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 مكانة منصب الوالي في التنظيم اإلداري الجزالري 
 الدكتور: يعيش تمام شوقي
 أستاذ محاضر صنف " أ"
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 خيضر بسكرة، الجزالر جامعة محمد
 الملخص

ةحتل منصب الوال  ميانة متميزة داخل حلاة التنظةم اإلداري الجزائري، وةستمد هذه الميانة م  
منطلق ا تباره مفوض الحيومة  لى مستوى الويةة،    إطار تجسيد ذسلوب  دم الترييز اإلداري يوحد 

ذا  الوق   ع الوال    تجلةا  سةاسة المريزلة اإلدارلة    الجزائر، مع اإلغارة ذ  ذلك ي يتعارض مع تمت
بصفته يممثل للويةة    إطار سةاسة الالمريزلة اإلقلةمةة، ولك  المالحظ    هذا  ذ  مريز الوال     
الجزائر لم ةحظ بتوطير قانون  خا  ةحدد معه ضوابط ويةفةا  تعيينه وانتهاا مهامه، وذلك منذ ذول 

، وهذا 2012انو  للويةة الساري المفعول حالة ا لسنة قانو  للويةة بعد ايستاالل، وحتى بعد صدور آخر ق
بخالف صالحةاته الت  تعيح  يرة ايزدواج الوظةف  والت  تعما     ضوا هذا الاانو  ماارنة بما يا  
ادلة مهمة يتعي   لى الوال  ذ    لةه الوضع    الاواني  األخرى، وبذلك نخل  إلى ذلك يله ذنه ةمثل مع 

الا ا بي  ما تملةه  لةه تبعيته للسلطة المريزلة وبي  ما تفرضه  لةه التزاماته اتجاه المصةعمل  لى موازنته
 المحلةة للويةة. 

 تمثيل.  الدولة، الوالية، صّلحيات، المهام،انتهاَ  تعيين، منصب،الكلمات المفتاحية: الوالي، 
 

Abstract 

The post of governor is a special place within the administrative 

management department in Algeria. This position derives from the fact that it is a 

representative of the authority at the state level, in the context of reflecting the 

administrative lack of focus as one of the applications of the central administrative 

system in Algeria. Of the mandate within the framework of the policy of regional 

decentralization, and it is noted that the status of the governor in Algeria has not 

received a special legal regulation to determine the controls and the modalities of 

his appointment and the end of his duties, since the first law of the mandate after 

independence, And even after the issuance of the latest law of the mandate in force 

for the year 2012, and this is contrary to his powers, which reflect the idea of 

double-functional, which deepened in light of this law compared to what was the 

situation in other laws, and this is all important equation that the governor to work 

on the balance between dictated It must sell it to the central authority and its 

obligations to the local interests of the state   
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 مقدمة
   إطار ممارسة النغا  ذو الوظةفة اإلدارلة نمطي  ميملي  لبعضهما     العالم تعتنق ذغلب الدول

ة المريزلالبعض    رسم خارطة هةيلة الجهاز اإلداري داخل الدولة الواحدة، حيث يتعلق األمر هنا ب
ذا يا  ، بوصفهما: ذسلوبي  متالزمي  للتنظةم اإلداري ةاإلدارلوالالمريزلة  اليدي يراد    المعنى الت، وا 

    الب اغبمختلف  رو ه    يد جهة مريزلة تكو   اإلداري الوظةفة ذو النغا   حصر مريزلة اإلدارلة:لال
 حيومةبي  ال اإلداري  توزلع وتغتي  مظاهر النغا  الالمريزلة اإلدارلة هو:  المراد بإ اصمة الدولة؛  

وهذا بلرض تميي  األجهزة المحلةة م  تسيير  ،، وبي  هيئا  يمريزلة ذو محلةةالمريزلة    العاصمة
ُونها بنفسها م  جهة  م  المواط  م  جهة ذخرى.  اإلدارةوتارلب  ،غ
 مجالح  لى وجه الخصو ، ةاوم  لى وجود ومنها الجزائر ،المحلةة    يل دولة ونظام اإلدارة

ُونها بنفسها يبرلمانا  مصلرة ذا  بعد محل ،منتخبة تتولى تسيير  محلةة لمجالح وتسا د هذه ا غ
م  بي  و ، ارة ذخرى توذخرى محلةة  تارة، هيئا  تنفيذةة تتمتع بصالحةا  يممثلة للسلطة المريزلةالمنتخبة 

يوسلوب حديث  اري اإلدحيث ةعد هذا األخير بمثابة تجسيد لفيرة  دم الترييز  ،هذه الهيئا  التنفيذةة الوال 
والذي ينجم  نه منحه صالحةا  يممثل ومعي  م   ،ةاإلدارلداخل حلاة المريزلة  اإلداري    التسيير 

عي  الويةة، مع باائه محتفظ ا بابعته يممثل للويةة    نطال مجانب السلطة المريزلة ةمارسها  لى مستوى 
  ومحدد قانون ا.
ستاراا بر ا  توكد هذا األمرول، الت  ةمارسها الوال  وتنوع    المهام ازدواج يترتب  نه وجودهذا ما 

اةة غ النصو  الاانونةة والتنظةمةة الميملة لها، والت  تُطر مريز الوال     الجزائر منذ ايستاالل إلى
 .12/09 رقماانو  آخر قانو  ساري المفعول للويةة وهو ال

 :إشكالية الدراسة
حظى ة المريز الذي ذصبا    بغيل رئةح ةيو  م  الضروري  لينا ذ  نتساالانطالق ا مما تادم  

 وحدود ما ه  درجة وبالتبعةة لذلك ل   ضوا هذا الاانو   به الوال  داخل حلاة التنظةم اإلداري الجزائري 
ي  ما تاتضةه وب اإلداري بي  ما ةفرضه منطق  دم الترييز  ،التواز   ند ممارسة الوال  لصالحةاتهتحايق 

 ةلاإلدارلذسح الالمريزلة 
 هدف الدراسة: 

ع مريز الوال     التنظةم اإلداري الجزائري إلى: تسلةط الضوا  لى نصو  تهدف دراستنا لموضو 
وبعض النصو  الاانونةة األخرى المتصلة به بغيل غير مباغر، وهذا بلرض  12/09قانو  الويةة رقم 
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استجالا ما لها وما  ليها    توطيرها لمنصب الوال ،  ضال   لى الرجوع الحتم     ظل غةاب قانو  
سلك الوية    الجزائر الى النصو  التنظةمةة )المراسةم الرئاسةة والتنفيذةة( الت  تحيم يةفةا  متعلق ب

 التعيي ، وانتهاا المهام    المناصب السامةة وذلك م  حيث مالئمتها ومناسبتها لمنصب الوال . 
  :منهجية الدراسة

الجة موضوع الدراسة  لى: منهج تحليل  المضمو  الذي ةاوم  لى تحليل ةعتمد الباحث    مع 
محتوى النصو  الاانونةة، والتنظةمةة المتصلة بمنصب الوال     الجزائر بغيل مباغر وغير مباغر، 
 ضال   لى تحليل محتوى اآلراا الفاهةة، واألكادةمةة المرتبطة بها، وذلك بما يناسب تحديد مواط  الاوة 

ام ر وتوجةه المغرع الجزائري نحو تدقيق ومراجعة األحيوالضعف  يها وبما ةسما    الوق  ذاته بتبصي
الناظمة لمريز الوال ، سواا ما تعلق منها بضوابط ويةفةا  تعيينه، وانتهاا مهامه، ذو بصالحةاته ذا  

 الطبةعة المزدوجة.
إضا ة الى منهج تحليل المضمو  ةعتمد الباحث  لى: ذسلوب الماارنة م  خالل ربط ما هو 

به    الجزائر بخصو  منصب الوال  مع الوضع     دد م  التغرلعا  الماارنة  منصو  ومعمول
 لى غرار التغرلع الملرب ، والفرنس ، والمصري، لبةا  مدى تااطعها ذو اختال ها مع موقف التغرلع 
والتنظةم الجزائري، مع اإلغارة    هذا الصدد ذ  ذسلوب الماارنة المعتمد ل  ةطال يل جزئةا  ومفاصل 
البحث، بل يتم اللجوا إلةه يلما د   الحاجة الى استحضار موقف التغرلعا  الماارنة بخصو  مسولة 

 معينة.
  :خطة الدراسة

 سوف تتم اإلجابة  لى اإلغيالةة م  خالل مبحثي   لى النحو التال :
 .مهمها وانتهاام  ذحيام قانونةة خاصة تتحيم    تعيينه  مريز الوال  انفال المبحث األول: 

 .المطلب األول: الغرو  المتعلاة بالتعيي     منصب الوال 
 .مهام الوال  انتهااالمطلب الثان : يةفةا  وضوابط 

ا.الوظةف  للوال  يممثل للسلطة المريزلة والالمريزلة  زدواجالمبحث الثان : اي  مع 
  .المطلب األول: صالحةا  الوال  يممثل للويةة 

    .الوال  يممثل للدولةالمطلب الثان : صالحةا  
 المبحث األول

 مهامه وانتهاَمن أحكام خاصة تتحكم في تعيينه  واليلل القانوني مركزال انفّلت 
البحث  ذلك تطلب ،ة الهامة داخل حلاة السلطة التنفيذةةاإلدارللما يا  منصب الوال  م  المناصب  

 طار   الصةغ والضوابط المتبعة بغو  تعيينه، وتلك الت  تخ  إنهاا مهامه حيث مما ةالحظ    هذا اإل
ذحال  لى التنظةم  12/09غةاب ذحيام قانونةة خاصة بسلك الوية، بالرغم م  ذ  قانو  الويةة الجديد رقم 
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صدور الاانو  األساس  للوية إلى حد يتابة هذه لعدم  نظر ا، و 1تحديد الاانو  األساس  لسلك الوية مسولة
ف بالتعيي     الوظائ واألحيام العامة المتعلاة ،األسطر ةيو  م  الضروري  لينا الرجوع إلى الاوا د

السامةة    الدولة، وهذا م  منطلق ذ  منصب الوال  يندرج ضم  التعيينا  السامةة    الدولة، والت  تتم 
 .2 2016م  التعديل الدستوري لسنة  72م  المادة  10للفارة  ا اطببموجب مرسوم رئاس  

 :المتعلقة بالتعيين في منصب الوالي الشروطالمطلب األول: 

إلجرااا  ذ  ا اإلغارةقبل الخوض    الغرو  الواجب توا رها    المترغا لمنصب الوال ، تجدر  
 الاانونةة المتبعة بصدد هذا التعيي  مر  بمرحلتي : 

، حيث يا  الوال  ةعي  بموجب مرسوم ةصدره رئةح الجمهورلة 1777قبل سنة  :المرحلة األولى 
 .3   مجلح الوزراا بناا  لى اقتراح م  وزلر الداخلةة

المتعلق بالتعيي     الوظائف  77/210 تبدذ مع صدور المرسوم الرئاس  رقم  :ذما المرحلة الثانةة 
، وبموجب فرادةةانذصبا تعيي  الوال  يتم بصورة  ى غاةة الوق  الحال ، ذي:لة إلالمدنةة والعسيرلة    الدو 

مرسوم رئاس  صادر م  جانب رئةح الجمهورلة، وذلك  لى غرار باق  التعيينا     الوظائف والمناصب 
السامةة    الدولة، مثل )رئةح المجلح الدستوري، ذ ضاا مجلح األمة، رئةح مجلح الدولة، األمي  العام 

 4لحيومة...(ل

ذلك العمل اإلجرائ  ذو الغيل  الذي ةحدد المريز الاانون   :ةمي  تعرلف  ملةة التعيي  بونها 
الغرو   للاوا د المتعلاة بالتعيي     وظةفة ما بعد توا ر و ا اللموظف العام، وتاوم به سلطة إدارلة مختصة 

 5ا بالوظائف العامة، ذو الوظائف السامةة.الاانونةة، وللتعيي  غرو  يثيرة تحيمه، سواا ما تعلق منه

وبخصو  التعيي     منصب الوال ، نجده يخضع رغم غةاب قانو  ذساس  للوية لغرو   امة،  
للتنظةم الساري المفعول الذي ةحيم التعيينا     الوظائف والمناصب العلةا داخل  طبا اوذخرى خاصة 

 الدولة    الجزائر.

                                                           
ُرو     12/09م  الاانو  رقم  121انظر: المادة  - 1 الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة، المتعلق بالويةة،  2012 براير سنة  21الم

 .20،   2012 براير  27، بتارلخ 12 دد 
ُرو     16/01انظر: الاانو  رقم  - 2 المتضم  التعديل الدستوري، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد  2016مارح  6الم

 .2،   9/01/2016، بتارلخ 11
ُرو    70/210م  المرسوم التنفيذي رقم  10انظر: المادة  - 3 المحدد ألحيام الاانو  األساس  الخا   1777جوللةة  29، الم

 .1015،   1770جوللةة  29، بتارلخ 11بالمناصب والوظائف العلةا    اإلدارة المحلةة، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد 
ُرو     77/210م  المرسوم الرئاس  رقم انظر: المادة األولى  - 4 المتعلق بالتعيينا     الوظائف المدنةة  1777ذكتوبر  29الم

 .1،   1777ذكتوبر  11، بتارلخ 96والعسيرلة للدولة، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد 
مذيرة مادمة لنيل غهادة الماجستير    الاانو  العام،  ،المركز القانوني للوالي في النظام اإلداري الجزالري بلفتح   بد الهادي،  - 5

 .22، 21،     2011،2010 رع المُسسا  السةاسةة واإلدارلة، يلةة الحاول، جامعة قسنطينة 
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 :العامة الشروط-أواًل 
بناا  ليها ي ةمي  ذ  ةعي     منصب الوال  إذا لم ةستوف الغرو  العامة الماررة لاللتحال  

، وةمي  تلخة  الغرو  1بوظةفة  مومةة  لى النحو الذي ةحدده التغرلع والتنظةم الجاري العمل بهما
 العامة لتالد الوظائف العمومةة    الجزائر يما يل :

للويا  مان اضلمبدذ السةادة الوطنةة ورغبة الدولة    حماةة ذمنها و  ا اتطبة: شرط التمتا بالجنسية -1
وهو ما  ،2لها،  إ  األنظمة الاانونةة تغتر   ةم  يتولى الوظائف العامة ذ  ةيو  مم  ةحملو  جنسيتها

المتعلق بالاانو  األساس  للوظةفة  06/01م  األمر  95/01اغترطه المغرع الجزائري بموجب المادة 
فة المترغا بالدولة، ولخضع بص ارتبا ، با تبار ذ  الترغا لوظةفة  مومةة يتوقف  لى مدى 3العمومةة

مبدذ السةادة ل تطبةا اما تاصر وظائفها العمومةة  لى مواطنيها  غالب اياملة لاوانينها، ذلك ذ  جمةع الدول 
ا، و دولة االوطنةة المعترف به   طوي  لةه الوظةفة العمومةة م  ذسرارلما تن نظر ا لى ذم  الدولة،  حرص 

  ومعلوما  خطيرة تتعلق بالدولة والمجتمع    مجال األم ، وايقتصاد، والتعبئة، والسةاسة الخارجةة....الخ.
ا يا  يبد ذ  توضع الوظةفة بي  يدي غخ  تتو ر  ةه الدوا   والبوا ث  : لى ما سبق وتوسةس 

االوطنةة، مما يجعله   .4اإليهمصلحة الدولة الت  ينتم    لى تحايق حرلص 
ة نجد ذ  المغرع لم ةميز بي  الجنسةة األصلة ،وبارااة متونةة وبسةطة لمحتوى المادة السابق ذيرها

والجنسةة الميتسبة، األمر الذي ةعن  إميانةة م  حصلوا  لى جنسةة ميتسبة ذ  ةغللوا منصب الوال ، 
سنوا   لى األقل  9للمتجنح الذي مضى  لى تجنسه مدة خاصة وذ  قانو  الجنسةة الجزائري قد سما 

 بتدااام  تارلخ تادةم طلب اكتساب الجنسةة الجزائرلة ذ  يتمتع بجمةع الحاول المتعلاة بالصفة الجزائرلة، 
 ، ومنها الحق تول  الوظةفة العامة.اكتسابهام  تارلخ 
وهذا الغر  ةسري  لى يا ة الوظائف  التمتا بالحقوق المدنية وحسن السيرة والخلق: شرط-2

م   بوخالقةا  المهنة، يما ةفترض :ذي ،العمومةة ويا ة ذ وا  الدولة،  هو يتعلق بحس  السيرة والسلوك

                                                           
ُرو     70/226م  المرسوم التنفيذي  21/01انظر: المادة  - 1 المحدد لحاول العمال الذي  ةمارسو  وظائف  1770جوللةة  25الم

 .1026،   1770جوللةة  29، بتارلخ 11   الدولة وواجباتهم، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد لةا 
 .111،   2009الدانمارك، منغورا  األكادةمةة العربةة:  القانون اإلداري،ماز  راض  ليلو،  - 2 
ُرو     06/01انظر: األمر  - 3  المتضم  الاانو  األساس  العام للوظةفة العمومةة، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة  2006 جوللةة 15الم

 .9،   16/09/2006بتارلخ  16الجزائرلة،  دد 
ر    رسالة مادمة لنيل غهادة الماجستي أثر التوظيف العمومي على كفاَة الموظفين باإلدارات العمومية الجزالرية،تةغا  سلوى،  - 4 

،   2007/2010العلوم ايقتصادةة، تخص  تسيير منظما ، يلةة العلوم ايقتصادةة والتجارلة و لوم التسيير، جامعة بومرداح، 
67. 
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  تباره غر  ضروري لاللتحال بالوظةفة العمومةة،  إنه ةعيح بالاناحةة ذخرى التمتع بالحاول المدنةة، وب
 .1ي   يرة المواطنة والوظةفة العامةغك العالقة المتينة المتواجدة ب

ُدى هذا الغر  ذ  ةيو  المترغا لمنصب الوال     وضعةة قانونةة سلةمة   ل المدنةة تجاه الحاو اوم
تن  تغرلعا  الوظةفةة العامة  لى وجوب توا ر هذا الغر     طالب حيث  الت  ين   ليها الاانو ،

اوذلك  ،   بعض التفاصيل اختالفالوظةفة العامة مع  ذو  اوبة مايدة  ،توقةع  اوبة جنائةة ذ  لى  توسةس 
ا دلةال  للحرلة    جرلمة مخلة بالغرف ذو األمانة  لى الغخ  ةعد  ول  الوظةفة لت ذهال  نه لةح ذ لى  قاطع 

 .م  ايستاامة والسلوك السوي  معين ا قدر االعامة الت  تتطلب 
لتحديد الجرائم المخلة بالغرف ذو األمانة  اض   االمصري وضع معةار   اإلداري وقد حاول الاضاا  
ت  ترجع إلى تلك ال :" ةمي  تعرلف الجرائم المخلة بالغرف بونها :ة العلةا المصرلة باولهااإلدارلالمحيمة 

تول  ل ذهال  إلى هذا المستوى األخالق  ي ةيو   انحدروالغخ  إذا  ،الطبع وانحرافضعف    الخلق 
 .2"باألمانة والنزاهة واستاامة الخلق متحلة اةيو   ذ  ةم  يتويها  تفترضالمناصب العامة الت  

 لتزميوبالرجوع إلى التغرلع الجزائري ةمي  التوكد م  مدى توا ر غر  التمتع بالحاول المدنةة حيث  
ة سغهادة للسوابق الاضائةة تثب  خلوها م  ذي مالحظا  تتنا ى وممار  بتادةم العمومةة وظةفةلل المترغا

ذو  ،وهو ما ةعن  م  ناحةة ذخرى التوكد م  غةاب  دم المالئمة الجزائةة ،3الوظةفة المراد ايلتحال بها
 .4السلويةة مع ممارسة الوظةفة المترغا لها ذو المغلولة

 مجمو ة الصفا  الحميدة الت  يتمتع بها الفرد وتغةع :ذما    غر  السيرة والسلوك الحس   تعن  
ا ةيو  موضع ثاة  ند اآلخرل . وماتضى هذا الغر   ، نه عامة ذ  ةيو  المترغا لتول  الوظةفة ال ذةض 
ا ُدي إلى اإلخالل بنزاهة الوظةفة العامة، وا   يا  تادير  بعيد     الغبها  الت  تثير الغك لدى اآلخرل  وت

د م  ولعب الامار ي ةعغر  حس  السيرة والسلوك ذمر نسب  يختلف م  مجتمع إلى آخر،  غرب الخمر 
اقبيل سوا السيرة    المجت   .5  العربةةمع ا  األوروبةة بينما هو يذلك    المجتمع 
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، نجد ذ  المغرع الجزائري قد ن  2006وباستارائنا للاانو  األساس  العام الوظةفة العمومةة لسنة  
 وقد خول  المادة ، مومةة  لى ضرورة إجراا تحايق إداري مسبق حول سيرة وذخالل المترغا لوظةفة

 .جرااالت  يتوقف  ليها مثل هذا اإل األسالكللاواني  األساسةة الخاصة توضةا وتحديد  ند الحاجة  99/2
وغن     البةا  ذ  ايلتحال بالوظائف السةادةة التابعة للدولة ذو المجال األمن  ذو الد اع ومنها 

  داري يوجه للتحاق م  ذ  سلوك األغخا  قيد التعيي   منصب الوال ، تستلزم ذ  ةسباها إجراا تحري إ
  .1المنصب ي يتنا ى وممارسة الوظائف ذو المهام المرغوب غللها

إلى غر  حس  السيرة  06/01ومما ةالحظ يذلك ذ  المغرع الجزائري لم ةغر    األمر رقم  
والسلوك، وا   يان  ذغلب التغرلعا  الماارنة تغتر  ثالثة ذمور لضما  الصالحةة األخالقةة،  إلى جانب 

ق العزل سبغر  خلو صحةفة الحالة الجنائةة م  الجرائم، هناك غر  حس  السيرة والسلوك، وغر   دم 
ُيد  دم صالحةة الموظف لتول  الوظةفة 2م  وظةفة  امة بارار توديب  نهائ  ، با تبار ذ  قرار العزل ي

ادهإلخالله الجسةم بوحيامها، مما ذدى إلى صدور قرار   .3   الوظةفة استبع 
 امعين   نًّاسةيو  قد بلغ  ذ ةغتر   ةم  يرلد ايلتحال بالوظةفة العامة  :العمر السن أو شرط-3

حاق    تي لضما  تحايق حد ذدنى م  اإلدراك والنضج العال  الالزم لتحمل ذ باا العمل الوظةف ، وحتى
ُولةة والجدةة الكا ةة لتفهم الواجبا  الوظةفةة.  غاغل  الوظةفة الادرة  لى تحمل المس

اوتختلف قواني  وذنظمة الوظةفة العامة المطباة    الدول ال  د األدنى صرة  ةما بينها    تحديد الحمع 
المغرع الجزائري، حيث ن     األمر  إلةه، وهذا ما ذهب 4   إحدى الوظائف العامة التعيي س  لبالنسبة 

وةعول    إثبا  توا ر هذا  ،5سنة ياملة 11 لى ذ  الس  الدنةا لاللتحال بوظةفة  مومةة تحدد بــ  21/21
 .6ادة مةالد مستخرجة م  سجال  األحوال المدنةةغهالغر   لى العمر المثب     

لك  ي و  ،المواطني     تول  الوظائف العامة ينطبق  لى جمةعوالواقع ذ  هذا الغر  الموضو    
ةمي  ذ  ةعول  لةه يضابط    تحديد الس  الواجب توا رها    المناصب العلةا با تبار ذ  منصب الوال  

الدولة، لذا يجب ذ  يرا ى  ةه اي تبارا  الغخصةة م  خبرة، وبعد النظر  ة العلةا   اإلدارلم  الوظائف 
امةة و لى ا  السطار  ند التصرف، والتكول  العال ...، وبناا  لةه  إننا نرى ذ  س  العطاا بالنسبة لإل
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 ،سنوا  م  الخبرة استنفاذسنة  ما  ول، بعد  15إلى  10وجه الخصو  منصب الوال ، يتراوح م  س  
 حتى ةيونوا    مستوى تمثيل السلطة الت   ينتهم. اإلداري مرح العمل وت

العامة     للتعي     الوظائف ذساسة ا غرط اةعتبر ثبو  اللةاقة الصحةة  اللياقة البدنية: شرط-4
رغا للوظةفة العامة صحةا الجسم إلى الحد الذي ةمينه م  تةيو  الم ذ تغرلعا  معظم الدول،  يجب 

الت  تمنعه  ؛م  األمراض والعاها  البدنةة والعالةة سلةم ا  ةيو  ذو  ،اا وظةفته بصورة منتظمةالاةام بو ب
ا خالة او  ،م  الاةام بو مال الوظةفة الت  سةعي  بها    نال  طر اخم  األمراض المعدةة حتى ي ةغيل  ذةض 
 .المتعاملي  معه م  الجمهورذو  ،العدوى إلى زمالئه    العمل م  الموظفي 

ائف حيث تستلزم بعض الوظ وتختلف درجة اللةاقة الصحةة حسب نو ةة الوظةفة وطبةعة  ملها، 
ذو تحتاج إلى درجة معينة م   ،الوظائف ذا  العمل الغال :درجة  الةة م  اللةاقة الصحةة والبدنةة مثل

حتى غللها  مي بحيث ةالاوة.    حي  ي تتطلب بعض الوظائف سوى درجة متواضعة م  اللةاقة الصحةة 
-06م  األمر رقم  95/5، وهذا ما ذوجبه المغرع الجزائري    المادة 1مثال  المعوقي   م  جانب األغخا 

وذجاز  ،يتم إثبا  اللةاقة الصحةة بموجب تاارلر طبةة تصدرها  ادة الهيئا  الطبةة المختصة  موم او  ،01
  .2الاانو  لبعض األسالك تنظةم الفح  الطب   ند ايقتضاا

ا   لى ما سبق  إ  ذهمةة هذا الغر  تدل يضرورة  ند تعيي  الوية أل  المهام المويولة لهم  وتوسةس 
ماةة والاضائ ، ويذلك الح اإلداري والسلطا  الواسعة الت  يخولهم إةاها الاانو  خاصة صالحةة الضبط 

المدنةة تحتم  لى م  يزاولها ذ  ينام بعي  ملمضة وذخرى مفتوحة.  الدةمومة إذ  ضرورلة     مل الوال  
 21ةغتر     المحا ظ الادرة  لى المناوبة  لى مدى  مثال  إذ لةح لدةه سا ا   مل محددة،  ف   رنسا 

 .3سا ة
  الغرو  العامة وبالخصو  غر   اد الجنسةة، وغر  اللةاقة وم  المفيد التنوةه بعدما سبق  لى ذ 

، بمعنى ذنه ي ةيف  ذ  يتمتع المترغا 4الجسمةة، وغر  حس  السيرة والسلوك، ه  غرو  بداةة واستمرار
 .5ةةبها طيلة حةاته الوظةف متمتع الغلل الوظةفة العامة بالغرو  وق  التعيي ، بل يجب ذ  يباى 
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 :الخاصة الشروط-ثانًيا
اذتكم  قةمة هذه الغرو     ضرورة توا رها    يل مترغا لمنصب سام     الدولة، وتدور    ساس 

حول التكول  والتوهيل، ومدى قدرة المترغا  لى ايضطالع بو باا المنصب السام ، وم  باب ذولى ذ  
 تتوا ر هذا النوع م  الغرو     غخ  الوال ، وةمي  إيجازها يما يل :

لك  ةمي   ،لةح هناك تعرلف محدد للكفااة المرتبطة بالمناصب السامةة ط الكفاَة والنزاهة:شر  -1
ُهال  الاول ذ  هذا الغر  ةفترض ذ  ةيو  الغخ   ال تبع الممارسة وظةفة ما،  م قدمةة يير الخبرة واألمع 

اوالجدارة، بما يدل  لى اكتساب الموظف لمجمو ة م  ال فة بممارسة الوظة رف    مجال معي  تسما لهمع 
ذ  ي ةعي  ذحد    وظةفة  لةا    الدولة إذا لم تتوا ر  :بغيل جيد، وضم  هذا السةال ن  المنظم  لى

 ةه غرو  الكفااة والنزاهة، بحيث يجب  لةه ذ  ةيو  قد مارح العمل مدة خمح سنوا   لى األقل    
 .1جة الغرو  النو ةة لبعض الوظائف العلةاالمُسسا  والهيئا  العمومةة،  لى ذ  تحدد بمرسوم  ند الحا

ذما بالنسبة لغر  النزاهة، ورغم  دم وجود تعرلف قانون  له، إي ذنه يرتبط باإلخال  والصدل  
واألمانة، لهذا  م  المنطا  ذ  يتحلى الوال  بهذه الصفا ، أل  معةار النزاهة ةعبر    الصفا  الغخصةة 

ا ، لذلك نجد ذ  الاانو  ةمنع قبول ذي هبة ذو هدةة طار ب م  اإلالحميدة، واإلخال  األدب  المطلو 
 لى يرامة وهيبة المنصب الذي ةغلله، وقد ذولى المغرع الفرنس  ذهمةة يبيرة لهذا الغر   رتب  حفاظ ا

 .2 ليها رقابة صارمة إدارلة وقضائةة
توا ر  رةضرو  اواني التغتر  غالبةة  التكوين العالي أو مستوى التأهيل المساوي لذلك: شرط-2

ُهال  ال مجمو ا   ختالفاوالت  تختلف م  حيث مستواها ب ،رغا للوظةفة العامةت  العلمةة ذو الفنةة لدى المم
فن  والتوهيل العلم  وال ،واجبا  الوظةفة العامة ألدااتضم  الكفااة والجدارة  بحيث الوظائف و ئاتها،

ا، و المطلوب يغر  لتول  الوظائف العامة  لى  اصال  حرغا للوظةفة تةيو  الم ذ ةغتر   لما سبق تبع 
 .3درجة  لمةة م  مستوى ونوع معي 

ذ  ةيو  المترغا ؛ 70/226م  المرسوم التنفيذي  21/2المنظم الجزائري    المادة  قد ذوجبو  
ُهل مساوي،  لى حائز الوظةفة  لةا  تبطة المر يير مع ادو  ذ  ةحدد معه الضوابط وال تكول   ال  ذو م

ذ   بارة التكول  العال  تنصرف إلى الغهادة الت  ةحملها الموظف  :بذلك، وذمام هذا السيو  ةمي  الاول
 العام والت  ةستوي  يها ذ  تكو  غهادة لةسانح ذو غهادة ذ لى منها ماجستير ذو ديتوراه.

امعةة، اخل المُسسا  الجوهذا ةعن  م  ناحةة ذخرى ذ  التكول  العال  يرتبط بالدراسة والتكول  د 
 والمدارح العلةا للتكول .
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ذما الماصود بعبارة مستوى التوهيل المساوي لذلك،  نرى بغونها ضرورة ذ  يثب  م  هو مابل  لى  
ا توهةال  تالد وظةفة سامةة    الدولة، ومنها منصب الوال   ام، حتى وا   لم ةي  هذا التوهيل خاصًّ م   منوح 

إلى حد ما لنوع التكول  الذي  مساوة او مدرسة  لةا وطنةة، لك  ةيف  ذ  ةيو  طرف مُسسة جامعةة، ذ
، حيث ةستوي    هذا الصدد حصول المترغا لمنصب سام   لى الجامعةة مُسسا  التكول  تمنحه
 م  مُسسة ذجنبةة.  مثال  دلة للغهادة الجامعةة الوطنةة متى تحصل  ليها مع اغهادة 
لتعيي     منصب الوال  يدخل ضم  السلطة التاديرلة للجهة الت  لها ومهما ةي  م  ذمر  إ  ا 

 .1صالحةة التعيي 

ا دائم اوم  المعلوم ذ  مجال السلطة التاديرلة يباى   لعمل أل  ا اإلداري؛للمرونة    العمل  مجسد 
االحيوم  ةحتاج  للتادير الذي ةفرضه مفهوم المصلحة العامة، ذلك ذ  هذه األخيرة لها مفهوم مر  وي  دائم 

 بوجه  ام.  اإلدارةةمي  تحديده حتى م  طرف رجال الحيومة ذنفسهم، ذو رجال 
 المصلحة العامة سةاسةة وثاا ةة واجتما ةة واقتصادةة،  مجالها واسع وموضو ها غير محدد، و لى 

 ختةارالجزم ذ  التعيي     منصب الوال  يخضع للسلطة التاديرلة لرئةح الجمهورلة    هذا األساح ةمي  ا
ُو الرجل المناسب لهذا ا ة أل  لدةه التزام سةاس  لخدم ؛لةة يبيرةلمنصب الحساح، وه  م  دو  غك مس

لعامة ا الغعب الذي ةعتبر بن  الدستور مصدر السلطة، وبالتال  ينبل  ذ  تتجه الجهود لحماةة المصلحة
  .2والوال   لى وجه الخصو  ،بغيل  ام اإلدارةذ وا   اختةار   طرلق حس  

  م  ضم  الوال اختةارإي ذنه و   الماابل نجد ذ  سلطة رئةح الجمهورلة مايدة بن  الاانو      
ُساا الدوائر، غير ذنه  ل هذه الفئا :  ئة الكتاب العامو  وتغم ،ا ئا  محددة حصر   مي  ذ  ةللويةا ، ور

 . 3سلك الوية خارج هاتي  الفئتي  إ دادم   %5ةعي  
الكتاب ما قورن  ب ولبدو مما سبق ذ  دائرة الفئا  الت  ةعي  م  بينها الوال  تعتبر ضةاة إذا 
 لى ذ  ةعي  الكتاب  70/210م  المرسوم التنفيذي  11  للويةا ، حيث ن  المغرع    المادة العامي

ساا الدوائر ومسئول  المصالا المريزلة ومسئول  مديرلة مصالا الدولة    العامو  للويةا  م   بي  ُر
 نسمة. 100.000الويةة، إضا ة إلى الكتاب العامي  للبلدةا  الت  يزلد  دد سيانها  لى 

 كيفيات وضوابط انتهاَ مهام الوالي: المطلب الثاني: 
، وبالرجوع الحتم  إلى المرسوم اإلغارةلعدم وجود قانو  خا  بسلك الوية مثلما ذسلفنا  نظر ا 
المحدد لحاول العمال الذي  ةمارسو  وظائف  لةا    الدولة وواجباتهم نجد ذ  مهام  70/226التنفيذي 
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و بموجب ذ تعيي ،المبادرة م  السلطة المخولة صالحةة ال    طرلقالوية قد تنته  بوحد األسلوبي : إما 
 اآلت : وصةغ قانونةة متعددة ةمي  تلخةصها ي ا إ  هناك ذسباب  ، ا لهذي  الطرلاي وتجسيد   ،1طلب م  المعن 

فادها ضرورة موهذا ما يجسد قا دة توازي األغيال، والت   قالة:عن طريق اإلالمهام  إنهاَ-أواًل 
   التعيي ، حيث يتم بناا  لى مرسوم رئاس  يوقعه رئةح  والغيلةا  ذاتها المتبعة اإلجرااا  اتباع

مع التنوةه ذنه ي  ،2اسابا   إلةه اإلغارةالجمهورلة، ةحمل نفح األغيال الت  تم بها مرسوم التعيي  يما تم  
ةغتر     المرسوم المتضم  إنهاا المهام ذ  ةيو  مسبب ا، وهو الوضع المولوف    الجزائر حيث ي 

 يتضم  مرسوم إقالة الوال  ذي إغارة إلى سبب اإلقالة. 
دو  ذي ضلط ه و اختةار وةاصد بها ترك الموظف السام  وظةفته العلةا بإرادته و : االستقالة-ثانًيا
  .3وتعبير    رغبة الموظف السام     ترك الخدمة ،ه  تصرف إداري  لةه، و 
تنته  مهام يل م  ةمارح وظةفة  لةا، وبصفة خاصة الوال  ا، بطلب م  هذا األخير،  :وبناا  لةه 

الدائم الذي ةمارح الوظةفة العلةا ذ  يترك وظةفته، ذو ذ  ةعفى منها قبل  طارمع العلم ذنه ي يجوز لإل
، وهذا بعيح منصب المحا ظ    جمهورلة 4ارار الفردي ذو المرسوم الرئاس  الذي ينه  مهامهتبلةله ال

رئاسة  تهااان  ةعتبرو  مستايلي  بحيم الاانو  بالمحا ظي المحلةة  لى ذ  اإلدارةمصر إذ ين  قانو  
 .5الجمهورلة، وةستمرو     مباغرة ذ مالهم إلى ذ  ةعي  رئةح الجمهورلة الجديد المحا ظي  الجدد

مهام المعن ، ولتم ذلك بموجب الارار الفردي ذو  نتهااتعتبر م  األسباب الطبةعةة ي :6الوفاة-ثالًثا
طة بحالة المرتب متةازا م  اي المرسوم الذي يتضم  إنهاا المهام، غير ذنه ةستفيد ذوي حاول المتو  

 70/226.7م  المرسوم التنفيذي  10/1العطلة الخاصة و ق ما تن   لةه المادة 
المهام،  نتهاااإلحالة  لى التاا د بالنسبة للوظائف السامةة ي تحدد  يها س  معي  ي: التقاعد-رابًعا

نما تتم اإلحالة  لى التاا د بتحديد مدة العمل الممارسة    إدارة الدولة، واإلحالة  لى التاا د تتحاق  وا 

                                                           

 .1026، مصدر سابق،   70/226م  المرسوم التنفيذي  29انظر: المادة   - 1 
 .1029صدر،   م  نفح الم 1/ 27انظر: المادة  - 2 
 .17بلفتح   بد الهادي، مرجع سابق،    - 3 
 .1029، مصدر سابق،   70/226م  المرسوم التنفيذي  27/1، 29انظر المادتي   - 4 
 ، الملتاى العرب  األول    نظم اإلدارة المحلةة    الوط التنظيم الهيكلي لإلدارة المحلية في الدول العربيةصالح الدي   وزي،  - 5 

بتارلخ  الزلارة www.4shared.com/office/.html ، انظر الموقع ايلكترون 2001ذغسطح  20-19العرب ، سلطنة  ما ، 
02/06/2019. 

 .1029مصدر سابق،    70/226م  المرسوم التنفيذي  11، 10/1، 27/5انظر المواد  - 6 
ي  ةا بالراتب المرتبط بالوظةفة الت  يا  ةغللها حتى ةصدر تعي لى" ةحتفظ المعن  المد و إلى غلل وظةفة  ل10/1تن  المادة  - 7 

 لى" ينتفع بعطلة خاصة، العامل الذي ةمارح وظةفة  لةا واستكمل  10/1آخر ولمدة ي تتجاوز سنة واحدة"، يما تن  يذلك المادة 
 ". 27ارة األخيرة م  المادة ذ اله، يما ينتفع بها العامل الذي يخضع ألحيام الف 1المدة المنصو   ليها    الفارة 



 

112 
 

م تكول  ملف التاا د بمبادرة ، ولتم هذا اإلجراا بموجب قرار  ردي و لى ذ  يت1دو  دخل إلرادة الموظف
م  تارلخ إنهاا المهام. و    ابتدااذغهر  6ذو إدارة  مومةة للمعن     ذجل ذقصاه  ،خر مُسسةم  آ

اا للمعن  م  ا غهرل  انتظار إنهاا  ملةا  التصفةة تد ع هيئة التاا د المعنةة تسبةا   م   %50ه ةساوي غمع 
افةة الوتاوم هيئة التاا د  ور تصتخل  م  غهادة توقيف د ع الراتب، مبلغ آخر راتب تااضاه يما ةس ش مع 

  .2هائةةبالتسوةة المحاسبةة الن
يتم هذا النوع م  اإلنهاا بموجب قرار  ردي وذلك     المهام بسبب إلغاَ المنصب: إنهاَ-اخامسً 

ذو إذا الل  الهةيل الذي يا  ةعمل  ةه، بحيث  ،إللاا الوظةفة العلةا الت  يا  ةغللها ذحد العمال إطار
م  نفح  10ةحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها    حالة  طلة خاصة يما تن   لةه ذحيام المادة 

ة العلةا الدائم    الوظةف طارذ اله، ونتيجة لذلك يترتب  لى إللاا الهةيل إنهاا اإل إلةهالمرسوم المغار 
 .3المرتبطة بهذا الهةيل

منصب وال  ويةة الجزائر وتعوةضه بمنصب الوزلر إللاا وخير مثال  لى ذلك ما حصل  ند  
الذي  15-79المتعلق بالتنظةم اإلقلةم  لويةة الجزائر، وذكده األمر رقم  11-79المحا ظ، بموجب األمر 

ذ  محا ظة  :منه  لى 5ةحدد الاانو  األساس  الخا  بمحا ظة الجزائر الكبرى حيث ن     المادة 
الجزائر الكبرى تسير بواسطة الهيئا ، والمتمثلة   : الوزلر المحا ظ للجزائر الكبرى، والمجلح الغعب  

 .4الويئ  المسمى مجلح محا ظة الجزائر الكبرى، ورئةح مجلح محا ظة الجزائر الكبرى 

المغار  27لن  المادة  طبا اتتم مهام الوالي المدعو لشغل وظيفة عليا أخرى: و إنهاَ-اسادسً 
بموجب قرار  ردي صادر م  السلطة الت  لها صالحةة التعيي ، و    ،70/226ا ذ اله    المرسوم إليه

حتى  ،هذه الحالة ةحتفظ المعن  المد و إلى غلل وظةفة  لةا بالراتب المرتبط بالوظةفة الت  يا  ةغللها
 10/1.5لما جاا الن   لةه    المادة  طبا اةصدر بغونه تعيي  آخر ولمدة ي تتجاوز سنة واحدة 

إذا ما اغتمل الارار الفردي إنهاا  :6مهام المعني الذي تم إدماجه في رتبته األصلية إنهاَ-اسابعً 
والت  جاا  يها  ،70/226م  المرسوم  11مهام المعن  بهذا السبب طبا     هذه الحالة ذحيام المادة 

                                                           

 .15بلفتح   بد الهادي، مرجع سابق،    - 1 
المحدد لحاول العمال الذي  ةمارسو  وظائف  لةا    الدولة  70/226م  المرسوم التنفيذي  10/2، 27/2انظر: المادتي   - 2 

 .1029وواجباتهم، مصدر سابق،   
 م  نفح المصدر. 12انظر: المادة  - 3 
ُرو     79/15ر: األمر رقم انظ - 4  ، المحدد للاانو  األساس  الخا  لمحا ظة الجزائر الكبرى، الجرلدة 1779مايو سنة  11الم

 .6،   1779يونيو سنة  1، بتارلخ 19الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد 
 .1029، مصدر سابق،   70/226انظر: المرسوم التنفيذي  - 5 
جامعة  ،مجلة يلةة مدينة العلمياظم حس  الربةع ، )المحا ظا  غير المنتظمة    إقلةم بي  المريزلة والالمريزلة اإلدارلة(،  - 6 

 .61،   2010، بلداد، 2، العدد 2العرال، المجلد 
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ولو  ،ارتكبه ذ يد إدماجه    رتبته األصلةة رح وظةفة  لةا بسبب خطئم  امل ةماذنه    حالة إنهاا مها
ا  لى العدد المطلوب، دو  المساح  ند ايقتضاا بالعاوبا  التوديبةة و/ذو الجزائةة الت  ين  يا  زائد  

 .1 ليها التغرلع الجاري به العمل
 المبحث الثاني

 مًعا:للوالي كممثل للسلطة المركزية والّلمركزية  الوظيفي زدواجاال 
 لى ترسيخ مباد   2دذب المغرع الجزائري  بر مختلف قواني  الويةة الت   ر تها الدولة الجزائرلة 
المحلةة بما ينسجم مع المعنى األخير الذي ةعن  توزلع  اإلدارة اختصاصا الالمريزلة، وتنظةم  اإلدارة

ع م السلطة المريزلة وهيئا  منتخبة مستالة إدارلا ومالةا، وتتمتع بالغخصةة المعنوةة،ة بي  اإلدارلالوظةفة 
ذو  رتبا اة، ولكنها ي ترقى إلى درجة اإلدارلها خاضعة لنوع م  الرقابة واإلغراف بعنوا  الوصاةة باائ

ي تحول  إلى مجرد  رع م   روع الحيومة المريزلة  .3تبعةة إدارلة محضة، وا 
ر الوال  هو الموظف التنفيذي األ لى، وممثل للسلطة المريزلة  لى مستوى تراب الويةة، وبا تبا 
المغرع الجزائري بتعداد سلطاته وصالحةاته، إي ذ  المالحظ    هذا الخصو  هو تفاو  هذه  اهتم

خل المغرع دمجمل نصو  قواني  الويةة الت   ر تها الجزائر، إلى ذ  ت استارااا با وضةا  السلطا  اتسا   
،  حاول توسةع وتاوةة مريز الوال  بالماارنة مع 12/09مرة ذخرى م  خالل قانو  الويةة الجديد 

  .4المحدودة والت  تكاد ذ  تكو  غيلةة اختصاصا  المجلح الغعب  الويئ 

                                                           

 .1029، نفح المرجع،   11، 10/1، 27/1انظر المواد  - 1 
ُرو     67/19انظر األمر  - 2  بتارلخ  11المتضم  قانو  الويةة، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة  دد  1767و ماي 21الم

ُرو     70/07، والاانو  رقم 1767 ، 15المتضم  قانو  الويةة، الجرلدة الرسمةة للجمهورلة الجزائرلة،  دد  1770ذ رلل  09الم
 .1770ذ رلل  11بتارلخ 

دول الحديثة مريزلة إدارلة مطلاة بل توزلع    ايختصاصا  والصالحةا  بي  السلطة المريزلة يرى  الي  ذنه ي توجد    إطار ال - 3 
 عض الصالحةا بوالسلطة المحلةة، إذ ي ةمي  للوزلر ذ  ةاوم بنفسه بيل صليرة ويبيرة    متطلبا  العمل اإلداري بل ي بد م  تخولل 

ُم  تصرلف األمور بالسر ة وبجهد ذقل مما يتطلبه األمر وذلك م  خالل إلى المحا ظ ذو مدير الناحةة يل    نطال إقلةمه ب ما ي
ُوسي . انظر حول هذا الموضوع: ياظم حس  الربةع ، مرجع سابق،       .61، 62تفوةض بعض صالحةاته إلى المر

لا رئةح مجلح األمة الجزائري، برئاسة السيد  بد الاادر ب  صا 2012جانف   25خالل الجلسة العلنةة المنعادة يوم األربعاا  - 4 
وردا    استفسارا  وانغلاي  األ ضاا خالل جلسة المناقغة، ذوضا الوزلر دحو ولد قابلةة وزلر الداخلةة والجما ا  المحلةة اينغلال 

ير هو هيئة ا األخالمتعلق بمنا قانو  الويةة الجديد صالحةا  للوال  ذكثر مما منحه للمجلح= =الغعب  الويئ ، حيث ا تبر ذ  هذ
ُو  المتعلاة بانغلاي  المواطني ، والوال  هو مفوض الجهاز التنفيذي وممثل الدولة  لى مستوى الويةة، ةسهر  مداولة يتداول  يها الغ
 ح لى تنفيذ مداوي  المجلح الغعب ، وذ  يليهما ذي المجلح الغعب  الويئ  والوال  ةغيال  هيئتي  متكاملتي  يل منهما ةمار 

 ةفري  -صالحةاته    المجال الذي يخوله إةاه الاانو ، حول هذا الموضوع، راجع    هذا:  مجلة مجلح األمة، العدد الخمسو ، جانف 
 .15، الجزائر،   2012
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للويةة  ثال  مما يجري التمييز بصدد صالحةا  الوال  بي  الصالحةا  الت  ةمارسها با تباره م غالب او  
ا ما هو )مفوض السلطة المريزلة(، وهذ للدولة مثال  والهيئا  المغيلة منها، وتلك الت  ةمارسها با تباره م
م   نطالق ااةستمد الوال  ذو العامل الميانة المتميزة  مثال   لةه الحال    ذغلب الدول العربةة،  ف  الملرب 

ُو  العمالة ذو اإلقلةم،ةة وظةفته،  م  جهة ةعتبر سلطة يمريزلة يازدواج م  و  تولى بماتضاها تدبير غ
 .1لةة بما  يها العمالة ذو اإلقلةمجهة ذخرى ةمارح مهام سلطة غير ممريزة، إذ ةاوم بمراقبة الجما ا  المح

 :للوالية مثًّل المطلب األول: صّلحيات الوالي باعتباِر م
 ختصاصا الوال  ممارسة جملة م  اي ، يتولى12/09لما جاا به قانو  الويةة الجديد رقم  طبا ا

، والااسم المغترك بي  هذه الصالحةا  هو ذنه ةمارسها بالتنسيق مع هيئة المجلح الويةة لى مستوى 
 يل : تتمثل  لى وجه التحديد  ةماالغعب  الويئ  و 

 :هيلة تنفيذية للمجلس الشعبي الواللي الوالي-أواًل 
، وذلك 2  المجلح الغعب  الويئ  وتنفيذهااوييتولى الوال  تح  هذه الصفة السهر  لى نغر مد -

واط  ايطالع ألي م المداوي ا لمبدذ الرقابة الغعبةة، حيث يتةا نغر س  لللرض إطالع الجمهور  ليها وتكر 
م  طرف الوال   يتحاق م  خالل تنفيذه للارارا  الصادرة     ي المداو ، ذما    تنفيذ 3 لى  حواها

 لمداوي االمجلح الغعب  الويئ ، و   يل األحوال ةادم الوال   ند ا تتاح يل دورة  ادةة تارلرا    تنفيذ 
 المتخذة خالل الدورا  الساباة.

، وما 4الممريزة بالويةةا  لى نغا  الاطا ا  غير ةطلع الوال  المجلح الغعب  الويئ  سنوة   -
ةمي  مالحظاته    هذه الفارة ذ  الاانو  الجديد للويةة، يا  ذكثر دقة ووضوح  ةما يتعلق بالمصالا غير 

  .5المللى، الذي اكتفى    تسميتها "بمصالا الدولة    الويةة" 70/07ممريزة بعيح قانو  الويةة 
نفح األمر ةالحظ لدى المغرع الملرب ، والذي غيل موقفه قفزة نو ةة    مجال التعاط  مع سةاسة 

لا ا لمصاا متادم  ، حيث  زز م  صالحةا  ممثل  السلطة المريزلة، يما خول وضع  اإلداري الالترييز 
ارة ممريزة لإلد"المصالا الالبــالمريزلة  لى المستوى المحل ، حيث تم  تسمةة هذه المصالا  اإلدارة

ر واسعة    مجال تسيي اختصاصا المريزلة"،  وض "المصالا الخارجةة" م  ذجل تخولل هذه المصالا 

                                                           

غهادة الماستر    لنيل  رسالة االلتقالية في الحكامة المحلية الجديدة، )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا(،سومةه حنو ،  - 1 
 .26،   2007-2009 الحاول، غعبة الاانو  العام، يلةة العلوم الاانونةة وايقتصادةة وايجتما ةة المحمدةة، جامعة الحس  الثان ،

 .19المتعلق بالويةة، مصدر سابق،    12/09م  قانو  رقم  102انظر: المادة  - 2 
 .96بلفتح   بد الهادي، مرجع سابق،   - 3 
 .17المتعلق بالويةة، مصدر سابق،    12/09م  قانو  رقم  101انظر: المادة  - 4 
 .511المتضم  قانو  الويةة، مصدر سابق،    70/07م  الاانو  رقم  91انظر: المادة  - 5 
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ُو  المواطني  ، باإلضا ة إلى ذ  مصطلا المصالا غير الممريزة لإلدارة المريزلة يجسد رغبة المغرع 1غ
  .2المواطني ،  هو تكرلح إدارة الارب م  اإلداري    تعزلز مسار الالترييز 

ةطلع الوال  رئةح المجلح الغعب  الويئ  بانتظام، خالل الفترا  الفاصلة بي  الدورا ،  لى  -
 .3ماالتغرلع والتنظةم المعمول به إطارمدى تنفيذ التوصةا  الصادرة    المجلح الغعب  الويئ     

 :تمثيل الوالية وظيفة-ثانًيا
ة حسب األغيال والغرو  المنصو  اإلدارلالحةاة المدنةة و  ةمثل الوال  الويةة    جمةع ذ مال -

 ليها    الاواني  والتنظةما  المعمول بها، يما يتولى إدارة األمالك والحاول الت  تتكو  منها ممتلكا  
المللى حيث يا  الوال   70/07، بعيح قانو  الويةة 4الويةة، ولتبع ذلك تبلةغ المجلح الغعب  الويئ 

  .5ه المهام تح  رقابة المجلحةاوم بهذ
سواا يان  مد ةة ذو مد ى  ليها، با تبارها ذا  غخصةة  6يما ةمثل الوال  الويةة ذمام الاضاا -

 .7لها مثال  معنوةة تخول لها م  قبل الاانو ، وما الوال  إي م
 :مشروع ميزانية الوالية وتنفيذها إعداد-ثالًثا
ةعد الوال  مغروع الميزانةة ولتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلح الغعب  الويئ   ليها، يما ةعد  -

إي ذ  الموا اة النهائةة ي تتم إي بعد موا اة السلطة المريزلة ممثلة    الوزلر الميلف  اآلمر بصر ها،
نةة والحسابا  م  المسائل الوطبالداخلةة، وذلك    ذجل ذقصاه غهرل ، با تبار ذ  موضوع الميزانةا  
، وةوت  تدخل السلطة المريزلة 8المتعلاة بالغو  العام، والت  يجب ذ  تكو  المصادقة  ليها بغيل صرلا

طة بالسل رتبا ، وهذا ما م  غونه ذ  يخلق نوع م  التبعةة واي9ة  لى الغو  المحل اإلدارليتجسيد للرقابة 
 المريزلة    الجانب المال .

                                                           

 لى "ذ  ةاوم الوية والعمال، تح  سلطة الوزراا المعنيي ، بتنسيق ذنغطة  115   المادة  2011ن  الدستور الملرب  لسنة  - 1 
 المصالا الالممريزة لإلدارة المريزلة، وةسهرو   لى حس  سيرها"

الملرب،  ،نةة المتخصصة للعلوم الاانونةةمجلة الكترو )مستجدا  الدستور الملرب  الجديد    مجال الالترييز(، اليرلم، الغياري  - 2 
 .11،  2012ذ رلل  2
 .17المتضم  قانو  الويةة، مصدر سابق،    09/ 12م  الاانو  رقم  101انظر: المادة  - 3 
 .17م  نفح المرجع،    105انظر: المادة  - 4 
 .511ق،   مصدر ساب الويةة،المتضم  قانو   70/07م  قانو  رقم  96انظر: المادة  - 5 
 .17المتعلق بالويةة، مصدر سابق،    12/09م  قانو  رقم  106انظر: المادة  - 6 
، رسالة لنيل غهادة ديتوراه دولة    الاانو ، يلةة الحاول، جامعة تيزوزو، اختصاص القضاَ اإلداري في الجزالربوجادي  مر،  - 7 

2011  ،16. 
 .21، 17، 11مصدر سابق،      12/09م  قانو  رقم  160، 109، 55انظر المواد   - 8 
ةاصد بالغو  المحل :" مجموع الاضاةا المحلةة الت  ةار المغرع بوجودها لجما ة م  األ راد وةعهد إليهم باإلغراف  ليها وتدبير  - 9 

ُو  العامة للبالد"، وةاصد بالغو  العام:" يل الاضاةا واأل ُو  المحلةة منعزلة    الغ  ورممواردها المالةة والبغرلة. ولنبل  ذ  تاوم الغ
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الوال   لى وضع المصالا الويئةة ومُسساتها العمومةة وحس  سيرها ولتولى تنغةط  ةسهر-ارابعً 
 .1للتغرلع والتنظةم المعمول بهما طبا اومراقبة نغاطها 
غة يما ا حول نغاطا  الويةة يتبع بمناقا سنوة  الوال  ذمام المجلح الغعب  الويئ  بةان   ةادم-اخامسً 

لى الاطا ا  المعنةةةمي  ذ  تنتج    ذلك   .2توصةا  يتم إرسالها إلى الوزلر الميلف بالداخلةة وا 

 :للدولة مثًّل المطلب الثاني: صّلحيات الوالي باعتباِر م
،  هو ي ةمثل وزلر الداخلةة  اط 3للدولة، ومفوض الحيومة  لى مستوى الويةة مثال  ةعتبر الوال  م

وبالتال   هو حام  مصالا الحيومة وهو م  ةاوم بتفاد ومراقبة  لى إقلةم الويةة بل ةمثل يل الوزراا، 
 هو ، و لةه 4 مل المصالا غير الممريزة، يما ةسهر  لى إبال  السلطة المريزلة باينغلاي  المحلةة

 وهذا ما ةعيح الدور األساس  للوال  المتمثل    ،بمثابة قناة اتصال هامة بي  الويةة والسلطة المريزلة
 لالمريزلة،ا إطارالترييز ذو      دم إطارناغم بي  جمةع المتدخلي   لى الصعيد المحل  سواا    إحداث ت
 يحاألمر الذي ةع بر قناة التعاو  والتغارك الذي ينسج خيوطه مع الهيئا  المنتخبة،  ةمرويل هذا 

 .5الجما  م  خالل مساهمته    العمل  صعوبة الدور الملاى  لى  اتق رجل السلطة )الوال (،
 :وتنشيط ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة تنسيق-أواًل 
ةاوم الوال  بوظةفة التنغةط والتنسيق ومراقبة نغا  المصالا غير ممريزة للدولة الميلفة بمختلف   

العامة  اإلدارةالمحدد ألجهزة  71/215وقد جاا المرسوم التنفيذي  ،6قطا ا  النغا   لى مستوى الويةة
منه  لى ذ  الوال  ينغط تح   21 لهذا الدور بدقة ووضوح حيث نص  المادة    الويةة وهةاكلها مفصال  

سلطة الوزراا المختصي  ولنسق  مل مصالا الدولة الموجودة    الويةة، يما يراقب نغاطها مع مرا اة 
م  نفح المرسوم ذ  الوال  يرسل  25، وجاا    المادة 12/09م  قانو  الويةة رقم  111ذحيام المادة 

  .7ا    تطور الوضعةة العامة للاطاع التابع لسلطة هذا الوزلرا غهرل  إلى يل وزلر تارلر  

                                                           

ترتبط ذساسا بحةاة المواطني  ولتم تدبيرها م  طرف الدولة ذو الهيئا  العامة، وتمول بواسطة المال العام الماتطع    إطار الت  
 .16الضرائب والرسوم المفروضة  ليهم" حول الموضوع: انظر    هذا اإلطار: سومةه حنو ، مرجع سابق،   

 .17سابق،   ، مصدر 12/09م  قانو  رقم  109انظر: المادة  - 1 
 ، م  نفح المصدر.107انظر: المادة  - 2 
 ، م  نفح المصدر.110انظر: المادة  - 3 
 .95بلفتح   بد الهادي، مرجع سابق،   - 4 
 .16سومةه حنو ، مرجع سابق،    - 5 
 .17م  الاانو  رقم، مصدر سابق،    111انظر: المادة  - 6 
ُرو     71/215انظر: المرسوم التنفيذي  - 7  ، المحدد ألجهزة اإلدارة العامة    الويةة وهةاكلها، الجرلدة الرسمةة 1771يوليو  21الم

 .9،   1771يوليو  29، بتارلخ 19للجمهورلة الجزائرلة،  دد 
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هذا باإلضا ة إلى الدور ايستغاري للوال ، حيث ةاوم الوزلر المعن  باستغارة الوال  بخصو   
وال   لى تفوةض م  الوزلر المعن ، ولتولى ال تعيي  ذي مدير ويئ ، ولنصب الوال  المدير الويئ  بناا

    ا إلى الوزلر المعن     يل مدير م  المديرل  الويئيي ، يما ةمي  ذ  يتدخل الوال توجةه تاارلره دورل  
ذو إنهاا  ، الويئجسةم لةطلب م  الوزلر المعن  وبناا  لى تارلر معلل، إما نال المدير  حالة ارتكاب خطو

 .1مهامه
  بالتنسيق ميلفو  طارطلع  لى التغرلع الملرب ، ةالحظ ذ  الوية والعمال    الملرب    هذا اإلوالم 

بي  المصالا الالممريزة لإلدارا  المدنةة التابعة للدولة والمُسسا  العمومةة المتواجدة داخل تراب الويةا  
األ مال  لى المبادرة والنهوض بتلكذو العماي ، غير ذ  دورهم ي ينحصر  اط    التنسيق بل ةمتد يذلك إ

والمصالا واإلغراف  ليها وتتبعها، وذلك بتنسيق متبادل بينهم وبي  السلطا  المريزلة حول المغارلع 
 .2المزمع انجازها    تراب الويةة ذو العمالة، ويذا مستوةا  تلك المغارلع

، بعض الاطا ا   لم 12/09م  قانو  الويةة  111ستثنى المغرع الجزائري    المادة اوقد  
 ، والتنظةم    مجال التربةة والتكول  العال  والبحث العلم ،التربوي  )العمل: يخضعها لرقابة الوال ، وه 

و اا الضرائب وتحصيلها، الرقابة المالةة، إدارة الجمارك، مفتغةة العمل مفتغةة الوظةفة العامة، المصالا 
 .3ته ذو خصوصيته إقلةم الويةة(الت  يتجاوز نغاطها بالنظر إلى طبةع

م  قانو  الويةة بعد ذ  ذير   لى سبيل الدقة والتحليل  111وما ةمي  مالحظته ذ  المادة   
)ذ( إلى الفارة )و( وجدناها    الفارة )ز( اتبع  ذسلوب اإلطالل والغمولةة  مجمو ة م  الاطا ا  م  الفارة

 نغاطها بالنظر إلى طبةعته ذو خصوصيته إقلةم الويةة"، ولدخلإذ ورد  يها  بارة" المصالا الت  يتجاوز 
   والاضاا...مع اتح  هذا العنوا  المُسسا  ايقتصادةة العامة والجا

ستثناا هذه الاطا ا  واضحة يونها تخضع م  حيث األصل لتعلةما  السلطة المريزلة إوالعبرة     
 .4وتحيمها قوا د وهةيلة واحدة  لى المستوى الوطن 

 اإليهم  قانو  الويةة استثناا المغرع لاطا ا  محددة ثم  اد  111وقد سجل البعض  لى المادة 
  هذا نجد ذ  للوال   دة ذدوار   مثال  بموجب نصو  ذخرى متفرقة، حيث وبالرجوع إلى الاواني  العمالةة 

لوال  هو الوحيد الذي له  لى ذ  ا 19المتعلق بعالقا  العمل ين     مادته  70/11المجال،  الاانو  

                                                           

 م  نفح المصدر. ،27: المادة انظر - 1 
 .9   ،سابق ، مرجعالغياري يرلم - 2 
 .17   ،مصدر سابقبالويةة، المتعلق  12/09: الاانو  رقم انظر - 3 
 .195،   2010دار جسور: الجزائر،  ،التنظيم اإلداري في الجزالر بين النظرية والتطبيق ، مار بوضةاف - 4 



 

111 
 

ذ  ةحدد الراحة األسبو ةة بارار منه وذلك بالنسبة لجمةع العمال ذو بعضهم، وهذا ا تراف صرلا لتدخل 
 .1الوال     مجال العمل

  :الوالي في مجال الحماية والسهر على تنفيذ وتطبيق القانون  سلطات-ثانًيا
ه  لى حماةة حاول المواطني  وحرلاتهم اختصاصاتةسهر الوال  ذثناا ممارسة مهامه و   حدود  -

 .2حسب األغيال والغرو  المنصو   ليها    الاانو  

، 3م الويةةرموز الدولة وغعاراتها  لى إقلة احترامةسهر الوال   لى تنفيذ الاواني  والتنظةما  و لى  -
  و تنفيذ الاواني  الصادرة  للدولة ومفوض الحيومة، وذهم ما يجب ذ  ةاوم به ه مثال  وهذا با تباره م

السلطة التغرلعةة والتنظةما  الصادرة    السلطة التنفيذةة سواا يان  مراسةم رئاسةة ذو تنفيذةة، يما 
 ةضم  تنفيذ التعلةما  الوزارلة.

ُول    المحا ظة  لى النظام واألم  والسالمة والسيينة العمومةة - ، وهذا ايختصا  4الوال  مس
المحل  الذي ينحصر    جزا معي  م  إقلةم الدولة يالويةة، ولهدف م   اإلداري الضبط ةعبر    سلطة 

خالله إلى المحا ظة  لى النظام العام بمدلويته الثالثة المعرو ة وه  األم  العام، والصحة العامة، والسيينة 
 .5العامة

، 112المهام المبينة    المواد  إطارالارارا  المتخذة     محتوى  تطبيقلرض يتولى الوال  ل -
 ذ اله تنسيق نغاطا  مصالا األم  المتواجدة  لى إقلةم الويةة. 111، 111

ساا مصالا األم  بإ المه    الماام األول بيل الاضاةا المتعلاة باألم  العام،   وبهذه الصفة يلزم ُر
، حيث ةملك 6ادة    طرلق التنظةموالنظام العموم   لى مستوى الويةة، وتحدد يةفةا  تطبيق هذه الم

ومظاهر السلطة العامة الالزمة م  ذجل المحا ظة  امتةازا  اإلداري الوال  بماتضى صالحةا  الضبط 
 لى النظام العام، مما ةستوجب ذ  توضع تح  تصر ه مصالا األم  العاملة  بر تراب الويةة، م  ذجل 

.،ولتجلى ذلك  لى وجه 7اإلداري يتويه    مجال الضبط المهام الت   إطارتطبيق الارارا  المتخذة    

                                                           

ناال     ،2006 ،مذيرة ماجستير، المريز الجامع ، تبسة ،المركز القانوني للوالي في التشريا الجزالري  الا الدي  العغ ،  - 1 
 .196، 195     ،مرجع سابق ، مار بوضةاف

 .17   ،مرجع سابق ،المتعلق بالويةة 12/09م  الاانو  رقم  112: المادة انظر - 2 
 ، م  نفح المصدر.111: المادة انظر - 3 
 م  نفح المصدر. ،111: المادة انظر - 4 
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120، 121. 
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العمومةة، ويذا    تنظةم حرية المرور   الخصو  م  خالل صالحيته    مجال التظاهرا  وايجتما ا
 . 1تح  غطاا حماةة السيينة العمومةة

لوطن  اةمي  للوال   ندما تاتض  الظروف ايستثنائةة ذلك، ذ  ةطلب تدخل قوا  الغرطة والدرك  -
المتواجدة  لى إقلةم الويةة، بموجب إجراا التسخير، وتحدد يةفةا  تطبيق هذه المادة    طرلق التنظةم، 
ُول    وضع وتنفيذ اإلجرااا  الخاصة بالحماةة والد اع المدن  الت  لةح لها طابع  سيري،  والوال  مس

 وذلك حسب ما تحدده الاواني  والتنظةما .
 طارإضع تح  تصرف الوال  مصالا األم  باصد تطبيق الارارا  المتخذة    و   يل األحوال تو   

 .2ذ اله 119إلى  112المهام المبينة    المواد م  
ه إلى اختصاصات، لم ترل اإلداري ورغم يل ما ةحوزه الوال  م  سلطا     مجال الضبط  

العام، ةحوز  ي اإلدار نظيره     رنسا،  زلادة  لى تمتع المحا ظ     رنسا بسلطا  الضبط  اختصاصا 
الخا ، يغرطة األسلحة، والغرطة النهرلة، والمالحة البحرلة يما ةحوز  اإلداري بعض سلطا  الضبط 

 .3صالحةا  الضبط اينتخاب ، و   حالة الطوار  تزداد تلك السلطا  اتسا ا
مخططا  تنظةم اإلسعا ا     الويةة وتحيينها وتنفيذها، وةمينه     إ دادلى ةسهر الوال    -
، والماصود بالحماةة 4للتغرلع المعمول به طبا االمخططا ، ذ  ةسخر األغخا  والممتلكا  إ داد  إطار

ولتولى الوال  مع  ،طبةعةةبغرلة ذو يوارث  ا تدااا حماةة األغخا  واألمالك م   طار   هذا اإل
مصالا األم  والحماةة المدنةة والتانةة المحلةة ضبط ووضع مخطط للوقاةة ومجابهة ذي تهديد قد يتعرض 

 .5له المواطني  وحماةة ممتلكاتهم
 :كآمر بصرف ميزانية الوالي-ثالًثا
ة المخصصذصبا الوال ، هو اآلمر بصرف ميزانةة الدولة للتجهيز  12/09بموجب قانو  الويةة  -

 ألنه ؛وبهذه الصفة ةعد الوال  اآلمر الوحيد بالصرف 6له بالنسبة لكل البرامج الماررة لصالا تنمةة الويةة
المللى، ولك   70/07هو م  ةمثل السلطة المريزلة  لى مستوى الويةة، وهو ما لم نجده    قانو  الويةة 

بار الحالة غيل  وي يتعدى الدور اإلغرا  ، با ت مع يو  ذ  الوال  هو اآلمر بالصرف يباى تدخله    هذه
                                                           

رب ، )اختصاصا  الوال  ورئةح المجلح الغعب  البلدي    المحا ظة  ولمزلد م  التفاصيل    هذا اإلطار راجع: اسما يل جابو -1 
، جوا  11، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد مجلة د اتر السةاسة والاانو   لى السيينة العمومةة يوحد ذهداف الضبط ايداري    الجزائر(، 

1211   ،111. 

 .20، 17     ،مصدر سابق ،تعلق بالويةةالم 12/09م  الاانو  رقم  119911،، 116: المواد انظر - 22 
 .100   ،مرجع سابق ،بلفتح   بد الهادي - 3 
 .20   ،مصدر سابق ،المتعلق بالويةة 12/09اانو  رقم الم   117: المادة انظر - 4 
 .101   ،مرجع سابق ،بلفتح   بد الهادي  - 5 
 .20، مصدر سابق،  بالويةةالمتعلق  12/09اانو  رقم ال م  212المادة  انظر: - 6 



 

111 
 

ذ  الميزانةا  والحسابا  م  المسائل الوطنةة الت  تتطلب مصادقة السلطة المريزلة ممثلة    وزلر 
 .1الداخلةة، يما سبق وذ  ذغرنا

 بعد يل ما سبق ذيره ذ  نطال الصالحةا  المعترف بها للوال  ي ينحصر  اط اإلغارةوم  المفيد  
األخرى الواردة     ختصاصا ، بل يتسع لةغمل جمةع اي12/09 ند حدود ما جاا    قانو  الويةة 

 قواني  متفرقة مثل قانو  اينتخابا  وقانو  الجمعةا  والصفاا  العمومةة وغيرها.
 خاتمة:

 الدراسة الى النتائج التالةة:نخل  م  خالل 
 تدل ذنها إي، المريز هذا ذهمةة تعيح يونها ورغم مهامه وانتهاا الوال  تعيي     المتحيمة اآللةا  إ  -
 التعيي  داةذ وذ  خاصة ،(الجمهورلة رئةح) المريزلة للسلطة الوال  وخضوع تبعةة  لى نفسه الوق    

 صالحةة يزلةالمر  السلطة احتكار ةعن  ما وهذا اإلداري، الارار    ذساس  يري  الرئاس  المرسوم    تترجم
 ، وبالنتيجة لذلك إنهاا مهامه.الوال  تعيي  قرار واتخاذ الب 
الذي ةعيسه  ةاإلدارلالهرم     الوظةفة  التدرج مبدذ يتبنى يزال ي    الجزائر اإلداري  التنظةم إ  واقع -

منصب  الت  يجسدها اإلداري  الترييز  دم صورة وه  ذي ،صوره ذحد    المريزي  اإلداري التنظةم  ذسلوب
 الوال .

ي سةما ما تعلق منه  ،بمريز قانون  متميز ظىذصبا ةح 12/09إ  الوال  وم  خالل قانو  الويةة  -
بتعدد وتنوع صالحةاته بي  الجانب الرقاب ، والتنسةا ، والتنفيذي والمال ، إي ذ  ما نسجله    الماابل 

اجذهمةة وخطورة هذه الوظائف؛ خاصة وذ  مريز الوال  ةحتم  لةه ذ  ةعمل  جةة  لى تجسيد استراتي اهد 
وم  ناحةة ذخرى ةيو  ملزما بتصرلف   وخطة الحيومة المريزلة  لى مستوى قطاع ي مريزي هو الويةة. 

ُو  المحلةة المتعلاة بالويةة    مختلف المجاي ، و   يل األحوال يتعي   لةه ذ  ةمنع ذي تصادم  الغ
وبي  ما تاتضةه ذسح الالمريزلة  Kم  جهة اإلداري  ذو تعارض بي  ما تفرضه متطلبا   دم الترييز

 ة م  جهة ذخرى. اإلدارل
انطالق ا م  النتائج المبينة  إننا نهيب بالمغرع الجزائري، المسار ة    إصدار قانو  ذساس  للوية 

صب، نيوضا المسار الذي ةمر به مريز الوال  منذ لحظة تعيينه ويةفةا  ناله وتوديبه واناضاا  القته بالم
هذا  ضال   لى مراجعة الصالحةا  المعترف بها للوال  م  خالل إ ادة تدقةاها، وربطها بعمل المجلح 
الغعب  الويئ  بما ينعيح ذثره  ل تنمةة الويةة. هذا  ضال   لى المسار ة    إصدار النصو  التنظةمةة 

 . 12/09الت  ةحيل إليها قانو  الويةة 
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 والمراجا المصادر قالمة
 : الكتب-أواًل 
 ياتوأخّلق البشرية الموارد تسيير منظور من والتحول التطور بين العمومية الوظيفة مادم، سعيد-1

 .2010 الجزائر،: الجامعةة المطبو ا  ديوا  ،المهنة
 .2001 ،1   ما ،: وائل دار ،اإلداري  القانون  في الوجيز غنطاوي، خطار  ل -2
 .2010 الجزائر، :جسور دار ،والتطبيق النظرية بين الجزالر في اإلداري  التنظيم بوضةاف،  مار-1
 .2009 الدانمارك،: العربةة األكادةمةة منغورا  ،اإلداري  القانون  ليلو، راض  ماز  -1
 ،الملرب البةضاا، الدار: الجديدة النجاح مطبعة ،(مقارنة ، )دراسةاإلداري  القانون  الصروو، ملةية-5

 .2010 السابعة، الطبعة
: هومه دار ،األجنبية التجارب وبعض الجزالرية التشريعات ضَو على العمومية الوظيفة خر  ، هاغم -6

 .2010 الجزائر،
 ثانًيا: الرسالل العلمية:

 ِالدكتورا رسالل 
 يلةة و ،الاان    دولة ديتوراه غهادة لنيل رسالة ،الجزالر في اإلداري  القضاَ اختصاص  مر، بوجادي-1

 .2011الجزائر، وزو، تيزي  جامعة الحاول،
 روحةذط ،(مقارنة دراسة)العامة،  الوظالف تولي في ودورها المساواة النجف ، مصطفى سالم مصطفى-2

 .2001 العرال، الموصل، جامعة الاانو ، يلةة العام، الاانو       لسفة ديتوراه، غهادة لنيل
 والماجستير الماستر مذكرات: 
 هادةغ لنيل مادمة مذيرة ،الجزالري  اإلداري  النظام في للوالي القانوني المركز الهادي،  بد بلفتح -1

 قسنطينة جامعة الحاول، يلةة ة،اإلدارلو  السةاسةة المُسسا   رع العام، الاانو      الماجستير
2011،2010. 

 مادمة الةرس ،الجزالرية العمومية باإلدارات الموظفين كفاَة على العمومي التوظيف أثر سلوى، تةغا -2
 والتجارلة ادةةايقتص العلوم يلةة منظما ، تسيير تخص  ايقتصادةة، العلوم    الماجستير غهادة لنيل
 .2007/2010 بومرداح، جامعة التسيير، و لوم
، (موذجان البشرية للتنمية الوطنية المبادرة) الجديدة، المحلية الحكامة في االلتقالية حنو ، سومةه-1

 وايجتما ةة وايقتصادةة الاانونةة العلوم يلةة العام، الاانو   غعبة الحاول،    الماستر غهادة لنيل رسالة
 .2007-2009 الثان ، الحس  جامعة المحمدةة،
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 العلمية: األبحاث-ثالًثا
 لسيينةا  لى المحا ظة    البلدي الغعب  المجلح ورئةح الوال  اختصاصا ) رب ، جابو اسما يل-1

 لجزائر،ا ورقلة، جامعة ،والاانو   السةاسة د اتر مجلة ،(الجزائر    اإلداري  الضبط ذهداف يوحد العمومةة
 . 2019 جوا  ،19 العدد
 لمتخصصةا ايكترونةة المجلة (،الالترييز مجال    الجديد الملرب  الدستور مستجدا )يرلم،  الغياري -2

 .2012 ذ رلل 2 الملرب، ،الاانونةة للعلوم
 مجلة ،(ةاإلدارل والالمريزلة المريزلة بي  إقلةم    المنتظمة غير المحا ظا ) الربةع ، حس  ياظم-1

 .2010 بلداد، ،2 العدد ،2 المجلد العرال، جامعة ،العلم مدينة يلةة
 :القوانين-رابًعا
ُرو 67/19 األمر-1  ائرلةالجز  للجمهورلة الرسمةة الجرلدة الويةة، قانو   المتضم  1767 مايو 21    الم

  .1767 بتارلخ 11  دد
ُرو 70/07 رقم الاانو   -2  للجمهورلة الرسمةة الجرلدة الويةة، قانو   المتضم  1770 ذ رلل-09    الم

  1770. ذ رلل 11 بتارلخ ،15  دد الجزائرلة،
ُرو 79/15 رقم األمر-1  الجزائر لمحا ظة الخا  األساس  للاانو   المحدد ،1779 سنة مايو 11    الم

 1779 سنة يونيو 1 بتارلخ ،19  دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة الكبرى،
ُرو 06/01 األمر-1  العمومةة، للوظةفة العام األساس  الاانو   المتضم  2006 جوللةة 15    الم

  16/09/2006بتارلخ  16  دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة
ُرو 12/09 رقم الاانو  -5  للجمهورلة الرسمةة الجرلدة بالويةة، المتعلق 2012 سنة  براير 21    الم

 .2012  براير 27 بتارلخ ،12  دد الجزائرلة،
ُرو 16/01 رقم الاانو  -6  ورلةللجمه الرسمةة الجرلدة الدستوري، التعديل المتضم  2016 مارح 6    الم

 9/01/2016 بتارلخ ،11  دد الجزائرلة،
ُرو 70/226 التنفيذي المرسوم-9  وظائف ةمارسو   الذي  العمال لحاول  المحدد 1770 جوللةة 25    الم

 .1770 جوللةة 29 بتارلخ ،11 دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة وواجباتهم، الدولة     لةا
ُرو ،70/210 رقم التنفيذي المرسوم-9  الخا  األساس  الاانو   ألحيام المحدد 1777 جوللةة 29    الم

 29 بتارلخ ،11  دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة المحلةة، اإلدارة    العلةا والوظائف بالمناصب
 .1770 جوللةة

ُرو 71/215 التنفيذي المرسوم-7  الويةة    العامة اإلدارة ألجهزة المحدد ،1771 يوليو 21    الم
 .1771 يوليو 29 بتارلخ ،19  دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة وهةاكلها،
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ُرو 77/210 رقم الرئاس  المرسوم-10  ةةالمدن الوظائف    بالتعيينا  المتعلق 1777 ذكتوبر 29    الم
 .1777ذكتوبر 11 بتارلخ ،96  دد الجزائرلة، للجمهورلة الرسمةة الجرلدة للدولة، والعسيرلة

 خامسا المواقا االلكترونية
 الهيئة 11 ةةالاانون التاارلر سلسلة ،والممارسة القانون  بين فلسطين في العامة الوظيفة بغنال، باسم-1

   ايلكترون  الموقع انظر ،17   ،2002 غزة، المواط ، لحاول  المستالة ةالفلسطينة
www.ichr.ps/pdfs/legal44.pdf 01/01/2019 الزلارة تارلخ. 

 نظم    ألولا العرب  الملتاى ،العربية الدول في المحلية لإلدارة الهيكلي التنظيم  وزي، الدي  صالح-2
 ايلكترون  الموقع انظر ،2001 ذغسطح 20-19  ما ، سلطنة العرب ، الوط     المحلةة اإلدارة

www.4shared.com/office/.html02/06/2019 بتارلخ الزلارة. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


