجدىا قانؾف البمجية وقانؾف 

"يقرخ بقؾة القانؾف كل مشتخب بالسجمذ 07-12مؽ القانؾف 44قججاء في السادة 
في حالة تشاؼ مشرؾص  لالنتخابأوالذعبي الؾالئي يثبت أنو يؾجج تحت طائمة عجـ القابضمية

 عمضيا قانؾنا .
 .2''ويقخر السجمذ الذعبي الؾالئي ذلػ بسؾجب مجاولة

 :اإلقراء أو العدلثالثا
اإلقراء ىؾ إسقاط كمي أو نيائي ، لمعزؾ الحؼ تعخض إلدانة جدائية ولقج نص  

" يقرى بقؾة القانؾف مؽ السجمذ الذعبي الؾالئي كل مشتخب كاف محل 07-12عميو قانؾف 
 إدانة جدائية نيائية ليا عالقة بعؾدتو تزعو تحت طائمة عجـ القابضميةلإلنتخاب. 

 بسؾجب مجاولة .ويقخر السجمذ الذعبي الؾالئي ذلػ 
 ويثبت ىحا اإلقراء بسؾجب قخار مؽ الؾزيخ السكمف بالجاخمية

عمى اإلقراء مؽ السجالذ الذعبية البمجية قج نص  07-12فشالحع أف قانؾف  
فإذا تعخض العزؾ السشتخب في السجمذ الذعبي البمجؼ إلدانة جدائية أوجب ، الؾالئية

                                                           
 .11المتعلك بالوالٌة ،ص 17-12المانون من  45انظر إل المادة -1
 ، السذار إليو سابقا .الستعمق بالؾالية   07-12مؽ قانؾف 44انغخ إلى السادة -2
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اإلقراء ويثبت فيسا بعج بسؾجب قخار صادر  السذخع إعالف السجمذ الذعبي البمجؼ عؽ ىحا
 . 1مؽ الؾالي برفتو الجية السخترة بالدمظة الؾصائية

 السطمب الثاني :الخقابة الهصائية عمى األعسال 
كسا يعج أكثخ أنؾاع  ، يعج ىحا الشؾع مؽ أىؼ أنؾاع الخقابة التي تباشخىا الدمظة التشفضحية 

وتقع رقابة الدمظة التشفضحية عمى أعساؿ السجمذ سؾاء كاف العسل مخالف  ، الخقابة استعساال
وتبخز مغاىخ وصؾر تمػ الخقابة في إجخاءات السرادقة واإللغاء  ، لمقانؾف أـ غضخ مالئؼ

 والحمؾؿ .
وسشتظخؽ إلى ىحه اإلجخاءات وكيفية تظبيقيا عمى كل مؽ السجمذ الذعبي الؾالئي والسجمذ 

 الذعبي البمجؼ .
 لفخع األول : الخقابة الهصائية عمى أعسال السجمذ الذعبي البمجي ا

تسارس جية الؾصاية الستسثمة في الؾالي أساسا العجيج مؽ صؾر الخقابة عمى األعساؿ  
 وسشعالجيا كسا يمي: ،البمجية في شكل ترجيق وإلغاء وحمؾؿ

 الترجيق  أوال:
 ويأخح شكمضؽ

 مؽ قانؾف البمجية عمى أف مجاوالت السجمذ الذعبي  56: نرت السادة  ترجيق ضسشي
 .  2يـؾ مؽ إيجاعيا بالؾالية 21البمجؼ تربح نافحة 

 : عمى :"ال تشفح السرادقة  11/10مؽ قانؾف البمجية  17نرت السادة ترجيق صخيح
 عمضيا مؽ الؾالي السجاوالت الستزسشة ما يأتي:

 السضدانيات والحدابات . -
 قبؾؿ اليضئات والؾصاية األجشبية . -
 اتفاقيات التؾأمة .-
 التشازؿ عؽ األمالؾ العقارية البمجية ". -

                                                           
 .152ص ٬السخجع الدابق ٬شخح قانؾف الؾالية  ٬عسار بؾضياؼ-1

 ٬ 2013 ٬عشابو٬والتؾزيع  الشذاط اإلدارؼ( دار العمـؾ لمشذخ ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمى -2
 .191ص
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مع ىحا  ،نخػ ىشا أف ىحه السجاوالت ميسة ولحا اشتخط فضيا السذخع الترجيق الرخيح 
عسج السذخع إلى التخفيف مؽ شجة ىحا الترجيق وما قج يتختب عشو مؽ تباطؤ وتعظضل 

حضث عاد مخة أخخػ لمترجيق  ، 11/10مؽ قانؾف البمجية  58دارؼ في السادة لمشذاط اإل
 . 1يؾـ 30الزسشي مع تسجيج الفتخة إلى 

عمى أف القخارات البمجية  99إضافة ليحا نص القانؾف البمجؼ مؽ خالؿ السادة  
وىحا  ،الستعمقة بالتشغيسات العامة تربح قابمة لمتشفضح بعج شيخ مؽ تاريخ إرساليا لمؾالي

 الترجيق ىشا ضسشي .
 اإللغاءثانيا: 
ويمغى إيقاؼ تشفضح الترخفات الرادرة مؽ طخؼ السجمذ الذعبي البمجؼ والتي تأخح  

 شكل السجاوالت وىؾ نؾعاف :
  مؽ قانؾف البمجية عمى:"تبظل بقؾة القانؾف مجاوالت  59بظالف مظمق:نرت السادة

 السجمذ الذعبي البمجؼ .
 التي تسذ بخمؾز الجولة . ، لمجستؾر وغضخ السظابقة لمقؾانضؽ والتشغيساتالستخحة خخقا  -
 غضخ السحخرة بالمغة العخبية . -

 2يعايؽ الؾالي بظالف السجاولة بقخار."
عمى :"ال يسكؽ لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ  11/10بظالف ندبي : نص قانؾف البمجية  -

مع مرالح البمجية بأسسائيؼ  أو أؼ عزؾ مؽ السجمذ في وضعية تعارض مرالحو
أو كؾكالء حزؾر السجاولة  ،الذخرية أو أزواجيؼ أو أخؾاليؼ أو فخوعيؼ إلى الجرجة الخابعة

 . 3التي تعالج ىحا السؾضؾع إال تعج ىحه السجاولة باطمة"
يثبت بظالف ىحه السجاولة بقخار الؾالي معمل كسا يجب عمى كل عزؾ مجمذ شعبي  

ة تعارض مرالحو مع مرالح السجمذ الذعبي البمجؼ في حالبمجؼ أف يرخح لخئيذ 
 .البمجية

                                                           
 .192ص ٬الشذاط اإلدارؼ( السخجع سابق ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمى  -1
 السذار إليو سابقا الستعمق بالبمجية . 11/10القانؾف رقؼ 2
 نفذ القانؾف .11/10مؽ قانؾف رقؼ  60السادة 3
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وإذا كاف في وضعية تعارض مرالح متعمقة  ،كسا أف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ 
 . 1بو يجب أف يعمؽ ذلػ لمسجمذ الذعبي البمجؼ

ونغخ استقالؿ القانؾني الحؼ تتستع بو البمجية وتأكضجىا لظابعيا الالمخكدؼ سسحت  
مؽ قانؾف البمجية لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ أف يظعؽ إداريا )تغمؼ إدارؼ( أو  61السادة 

ذلػ بخفع )دعؾػ إلغاء(أماـ السحكسة  ، قزائيا في قخارات الؾالي الستعمقة بإلغاء مجاوالتو
 .2اإلدارية السخترة إقميسيا

 سمطة الحمهل ثالثا: 
إال أنو  ، التي تسضد الدمظة الخئاسيةسمظة الحمؾؿ خاصية مؽ الخرائص األساسية  

مؽ قانؾف  101وذلػ استثشائيا حضث نرت السادة  ،قج يكؾف ىشاؾ الحمؾؿ في نغاـ الؾصاية
البمجية عمى أنو "عشجما يستشع رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ عؽ اتخاذ القخارات السؾكمة لو 

يسكؽ لمؾالي بعج اعتحاره أف يقـؾ تمقائيا بيحا العسل مباشخة  ، بسقتزى القؾانضؽ والتشغيسات
 بعج انقزاء اآلجاؿ السحجدة بسؾجب أعحار"

 وسمظة حمؾؿ الؾالي تشرب عمى السؾاضيع التالية :
 تدجضل الشفقات اإلجبارية في السضدانية البمجية إذا لؼ يدجميا السجمذ .-
ىا لجػ التشفضح في حالة عجـ قياـ ضبط تؾازف السضدانية لجػ إعجاد وامتراص عجد  -

 السجمذ بحلػ بالشفقات الالزمة.
 مى أعسال السجمذ الذعبي الهالئي الهصائية ع:الخقابةالفخع الثاني 

تسارس عمى أعساؿ وترخفات ومجاوالت السجمذ الذعبي الؾالئي العجيج مؽ صؾر  
خارا الؾالي كسسثل لمجولة فإنيا أما ق،الخقابة مؽ جية الؾصاية الستسثمة أساسا في وزارة الجاخمية

 تخزع لسخاقبة الدمظة السخكدية باعتباره مخؤوسا. 
وعمى كل فإف مغاىخ الخقابة عمى األعساؿ إنسا تتسثل في إجخاءات الترجيق واإللغاء  
 3والحمؾؿ

 الترجيقأوال-1

                                                           
 نفذ السادة1
 .193ص ٬الشذاط اإلدارؼ( السخجع الدابق ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمى 2
 .103ص ٬السخجع الدابق  ٬إبتدامعسضؾر3
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 يأخح الترجيق عمى أعساؿ الؾالية شكمضؽ :
الؾالية عمى أف مجاوالت السجمذ الذعبي مؽ قانؾف  54زسشي:نرت السادةترجيق-أ 

ومع ذلػ فالؾالي حق  ،يـؾ مؽ تاريخ إيجاعيا لجػ الؾالية 21الؾالئي تعتبخ نافحة بعج فؾات 
عمى الخغؼ أنيا تفتقج إلى ،المجؾء إلى القزاء اإلدارؼ )السحكسة اإلدارية( إللغاء السجاولة

يا غضخ صالحة ألف تكؾف محال لجعؾػ مسا يجعم ،خرائص القخار وبالحات "الظابع التشفضحؼ"
 . 1اإللغاء

مؽ قانؾف الؾالية عمى :"ال تشفح إال بعج مرادقة  55نرت السادة صخيح : ترجيق-ب
مجاوالت السجمذ الذعبي الؾالئي  ،في أجل أقراه شيخاف ،الؾزيخ السكمف بالجاخمية عمضيا

 الستزسشة مايأتي :
 .التشازؿ عؽ العقار واقتشائو أو تبادلو 
 .السضدانيات والحدابات 
 ". اليبات والؾصايا األجشبية 
 البطالن )اإللغاء( :ثانيا 

البظالف وسضمة الحقة ألف سمظة الؾصاية ال تجخل إال بعج صجور القخار مؽ اليضئة  
فال يجؾز أف يكؾف ،الالمخكدية فتمغيو لكؾنو مخالفا لمقانؾف أو متعارضا مع الرالح العاـ

وال يكؾف مقتخنا بذخط فاسخ  ،الؾصاية باإللغاء إال بديظا ومجخد القخار الرادر مؽ سمظة
وال أف يغضخ مؽ قخار اليضئة الالمخكدية فميذ ليحه الدمظة إال أف ترجر قخار  ، أو وقف

باإللغاء أو تستشع عؽ إصجاره فاإللغاء إذف ىؾ أحج الؾسائل الؾقائية التي مؽ شأنيا إنياء 
 .  2ية مؽ طخؼ جية الؾصاية وذلػ لسخالفة القانؾف أثار قخار صادر عؽ ىضئة المخكد 

ويشعقج االختراص بإلغاء مجاوالت السجمذ الذعبي الؾالئي إلى وزيخ الجاخمية  
 بسؾجب قخار مدبب إما لبظالنيا بظالنا مظمقا أو بظالنا ندبيا .

يدخػ  ، بظالف مظمق :وىؾ يسشع وجؾد الترخفات القانؾنية ميسا كانت طبيعتيا 
مؽ قانؾف الؾالية "تبظل بقؾة القانؾف  53مؽ بجايتو وىحا ما جاء في نص السادة  مفعؾلو

                                                           
 .223ص ٬الشذاط اإلدارؼ( السخجع الدابق ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمى 1
 .106-105ص ٬السخجع الدابق  ٬ابتداـ عسضؾر2
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مجاوالت السجمذ الذعبي الؾالئي الستخحة خخقا لمجستؾر وغضخ السظابقة لمقؾانضؽ والتشغيسات 
 التي تسذ بخمؾز الجولة وشعاراتيا

 غضخ محخرة بالمغة العخبية . -
 تراصاتيا.التي تتشاوؿ مؾضؾعا ال يجخل ضسؽ اخ -
 الستخحة خارج االجتساعات القانؾنية لمسجمذ .-

 .1الستخحة خارج مقخ السجمذ الذعبي الؾالئي"
وإذا تبضؽ لمؾالي أف مجاولة مااتخحت خخقا ليحه السادة فإنو يخفع دعؾػ أماـ السحكسة  

 اإلدارية السخترة إقميسيا ليقخ بظالنيا.
الت السجمذ الذعبي الؾالئي التي يكؾف بظالف ندبي:ىؾ قخار قابمية اإلبظاؿ لسجاو  

ألحج األعزاء مرمحة فضيا سؾاء باسسيؼ الذخري أو أزواجيؼ وأصؾليؼ أو فخوعيؼ إلى 
 2أو كؾكالء وكحلػ بالشدبة لخئيذ السجمذ الذعبي الؾالئي " ،الجرجة الخابعة

يسكؽ  كسا ،يـؾ مؽ تاريخ إقخارىا 15يسكؽ لمؾالي أف يثضخ بظالف ىحه السجاولة خالؿ  
السظالبة بيا مؽ طخؼ كل مشتخب أو مكمف بالزخيبة بالؾالية لو مرمحة في ذلػ خالؿ 

 .  3يؾما بعج إلراؽ السجاولة بسؾجب رسالة مؾصى عمضيا لمؾالي مقابل وصل استالـ 15
ويخفع الؾالي دعؾػ أماـ السحكسة اإلدارية قرج اإلقخار ببظالنيا )السجاولة التي اتخحت خخقا 

 4( 56سادة إلحكاـ ال
 الحمهل :ثالثا

نؾنية يقرج بالحمؾؿ قياـ الجية الؾصية مقاـ الجية الالمخكدية في تشفضح التداماتيا القا 
 5عجد أو إىساؿ رغؼ إخظاراىا مدبقا مؽ جانب الدمظة الؾصيةالتي لؼ تقؼ بيا عؽ قرج أو 

. 
يدسح بيا فدمظة الحمؾؿ مؽ الخرائص األساسية التي تسضد الدمظة الخئاسية لكؽ  

عمى  07-12مؽ قانؾف 168ىشا استثشاءا في نغاـ الؾصاية اإلدارية حضث نرت السادة 
                                                           

 .السذار إليو سابقاالستعمق بالؾالية  12/07القانؾف رقؼ 1
 الستعمق بالؾالية.  12/07مؽ القانؾف رقؼ  56السادة2
 .226ص ٬الشذاط اإلدارؼ( السخجع الدابق ٬القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ  ٬دمحم الرغضخ بعمى 3
 السذار إليو سابقا 12/07القانؾف نفدو 56السادة4
 . 108السخجع الدابق ص ٬ابتداـ عسضؾر5
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"عشجما ال يرؾت عمى مذخوع السضدانية بدبب احتالؿ داخل السجمذ الذعبي الؾالئي فإف 
 .وباستجعاء السجمذ الذعبي الؾالئي في دورة غضخ عادية لمسرادقة عمي، الؾالي يقـؾ باستثشاء

ىحه الجورة ال تعقج إال إذا تجاوزت الفتخة القانؾنية لمسرادقة عمى مذخوع غضخ أف  
وفي حالة عجـ تؾصل ىحه الجورة  07-12مؽ قانؾف  167السضدانية وبعج تظبضق أحكاـ السادة 

يبمغ الؾالي الؾزيخ السكمف بالجاخمية الحؼ يتخح  ، إلى السرادقة عمى مذخوع السضدانية
 .  1التجابضخ السالئسة لزبظيا

"عشجما يغيخ تشفضح مضدانية الؾالية أنو عمى 07-12مؽ قانؾف  169كسا نرت السادة  
عجدا فإنو يجب عمى السجمذ الذعبي الؾالئي اتخاذ جسيع التجابضخ الالزمة بامتراص ىحا 

 العجد وضساف التؾازف الراـر لمسضدانية اإلضافية لمدشة السالية السؾالية .
يتؾلى اتخاذىا  ، الذعبي الؾالئي التجابضخ الرحيحة الزخوريةإذا لؼ يتخح السجمذ  

الؾزيخ السكمف بالجاخمية والؾزيخ السكمف بالسالية المحيؽ يسكشيسا اإلذف بامتراص العجد 
 .2عمى مجػ سشتضؽ أو عجة سشؾات مالية "

السالحع مؽ الخالؿ السؾاد السحكؾرة أعاله أنو تقـؾ الدمظة الؾصائية بسقتزى  
السحجدة قانؾنا محل الالمخكدية لتشفضح بعض التداماتيا ويعتبخ الحمؾؿ مؽ  االستثشائيةسمظتيا 

 أخظخ اإلجخاءات.

                                                           
 الستعمق بالؾالية. 12/07مؽ القانؾف رقؼ  168السادة -1
 مؽ القانؾف نفدو 169السادة  -2
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 خاتسة 
ختاما لسا قسشا بو مؽ دارسػة يتزػح لشػا أف نجػاح نغػاـ الجساعػات السحمضػة يكسػؽ فػي مػجػ 

السحمضػة لذػؤونيا السحمضػة ، فاألصػل فػي ىػحا الشغػاـ  تحقضػق اسػتقالؿ يكفػل تدػضضخ الجساعػات
ىػؾ االسػتقالؿ الػحؼ يعتبػخ جػؾىخ الالمخكديػة اإلداريػة و االسػتثشاء مشػو يكسػؽ فيسػا تسارسػو 

الدػمظة السخكديػػة مػػؽ رقابػػة عمػػى ىػػحه اليضئػػات بذػكل دقضػػق دوف الخػ ػخوج عػػؽ مفيػػؾـ 
الف أؼ تجػاوز فػي مسارسػة ىػحه الخقابػة يػؤدؼ حتسػا إلػى اإلخػالؿ بسبػجأ التػؾازف  . الالمخكديػػة

عػ ػؽ  خاؼبػضؽ االسػتقالؿ السسشػػؾح و مػػا تفػػخض عمضػػو مػػؽ رقابػػة محػػجدة ، و بالتػػالي االنحػ
مدػػار الالمخكديػػة و فقجانيا صفتيا األساسػية ، و ىػحا ىػؾ الخظػأ بعضشػو . و لألسػف ىػحا مػا 
حرػل فػي الجدائػخ إذ لؼ يتؼ التؾفضػق بػضؽ مػا مػشح مػؽ اسػتقالؿ يكفػل تجدػضج حكيقػي لمتشغػيؼ 

مػا فػخض مػؽ وصػاية اإلدارؼ و بػاألخص الدػضخ فػي عػل نغػاـ المخكػدؼ صػحيح ، و بػضؽ 
 قرػج تحقضػق االندػجاـ فػي تشفضػح الدياسة العامة و حساية الجولة إداريا و قانؾنا . و يسكؽ 

 : اآلتية الشتائج خالؿ مؽ ذلػ تؾضيح
 الثالثة أشكالو باجتساع يتحقق استقالال السحمية الجساعات الجدائخ مذخعشا مشح لقج  

 . السخكدية الدمظة لؾصاية أخزعيا كسا ، مالي( و وعيفي ، عزؾؼ  )استقالؿ 
  : صؾرتضؽ في يتجمى عزؾيا استقالال قؾانضشو خالؿ مؽ الجدائخؼ  السذخع مشح

 تدضخ السحمية لمجساعات مدتقال خاصا قانؾنيا كيانا تسشح التي السعشؾية بالذخرية اعتخافو
 بسجالذ اليضئات ىحه مثل كسا . إلقميسيا مجتسعيا ةإراد عؽ تعبخ و السحمية مرالحيا فيو

 يعدز ما ىحا و السجالذ ىحه اختيار في االنتخاب أسمؾب اعتسج مشتخبة،حضث
 التشفضحية اليضئة اختيار في وفقط التعضضؽ أسمؾب تبشى الؾقت نفذ في السذخع االستقالؿ،لكؽ

 و لمؾالي بتعضضشيا السخكدية الدمظة تجخمت إذ . باالستقالؿ مداس أوؿ ىحا و،)الؾالي( لمؾالية
 . اإلدارية الالمخكدية مدار مؽ يبعجىا ال التجخل ىحا كاف إف

 خاصة اختراصات بسشحو ذلػ و وعيفي السذخع الجدائخؼ استقالال أضاؼ 
 أفزل ىؾ و ، العاـ األسمؾب عمى تحجيجىا في اعتسج حضث ، السحمية بالجساعات
 ، قانؾنا السحمية حاجاتيا إشباع و التجخل حق السحمية اليضئات كؾنو يسشح األسالضب

 ىـخ مدتؾػ  عمى خاصة االستقالؿ ىحا عمى يؤثخ لمؾالي االزدواج الؾعيفي لكؽ
 جعل مسا الرالحيات أغمبية عمى فيحؾز ديةخكمالال يجدج الؾعيفة إذ ، الؾالية
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 الؾالئي الذعبي لمسجمذ رئيذ وجؾد مع الؾالي لدمظة خزؾع كبضخ حالة في الؾالية
 مشحو بسا يكتفي عاجد يبقى لكشو ، صالحيات مؽ يكفيما  تحسل شأنو مؽ مشتخب

 .السجاوالت نغاـ عمى الحفاظ و السجمذ يتؾلى رئاسة حضث ، القانؾف  إياه
 القانؾنية نرؾصو في صخاحة بو اعتخؼ بسا االستقالؿ أشكاؿ الجدائخؼ  السذخع ختؼ 

 ىحا مذ ما سخعاف لكؽ ، السالي االستقالؿ ىؾ و ( البمجية قانؾف  و الؾالية ) قانؾف 
 بيجؼ إعانات مؽ السخكدية( الحكؾمة)الدمظة تسشحو ما خالؿ مؽ االستقالؿ
 مؾاردىا كفاية لعجـ ىحا ، احتياجاتيا لكفاية السحمية الجساعات مضدانية عمى السحافغة

 السداس مذكل خمق و جية مؽ العجد مذكل عؾلج ىشا و ، السحمية )الجاخمية(
 حخية يقضج مدبق تخظيط و دراسة وفق تقجـ فاإلعانات ، أخخػ  جية مؽ باالستقالؿ
 ىحه صخؼ مجاؿ الؾصاية سمظة تخاقب حضث ، فضيا الترخؼ في السحمية الجساعات
 بشفديا شؤونيا تدضضخ عمى السحمية ىضئاتيا بسقجرة تثق ال كأنسا تتابعيا و اإلعانات

 الجساعات تقضج و السالي االستقالؿ يدقط وىشا ، استقالال مشحت و مشتخبة أنيا مع
 تمبية و العاـ الرالح تحقضق بغخض أنيا النشفي لكؽ ، محتسة وصائية بخقابة

 . محمية حاجيات
 فؾسائل  ، القانؾنية الشرؾص وفق السحمية الجساعات عمى اإلدارية الؾصاية تسارس

 لمجساعات السشزسة و السشذأة القؾانضؽ في الحرخ سبضل عمى محجدة مسارستيا
 . السفتخضة الخئاسية الدمظة عكذ استثشائية إدارية وصاية فيي السحمية

 باالستقالؿ تسذ لجرجة شجيجة رقابة ىي السحمية الجساعات أعساؿ عمى الخقابة 
 رقابة ) السحمية لميضئات التقجيخية الدمظة رقابة عمى حتى تتخكد حضث  السسشؾح
 عجـ و الكبضخ السداس ىؾ وىحا ، مجاوالتيا عمى السرادقة مثاؿ ذلػ و ( مالئسة

 مذخوعية رقابة عمى زيادة ىحا . تقجيخاتيا إبجاء حخية حتى السحمية الجساعات مشح
 األعزاء عمى الخقابة أما .السالئسة بخقابة مقارنة مقبؾلة تعتبخ التي اإلدارية األعساؿ

 القانؾنية. الشرؾص في محجد ىؾ ما وفق تتؼ فيي
 مخسـؾ طخيق عؽ يتؼ ىحا و السجالذ حل حؾؿ تتخكد األعزاء عمى الخقابة أف رغؼ 

 العجيج أف نجج الؾاقع ارض عمى و أنشا إال ، بالجاخمية السكمف الؾزيخ يقخره رئاسي
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 نص ما مع يتخالف وىحا ، تشفضحؼ مخسـؾ بسؾجب حمت البمجية الذعبية مؽ السجالذ
 عميو القانؾف.

 رقابة تشغسو باستقالؿ تتستع السحمية الجساعات أف القؾؿ يسكؽ ذكخه سبق ما خالؿ مؽ
قانؾف  عمى الظارئة الججيجة التعجيالت فخغؼ ، شجيجة قانؾنية قضؾد صؾرة في وصائية

 و تتؾافق محمية إدارة يحقق بججيج يأتي لؼ انو إال ( الؾالية و البمجية السحمية) الجساعات
 ثؼ ، الالمخكدية مبجأ وتحقق جية مؽ االستقالؿ تسشح القانؾنية فالشرؾص الالمخكدؼ  الشغاـ

 في بإجحاؼ لكشو مقبؾؿ ىحا و الشرؾص نفذ خالؿ مؽ أخخػ  جية مؽ االستقالؿ ىحا تقضج
 سمظة جعل خالؿ مؽ خاصة وىسية صؾرة شبو االستقالؿ مؽ تجعل حضث االستقالؿ حق

 مفزمة ، الؾالية مدتؾػ  عمى سيسا ال السحمية اإلدارية لمحياة محؾرا الؾالي خاصة و الؾصاية
 الجيسقخاطية الكيسة عمى اإلدارؼ  التخكضد عجـ يحققيا التي الفعالية ضساف و السغامخة عجـ
 السذخع عمى يجب ليحا و . تشفضحية بآليات الؾالئي الذعبي السجمذ تدويج يذكميا قج التي

 مؽ الالمخكدؼ  الشغاـ خزؼ في السزي و التبعية و االستقالؿ بضؽ العالقة ضبط الجدائخؼ 
 مؽ السخكدية لمدمظة محمية فخوع بسثابة أصبحت التي السحمية ىضئاتو استقالؿ تخميص خالؿ

 : أىسيا التؾصيات مؽ مجسؾعة نقتخح حضث ، التبعية مخالب
 الشرؾص شجة إلى فقط يخجع ال السحمية الجساعات نغاـ تؾازف  اختالؿ سبب إف 

  القانؾنية
 نقتخح ليحا و ، السشتخبة السجالذ أعزاء كفاءة إلى ذلػ يتعجػ بل ، لمخقابة السشغسة 

 التخشح بذخوط الستعمقة الشرؾص تعجيل و االنتخابات قانؾف  في الشغخ إعادة
 مؽ صاحبو يسكؽ رقي ا عمسي مدتؾػ  بتحجيج ذلػ و ، الذعبية السجالذ لعزؾية

 . مجتسعو السحمي شؤوف  تدضضخ
 العسؾمية  الخجمات مجاؿ في خاصة السالية السؾارد تحدضؽ وسائل عؽ البحث ضخورة

 .الحكؾمة طخؼ مؽ السقجمة اإلعشات في الترخؼ حخية السحمية اليضئات وإعظاء
 السذخوعية رقابة عمى فقط اشتساليا و اإلدارية الؾصاية شجة مؽ التخفيف . 
 تحؾيل و الجولة تسثضل في فقط ميامو بحرخ ذلػ و لمؾالي الؾعيفي االزدواج إلغاء 

 بضؽ التؾازف  إعادة اجل مؽ الؾالئي الذعبي السجمذ رئيذ إلى لمؾالية كسسثل ميامو
  .الدمظات جسيع عمى السييسؽ الؾالي مخكد و الؾالئي الذعبي السجمذ رئيذ
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 و الفخندي السذخع مدخػ  الدضخ يسكؽ السحمية الجساعات انحخاؼ لعجـ ضسانا 
القزائية الخقابة عمى االعتساد
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 قائسة السخاجع:
 القانهنيةأوال :الشرهص 

 الجساتيخ : -1
ي ،الرادرة ف64الجخيجة الخسسية عجد،1963دستؾرالجسيؾرية الجدائخية لدشة -

10/09/1963 . 
الرادرة في ،94الجخيجة الخسسية عجد،1976الجدائخية لدشةدستؾرالجسيؾرية  -

24/11/1976 . 
الرادرة في ،09الجخيجة الخسسية عجد،1989دستؾر الجسيؾرية الجدائخية لدشة -

01/03/1989 . 
فيفخؼ  28السؾافق ؿ 1409رجب  22السؤرخ في  89/18السخسـؾ الخئاسي رقؼ  -

 .1989سشة  09جخيجة رسسية عجد  ،الستزسؽ نص التعجيل الجستؾرؼ 
الرادرة في ، 76الجخيجة الخسسية عجد  ، 1996دستؾر الجسيؾرية الجدائخية لدشة  -

 2016مارس 06السؤرخ في  10/01القانؾف رقؼ ؛ السعجؿ والستسؼ ب08/12/1996
، السعجؿ 2016مارس  07السؤرخة في  14جخيجة الخسسية عجد، الستزسؽ التعجيل الجستؾرؼ 

التعجيل ، يتعمق بإصجار 30/12/2020، مؤرخ في 442-20السخسـؾ الخئاسي  بسؾجب
، الرادرة في 82، ج.ر.ج.ج2020أوؿ نؾفسبخ ، السرادؽ عميو في استفتاء الجستؾرؼ 

30/12/2020. 
 الشرهص التذخيعية : -2
متزسؽ القانؾف  ، 18/01/1967السؾافق ؿ 1382شؾاؿ  07السؤرخ في  67/24األمخ  -

 .1967سشة  06الجخيجة الخسسية العجد ، البمجؼ
،يتزسؽ قانؾف الؾالية، الجخيجة الخسسية  05/1965/ 23السؤرخ في  69/38 األمخ -

  1969،لدشة 44العجد
الجخيجة الخسسية ,الستزسؽ القانؾف السجني، 26/09/1975السؤرخ في  75/58األمخ  -

 .78العجد 
جخيجة  ، 1976نؾفسبخ 22السؾافق ؿ 1996ذؼ القعجة  30السؤرخ في  76/97األمخ  -

 . 1976سشة  94الخسسية العجد 
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، السعجؿ والستسؼ باالمخ متزسؽ قانؾف األسخة 1984مؤرخ في يؾنضؾ  84/11قانؾف رقؼ -
 2005لدشة  15، الجخيجة الخسسية  2005السؤرخ في فبخايخ  02-05رقؼ 

الستزسؽ  07/04/1990السؾافق ؿ  1410رمزاف  12السؤرخ في  90/08رقؼالقانؾف  -
 .1990سشة  15قانؾف الؾالية الجخيجة الخسسية عجد

 .قانؾف األسخةالسعجلم 27/02/2005السؤرخ في 02-05األمخ  -
 ،37الجخيجة الخسسية عجد، يتعمق بالبمجية 2011،/22/06السؤرخ في  10-11القانؾف رقؼ -

 .03/07/2011الرادرة في 
الجخيجة الخسسية  2012،/12/01الستعمق باالنتخاب السؤرخ في  12/01القانؾف رقؼ -

 14/01/2012الرادرة في 01،عجد
الجخيجة الخسسية ، يتعمق بالؾالية 2012،/21/02السؤرخ في  07-12القانؾف رقؼ -

 .29/02/2012الرادرة في 12،عجد
 الشرهص التشعيسية : -3
 السهاثيق : -4
 .06، الجخيجة الخسسية عجد10/01/1966، الرادر في 1966مضثاؽ البمجية لدشة  -
 .44،الجخيجة الخسسية عجد  23/05/1969،الرادر في1969مضثاؽ الؾالية لدشة -
الجخيجة  05/07/1976السؤرخ في  57.76السضثاؽ الؾطشي الرادر بسؾجب األمخ  -

 .30/07/1976الرادر في  61الخسسية عجد
، السؤرخ في 76/57الرادر بسؾجب األمخ رقؼ  ، 1976الؾطشي لدشة  السضثاؽ -

 . 30/07/1976، الرادرة في 61، الجخيجة الخسسية عجد05/07/1976
 ثانيا :الكتب بالمغة العخبية 

 الكتب العامة  -أ
تؾفضق شحاتو،مبادغ القانؾف اإلدارؼ، الظبعة األولى، الجدء األوؿ دار ىجػ لمظباعة  .1

 .1955مرخوالشذخ 
تخجسة مشرؾر القاضي،  القانؾف اإلدارؼ،  الجدء الثاني،   ،بيارديفؾلفيو،فؾداؿجؾرج .2

 2001،  السؤسدة الجامعية لمجراسة والشذخ والتؾزيع،  لبشاف،  1طبعة
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القبيالت، الخقابة اإلدارية والسالية عمى األجيدة الحكؾمية،  دراسة  حسجؼ سحيسات .3
 .1998 ,مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع، األردفتحمضمية تظبيكية دوف طبعة،  

، خالج الدغبي، القانؾف اإلدارؼ وتظبيقاتو في السسمكة األردنية الياشسية، دار الثقافة  .4
 .1986عساف،  

سميساف دمحم الظساوؼ، الؾجضد في القانؾف اإلدارؼ،مظبعة جامعة عضؽ الذسذ،   .5
 .1982,القاىخة

دارؼ،دار الكتاب المبشاني ومكتبة السجرسة لمظباعة والشذخ صالح فؤاد، مبادغ القانؾف اإل .6
 .1983،الجدائخ ,والتؾزيع،  الظبعة األولى

صالح فؤاد، مبادغ القانؾف اإلدارؼ،  الجدائخ،  دار الكتاب المبشاني ومكتبة السجرسة  .7
 .1983لمظباعة والشذخ والتؾزيع،  الظبعة األولى،  

 .1976دار الشيزة العخبية،  القاىخة،  طعيسة الجخؼ، القانؾف اإلدارؼ،   .8
طعيسة الجخؼ، مبجأ السذخوعية وضؾابط خزؾع الجولة لمقانؾف، الظبعة الثالثة،  مكتبة  .9

 .1976القاىخة الحجيثة،  مرخ،  
 . 2005،  3ناصخ لباد القانؾف اإلدارؼ،  التشغيؼ اإلدارؼ،  الجدء األوؿ،  طبعة .10
لمظبعة األولى،  دار  ,القانؾف اإلدارؼ  ناصخ لباد،  سمظة القانؾف األساسي في .11

 السججد لمقانؾف اإلدارؼ الجدائخؼ،  دوف تاريخ نذخ
فخيجة قرضخ مدياني،  مبادغ القانؾف اإلدارؼ الجدائخؼ، مظبعة عسار قخفي،  باتشة،   .12

2001. 
ة حدضؽ، شخح القانؾف اإلدارؼ دراسة مقارنة،  الظبعة الثالثة، ديؾاف السظبؾعات جفخي .13

 .2013ة، الجدائخ، الجامعي
، اإلتجاىات السعاصخة في نغؼ الحكؼ  .14 دمحم فتح هللا الخظضب واألستاذ صبحي محـخ

 .1966السحمي، دار الشيزة العخبية،  القاىخة،  
دمحم سعضج حدضؽ أمضؽ،  مبادغ القانؾف اإلدارؼ، دار الثقافة الجامعية كمية الحقؾؽ،  .15

 1997جامعة عضؽ شسذ،  مرخ، 
بعمي،  القانؾف اإلدارؼ )التشغيؼ اإلدارؼ،  الشذاط اإلدارؼ (،  دار دمحم الرغضخ  .16

 .2013العمـؾ لمشذخ والتؾزيع، عشابة،  
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دمحم رفعت عبج الؾىاب،  مبادغ وأحكاـ القانؾف اإلدارؼ،  مشذؾرات الحمبي الحقؾقية،   .17
 جامعة بضخوت العخبية .

ـ،الجار الجامعية الججيجة دمحم باىي أبؾ يؾنذ،أحكاـ القانؾف اإلدارؼ، القدؼ العا .18
 .1996لمشذخ، اإلسكشجرية، 

 .2002دمحم الرغضخ بعمي،  القانؾف اإلدارؼ،  دار العمـؾ لمشذخ والتؾزيع، عشابة،   .19
عسار عؾابجؼ،القانؾف اإلدارؼ، الشغاـ اإلدارؼ، الظبعة الدادسة، ديؾاف السظبؾعات  .20

 2014الجامعية، الجدائخ 
،  التشغيؼ اإلدارؼ،  الجدء األوؿ، ديؾاف السظبؾعات عسار عؾابجؼ، القانؾف اإلدارؼ  .21

 .2000الجامعية، الجدائخ 
الجدائخ،  ،عسار عؾابجؼ،مبجأ تجرج فكخة الدمظة الخئاسية، السؤسدة الؾطشية لمكتاب .22

1984. 
عسار عؾابجؼ، مبجأ الجيسقخاطية اإلدارية وتظبيقاتو في الشغاـ اإلدارؼ الجدائخؼ،  .23

 .1984الجدائخ، طبعة
 .2004 القاىخة،  ، السعارؼ، بدضؾني عبجهللا، التشغيؼ اإلدارؼ،  مشذأةعبج الغشي  .24
إبخاليؼ عبج العديد شيحا،  مبادغ وأحكاـ القانؾف اإلدارؼ، الجار الجامعية لمظباعة  .25

 .1994والشذخ، الظبعة األولى، 
 خاصة كتب  -ب

 ،الجدائخ،عخب حاصضل تخجسة، محاضخات في السؤسدات اإلدارية،أحسج محضؾ .1
 .1966،السظبؾعات الجامعية

،ديؾاف 2جعفخ أنذ قاسؼ، أسذ التشغيؼ اإلدارؼ واإلدارة السحمية، الجدائخ، طبعة .2
 1988 ،السظبؾعات الجامعية،  الجدائخ

خالج قباني، الالمخكدية ومدألة تظبيقاتيا في لبشاف،الظبعة األولى،  مشذؾرات البحخ  .3
 .1981لبشاف، األبيض الستؾسط، ومشذؾرات عؾيجات،  

خالج سسارة الدغبي، تذكضل السجالذ السحمية وأثخه عمى كفضمتيا في نغؼ اإلدارة السحمية  .4
 .1993،  مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع، عساف األردف، 3)دراسة مقارنة( ط
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عمى حاتؼ عبج الحسضج العاني،  الالمخكدية اإلدارية وتظبيقاتيا في اإلدارة السحمية، دار  .5
 .2017اـ، عساف، األي

عمى خظار شظشاوؼ، اإلدارة السحمية، الظبعة الثانية، دار وائل لمشذخ،  األردف،  .6
2008. 

عسار بؾضياؼ، شخح قانؾف الؾالية الظبعة األولى، جدؾر لمشذخ والتؾزيع، الجدائخ،  .7
2012. 

  ،عسخ صجوؽ،  دروس في اليضئات السحمية السقارنة، ديؾاف السظبؾعات الجامعية .8
 ئخ.الجدا

مدعؾد شضيؾب،أسذ اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا عمى نغاـ البمجية والؾالية في الجدائخ،  .9
 .1986ديؾاف السظبؾعات الجامعية،  بؽ عكشؾف،  الجدائخ، 

حدضؽ مرظفى حدضؽ، اإلدارة السحمية السقارنة، معيج العمـؾ القانؾنية واإلدارية،ديؾاف  .10
 دوف طبعة وسشة نذخ السظبؾعات الجامعية،  الجدائخ

ىاني عمى الظيخواؼ،  قانؾف اإلدارة السحمية،  الحكؼ السحمي في األردف وبخيظانيا،   .11
 .2004،  دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع األردف 1ط

 .1977دمحم سعضج حدضؽ،  مبادغ القانؾف اإلدارؼ،  دار الثقافة الجامعية مرخ،  .12
 ثالثا : الخسائل الجامعية

 األطخوحات : -1
أطخوحة دكتؾراه في  ، عالقة إدارة عجـ التخكضد باإلدارة الالمخكدية،داود إبخاليؼ  .1

 .2012-2011 ، جامعة الجدائخ ، كمية الحقؾؽ  ، القانؾف العاـ ،الحقؾؽ 
 ، دراسة مقارنة ، اإلتجيات السعاصخة في نغؼ اإلدارة السحمية،عادؿ محسؾد حسجؼ .2

 )دوف سشة الشذخ(. ، مرخ ،جامعة طشظا ،كمية الحقؾؽ ، أطخوحة دكتؾراه في القانؾف 
السجالذ الذعبية السحمية في عل التعجدية الدياسية في التذخيع ،فخيجة مدياني .3

 ، قدشظضشة ،جامعة مشتؾرؼ  ،كمية الحقؾؽ  ،أطخوحة دكتؾراه دولة في القانؾف ، الجدائخؼ 
2005. 
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 السحكخات : -2
محكخة ماجيدتضخ في القانؾف العاـ،  بخكات دمحم ، الشغاـ القانؾني لمسشتخب السحمي،  .1

 جامعة الجدائخ، معيج العمـؾ القانؾنية واإلدارية .
محكخة  12/07بالؿ بمغالؼ، إصالح الجساعات اإلقميسية، الؾالية في إطار القانؾف رقؼ  .2

 .2013-2012ماجيدتخ كمية الحقؾؽ، جامعة الجدائخ، 
محكخة ماجيدتخ، جامعة عشابة، كمية رابعي إبخاليؼ ، إستقاللمية الجساعات السحمية،  .3

 .2005الحقؾؽ، 
صالحي عبج الشاصخ ، الجساعات اإلقميسية بضؽ اإلستقاللية والتبعية، محكخة ماجيدتخ  .4

في القانؾف،فخع الجولة والسؤسدات العسؾمية، جامعة الجدائخ، كمية الحقؾؽ بؽ 
 .2011-2009عكشؾف، 

ودورىا في ديشامكية األقاليؼ، محكخة ماجدتضخ عسضؾرإبتداـ ، نغاـ الؾصاية اإلدارية  .5
 .2012.2013في القانؾف، كمية الحقؾؽ،  جامعة قدشظضشة، 

كؾاشي عتيقة الالمخكدية اإلدارية فيالجوؿ السغاربية، محكخة لشضل شيادة الساجيدتخ - .6
 . 2001في العمـؾ الدياسية، جامعة قاصجؼ مخباح، ورقمة، 

إلى يؾمشا ىحا،محكخة  1967دية في الجدائخ مؽ مقظف خضخة، تظبضق نغاـ الالمخك .7
 .2001ماجيدتخ،  جامعة الجدائخ،  كمية الحقؾؽ والعمؾـ اإلدارية، بؽ عكشؾف 

 والسمتقيات  السقاالت والجوريات :رابعا 
تايب نادية، "مجػ وجؾد الالمخكدية إدارية في الجدائخ"، السجمة األكاديسية لمبحث  .1

 .2010.62القانؾني، مجمة سجاسية عجد
 جضخاني عبج المظيف،  وحجة تكؾيشية حؾؿ مؾضؾع السذاركة والسؾاطشة .- .2
شاطخؼ كاىشة ،  "تظؾر الالمخكدية اإلدارية )فخندا الجدائخ نسؾذجا( "، مجمة جسضل  .3

، جامعة مؾلؾد معسخؼ، تضدؼ وزو،  13الجراسات الدياسية والعالقات الجولية،  العجد
 .2018الجدائخ،  جانفي،  

ي دمحم عسخ ، "مبادغ الخقابة عمى أعساؿ اإلدارة وتظبيقاتيا في األردف، "مجمة الذبؾك .4
 .1985،  األردف،  عساف،  250السشغسة العخبية لمعمـؾ اإلدارية،  العجد
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شضتؾر جمؾؿ ،  "السخكد القانؾني لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ"، مجمة العمـؾ  .5
 .2002لشذخ،  أكتؾبخ اإلندانية، جامعة بدكخة دار اليجػ لمظباعة وا

والخقابة"،مجمة مجمذ األمة،  االستقالؿشضيؾب مدعؾد ،"السجسؾعات السحمية بضؽ  .6
 .2003الجدائخ 03عجد

،  الفمدفة،  األىجاؼ (، السمتقى  .7 الظعامشة محسؾد ، "نغؼ اإلدارة السحمية )السفيـؾ
سمظشة عساف  العخبي األوؿ الستعمق بشغؼ اإلدارة السحمية في الؾطؽ العخبي،  صاللة،

 .2003،  أغدظذ18.19
عبج الحميؼ بؽ مذخؼ :"نغاـ الخقابة اإلدارية عمى الجساعات السحمية في الجدائخ،  .8

القزائي العجد الدادس، كمية الحقؾؽ والعمـؾ الدياسية،جامعة بدكخة،   االجتياد"مجمة 
 .2009ماؼ 

مخكدية السحمية في عبج السجضج فياض، "الؾصاية اإلدارية ومغاىخىا عمى اليضئات الال .9
 .1965أكتؾبخ  13مرخ"، مجمة إدارة قزايا الحكؾمة،  العجد الخابع سشة 

العظار فؤاد ، "نغخية الالمخكدية اإلقميسية "، مجمة العمـؾ القانؾنية  .10
 .1966، 01،  كمية الحقؾؽ،  جامعة عضؽ الذسذ،  مرخ،  العجد واالقترادية

سجالذ البمجية في التذخيعضضؽ عسار بؾضياؼ، "الخقابة عمى مجاوالت ال .11
 .2009ماؼ  6القزائي،  العجد  االجتيادالجدائخؼ والتشؾسي"، مجمة 

إسساعضل،"الشغاـ القانؾني لمجساعات اإلقميسية في الجدائخ "، مجمة  فخيجات- .12
، كمية الحقؾؽ والعمؾـ الدياسية، جامعة التذيضج 12العمـؾ القانؾنية والدياسية العجد 

 .2016ادؼ،  جانفي حسة لخزخ،  الؾ 
 .1984سشة  واالقترادالكباني بكخ ، "الؾصاية اإلدارية"، مجمة القانؾف  .13
مخغاد لخزخ ، "اإليخادات العامة لمجساعات السحمية في الجدائخ"، مجمة  .14

والتدضضخ،  جامعة بدكخة،  فيفخؼ،   االقتراديةكمية العمـؾ  07العمـؾ اإلندانية،  عجد
2005. 

نغاـ الحكؼ في دوؿ العالؼ السعاصخ في مرخ"، مجمة  نؾر الجيؽ، "مدتقبل .15
 .1975سشة أوت  ، أغدظذالعمـؾ اإلدارية، الدشة الدابعة عذخ، العجد الثاني
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 الساستخ محكخةمــمخص 
أسالضب التشغيؼ أحج تشاولت ىحه الجراسة مؾضؾع الجساعات اإلقميسية الحؼ يعتبخ 

حؾؿ  الجراسةوقج تخكدت  .اإلدارؼ ، حضث يشبثق مؽ صؾر الشغاـ الالمخكدؼ اإلدارؼ 
الجساعات  استقالؿمدألتضؽ ىامتضؽ تعتبخاف دعامة وأساس الالمخكدية اإلدارية فاألصل فضيسا 

ىؾ تبعية ىحه الجساعات مؽ خالؿ خزؾعيا لخقابة محتسة تسارسيا  واالستثشاءاإلقميسية
 الدمظة السخكدية قرج السحافغة عمى حدؽ تظبضق القؾانضؽ وعجـ خخقيا. 

مفادىا ىل وفق السذخع الجدائخؼ في وضع األطخ  إشكالية تظخح ىحه الجراسةو 
القانؾنية لشغاـ الؾصاية االدارية بسا يكفل تستع السجالذ اإلقميسية بقجر كافي مؽ 

تشاوؿ األوؿ مزسؾف مبجأ  :تقديؼ الجراسة إلى فرمضؽ االستقاللية؟ ولإلجابة عمضيا تؼ
مؾصاية اإلدارية وأثخىا عمى لالجساعات اإلقميسية ، أما الفرل الثاني فقج خرص  استقالؿ
 الجساعات اإلقميسية . استقالؿ
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Abstract of  Master’s Thesis 

 This study dealt with the issue of regional groups, which is a method of 

administrative organization, as it emerges from the forms of the administrative 

decentralization system. Our study focused on two important issues that are 

considered the pillar and basis of administrative decentralization. Centralization 

in order to maintain the proper application of laws and not to violate them. This 

study proposes that the Algerian legislator has established the legal frameworks 

for the administrative guardianship system to ensure that the regional councils 

enjoy a sufficient degree of independence, and this study was divided into two 

chapters, the first chapter dealt with the content of the principle of the 

independence of the regional groups, while the second chapter we have devoted 

it to administrative guardianship And its impact on the independence of . 
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