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 رــــــــكــلمة شــــــــــك
 

 الواحد األحد الذي أنعم علينا بنعمة العلم والعقل،وأمددنا االعيممدة نحمد ونشكر هللا    
 ،األادتاذ  الجيمدل والعراداأل ألادتاذنا المشدر واإلرادة إلتمدام ذدذا العمدل وأتقددم االشدكر 

الددذي أمدددنا بتوجي اتددئ وناددامحئ القممددة إلتمددام ذددذا العمددل علدد  أحاددأل  جلطددا اعمددر
عندا ييدر جديام كمدا أشدكر األاداتذة األااادل أعادام لجندة المنا شدة  هللااجديا   وجئ،

عل  تياما م جيما مأل و ت م لتقيمم ذذا الاحث كما ال مفوتنا أأل أشكر جممع مأل 
كدداأل لددا عونددا ومددد لددا يددد المادداعدة يددجا جممددع مراحددل انجدداي ذددذا العمددل يااددة 

 .ة أمينةاألاتاذ
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ـــداءـــــــــــــــــإهــ
 

هللا اددا عمددر  حلدد  والدددي العيمددي أطدداا ذدددي ذددذا العمددل حلدد  رو  والدددتا ال المددة أ     
 حل  يوجتا ورامقة حماتا ال المة التا  اامتنا انجاي ذذا العمل حل   حيوتا األعيام

 .       حل  كااة األاد ام و
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 مةمقد
  ار أنددئ مشددكل اددرورة اجتماعمددةااعتادد الاددلطة العامددة وظددام الاددا   اإلداري مددأل أذددم  عدددم    
لعديددد المجدداالت بددةدارة ا الدولددة ا اإلدارة ف اددا ال ميددر مددألنتيجددة تيايددد تددديل  تددئلقددد ايدادت أذميو 

حيددددث انعكددددس ذددددذا التددددديل علدددد   الشددددترا اامددددأل المراادددد  العامددددة االياددددوص اددددا ظددددل الددددن   
  األادددراد.و ذلدددل للادددمطرة علددد  األواددداع االجتماعمدددة و حشدددااع حاجدددات  لألادددرادالحرمدددات العامدددة 

رالدا الددممقراطا الليبااد مف وم الدولة القامم عل  أاداس الدن   ولا الع د االشترا ا و  أأل عداو 
العدام القدامم اعناادر   ااأل الطة الاا  اإلداري اقدت علد  حال دا م تمدة االمحااظدة علد  النظدام

ذو مدا يلد  نوعدا مدأل الجددا القدامم علد  الموايندة بديأل حرمدات األادراد ادا ظدل التوجدئ  المجث. و
 الليبرالا و بيأل أدام الدولة لم ام ا اا الحفاظ عل  النظام العام. 

حلددد   ادددا كدددل المجددداالت أد  الدولدددة  و نتيجدددة لتدددديل الجيامدددري  ل الدددن   االشدددترا اظدددافدددا     
ديل الدولددددة اددددا الحقددددل اال تاددددادي تراجددددع تدددد مددددا اددددرعاأل ل ددددأل التادددديي  مددددأل الحرمددددات العامددددة

نوعدا أوادع اي دا  أاداحت ممارادة الحرمدات العامدة لألادرادااالجتماعا و تبني دا الدن   الليبرالدا و 
و الدددديوا ادددا حالدددة حادددار مدددم حالدددة  1991انتقلدددت الجيامدددر حلددد  مرحلدددة مدددا اعدددد . حلددد  أأل مدددا

طددوارو و يااددة اعددد تو دد  الماددار االنتيددابا و مددا نجددم عنددئ مددأل تقييددد للحرمددات العامددة حيددث 
تتاددع  داري اإلاأل اددلطات الاددا  لل ادذولدداتادم الاددا  اإلداري حين ددا اددالقوة ادا جاناددئ األمنددا .

وادمان ا ادا كدل  لألادرادول فالدة الحرمدات العامدة . الادامدة ادا الدولدة مةاألنظ  تاعا لنوع يوتا
ادا القدوانيأل ادوام داددتورما أو  ال مكفددا ادأأل تقدرر اإلدارمدةادا مواج دة تعاد  الادلطات  األحدواا

نمددا كمفمددة تمكدديأل الفددرد مددأل اددماأل حقو ددئ و تادد يل أمامددئ الواددامل و ا لمددات  البددد مددأل عادمددة وام
, و مددأل ذددذ  الواددامل اإلدعددام و ميااددمة اإلدارة  رماتددئ اتجددا  اإلدارةال فيلددة احفددو حقو ددئ و ح

ي دار اإلمددأل طددر  األاددراد أمددام القاددام و ذددو مددا يدددعا االر ااددة القادداممة علدد  أعمدداا الاددا  
مأل أذم وظام  الالطة العامة حيث ال ممكأل تاور وجود مجتمدع دوأل وجدود ذيمدات   معدالذي 
حيددث  اإلدارة الجانددب الاددلبا اددا نشدداط اإلداري ومعتبددر الاددا  الحرمددات العامددة تاددا   حدارمددة
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 يدددرتا  ارتااطدددا وممقدددا ادددالقرار اإلداري الأل لدددوامت الادددا  اإلداري تاددددر اموجدددب  دددرارات حدارمدددة 
وذلددل ب ددد  اددمانة  الاددلطة التنفيذمددةاددا   ممملددة الج ددة الاددا  اإلداري الميتاددةتادددر عددأل 
والددذي مشددكل القيددد  ، الاددحة العامددة، الاددكينة العامددة. العددام األمددألث جاعنااددر  الددمالنظددام العددام 

الااا  عل  الطات الاا  اإلداري ذذ  األييرة التا تاتعيأل االعديدد مدأل األاداليب مدأل أجدل   
 ي دا ادا أغلدبعلالمناوص  تحقي  أغراا ا مما  د يؤمر ذلل الاا عل  الحرمات العامة لألاراد

مادددألة  التدددا  تعتبدددر ،ادددا تقرمدددر وحمامدددة ذدددذ  الحرمدددات اادددمةالداددداتير التدددا تعتبدددر الركيدددية األا
ت دددوأل و   جوذرمدددة ي دددتم ب دددا ادددامر الفق دددام ااعتادددار أأل النددداس متاددداووأل ادددا حقدددو  م و حرمدددات م

حداري لحمامدة النظدام العدام لدوامت ادا  بوااطة لحرمات اا حطار  انونا مااط ا مماراة ذذ  ا
ذلدل ألجدل  و الدولدة. اوام كاأل ذلل ادا الظدرو  العادمدة أو االادتمناممة التدا تعمشد ا  وااتتااائ

ممددا مشددكل يطددورة  األاددرادافددرج جملددة مددأل القيددود علدد  حرمددات  اإلداري تقددوم اددلطات الاددا  
لدذا  ادا ممارادة أعمداا الادا  اإلداري. اإلدارةكبيرة عل  ذذ  الحرمات يااة اا حالة تعا  

ات مدأل يدجا الر اادة الحقدوق و الحرمدذدذ   م اإلداري عل  ادماأل احتدرام وامفة القاا اقتات
 المشدروعمةد امبددأ ادا حطدار التقي د  أعماا اإلدارة و اماأل مشروعمة تادراات ا عل   االماندة ل

أحدددد الادددمانات القانونمدددة التددا ت فدددل احتدددرام مبددددأ المشدددروعمة و التدددا  القاددداممةالر اادددة  تعتبددر و
افدا الجيامدر مدمج  ،حادب النظدام القاداما المعتمددحيدث تيتلد  ذدذ   ترت ي علي ا دولدة القدانوأل 

-800العامدددة المدددذكورة ادددا المدددادة  األشدددياص المعنومدددة ييادددعاجمدددة القادددام حيدددث تأيدددذ اايدو 
و ذلددل اددمانا اإلداري حلدد  ايتادداص القاددام   ددانوأل اإلجددرامات المدنمددة و اإلدارمددة مددأل 801

لمدددا ل دددا مدددأل  وق و الحرمدددات مدددأل تعاددد  اإلدارة نظدددرالتحقيددد  المادددلحة العامدددة و حمامدددة الحقددد
القادددام اإلداري علدد  أاددداس  تددديل يبدددررمددا  و ذدددذا  .امتمددايات و ادددلطات اددا مواج دددة األاددراد

ل ددأل   اددرورة المحااظددة علدد  النظددام العدداماألاددراد المكفولددة  انونددا و يأل حرمددة اددرورة التوايدد  بدد
يواجددئ اددعواة  مبدددأ المشددروعمة لمطااقددة أعمال ددا تادددمئ لتجدداويات اإلدارة و عدددم  عنددد القااددا

تنفيددذ اإلدارة لألحكددام القادداممة ال اددمما الاددطدامئ امبدددأ الفاددل بدديأل الاددلطات الددذي  حمددل اددا
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 حدل اإلدارة و ذدذا مدأل المادادو المكرادةال محل القااا م حألدارة و ماتليم عدم توجمئ أوامر لإل
 .اا القانوأل اإلداري 

مانة ض مدى يشكل القضاء اإلداري  أيإلى "  المواوع الذي بيأل أيديناالتا يميرذا  شكاليةاإلو  
 ؟  للحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط اإلداري 

 :ا تمةاإلشكالمة األاملة الفرعمة  عأل ذاتئو تتفرع 
 حطارذا القانونا ؟ ما ذوماذمة الاا  اإلداري ؟ ماذمة الحرمات و 

مدددا مدددد  تدددأمير تددددابير الادددا  اإلداري علددد  الحرمدددات العامدددة لألادددراد ؟ مدددا ذدددا ادددور الر اادددة 
  القااممة لحمامة حرمات األاراد ؟

 الر ااة ؟  ئذات ةملعااما ذا مظاذر  و
 لد حتطر نا  اتاعنا اا درااتنا ل ذا المواوع يطة ترت ي عل  االيأل اا الفال األوا لقدو     

الحرمددات العامددة و التدددا تحتددوي علدد  الماحمددديأل األوا  علددد  وانعكااددات ا تدددابير الاددا  اإلداري 
الحرمدات  علد  الادا  اإلداري  محتوي علد  تدأميراأما الماحث المانا  ،اماذمة الاا  اإلداري ف

 امددئ حلدد  ماذمددة الر ااددة القادداممة و كددذا اددورذا اددا الماحددث ندداتطر اأمددا الفاددل المددانا ، العامددة
 المانا.ت ا اا الماحث ليعاأما مظاذر ا ،األوا
حداوا دراادة  واعدد تتميدي االادعواة كون دا ذات طدااع م اا اندئ الموضوع هذا أهمية وتظ ر    
اإلدارة اددا حطددار اددلطت ا الادداطمة  و ذلددل لتعلق ددا اأعمدداا و تاددراات  ددانونا اأ مددر من دد تقنددا

 ،المادلحة العامدةو تحقيد  النفدع و  لما ل ا مأل امتمايات تيول ا التديل للحفاظ عل  النظدام العدام
تيأل , الحفدداظ علدد  النظددام العددام مشددكل اددعواة اددا التوايدد  بدديأل ماددلحتيأل متنا ادد  ددد ذددذا ممددا

ارة اد و حمايت دا مدأل تجداويات اإلدو احتدرام حقدوق و حرمدات األادر  ،كذا تحقي  المادلحة العامدةو 
دمددة مددأل القاددام اإلداري الاددمانات المقحدددود  ألا ددذ  الدرااددة لتبمددب  منددالددذا  ،اااددم النظددام العددام

الحقدددوق و الحرمدددات ادددا مواج ددة تجددداويات ادددلطة الادددا  اإلداري و عددددم امتمال دددا  اتدددئلحمامددة ذ
الفادددل بددديأل الادددلطات و عددددم و مبددددأ االادددتمناممة واحتجاج دددا ادددالظرو  لمبددددأ المشدددروعمة تدددارة 

معرادة و توادمت  ذدو الموض وع  ن ا له ذاأس با  اختيار  ومأل.تنفيذ  لألحكام القااممة تدارة أيدر  
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ياوادددا عج دددة ذدددذا الحرمدددات و تدددا مكتادددي ا موادددوع حمامدددة الحقدددوق و مدددد  األذممدددة الاال دددة ال
القااممة تعد أاادل ادمانة لحمامدة أأل الر ااة ا تناعا منا  للدولة و األيير افكرة النظام القانونا

الحقددوق و األاددراد مددأل ج ددة و أ بددر اددمانة اددا عدددم انحددرا  الاددلطات اإلدارمددة عددأل ذدددا ا اددا 
  مام دولة القانوأل و تحقي  الاالت العام مأل ج ة أير  .

الوادوا  ألجدل و المقدارأل  التحليلدا  ،الوادفاالم نه   الموادوع اولقدد اتاعندا ادا دراادة ذدذ    
طرمدد  عدأل  القانونمدة مددأل يدجا تحليدل النادوص وذلدل حلد  حلدوا علممدة لإلشدكالمات المطروحدة

و كدددذا تحليدددل تدددأمير  علددد  الحرمدددات  مدددأل أندددواع و يادددامص ة الادددا  اإلداري ال شدد  عدددأل ماذمددد
العامة  ووا  و تحليدل الر اادة القاداممة و ادماأل الحرمدات العامدة مدأل تعاد  ادلطة الادا  

  .مد  اعاليت اووا   اإلداري 
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  ات العامةعلى الحري هاوانعكاسات اإلداري  الضبط دابيرت: الفصل األول

 مداتالحر  لدئ تدأمير كبيدر علد واالتدالا اإلداري  نشداطل ب الادلباالجاند داري اإلعتبر الادا  م    
ومتادددع تقييددددذا أ مدددر ادددا  العادمدددة الظدددرو يددددذا ادددا يتق  اإلداري ادددا  حيدددث  يجدددوي لل، العامدددة

ا لل ارتأيندددا التطدددرق ادددا ذدددذ. لدددذالعدددامام ظدددو ذدددذا تماشدددما مدددع مقتادددمات الن الظدددرو  االادددتمناممة
احدددددث المدددددانا مادددددا الماحدددددث األوا أمدددددا ال اشدددددكل مفادددددل داري ماذمدددددة الادددددا  اإل حلددددد الفادددددل 

 ياانا  النعكااات تدابير الاا  اإلداري عل  الحرمات العامة.  

 اإلداري ماهية الضبط  :األولالمبحث 
ا مددة اددرج تطبيدد  القددانوأل الاددلطة التنفيذمددة  آلمدداتمددأل  لمددةآك اإلداري الاددا   حجددرامات حأل    

العدددام ادددا المجتمدددع والعمدددل علددد  ادددماأل  النظددداملتحقيددد  دولدددة الحددد  والقدددانوأل واالتدددالا ادددمانة 
الحرمات العامة لألاراد اا ادبيل عددم تددايل و تعدارج حرمدات اإلادراد اممدا بين دا وحديأل مادالت 

احدددث اندرادددئ ادددا مدددجث مطالدددب األوا مف دددوم موألذممدددة ذدددذا الالدولدددة واقدددا لادددواا   انونمدددة .
 .واا المطلب الماناالاا  اإلداري 

 اإلداري بط مفهوم الض: األول المطل  
  .ولتحديد مدلوا الاا  اإلداري نتطرق حل  التعرم  الل وي والتشرمعا وكذا التعرم  الفق ا 
 وتشريعاتعريف الضبط لغة : األول الفرع 

ادا  و  و  اا الليث ليوم الشام ال مفار ئ اا كل شام "آو كما  الشامذو " ليوم الاا  ل ة 
  1و تعنا كذلل التحديد عل  وجئ الد ة  اماع.أو  يد دالشام معنا حفظئ مأل كل تب

  أمددا علدد  ماددتو  التشددرمع اددةأل أغلددب الدددوا و يااددة ارناددا و ماددر لددم يتعراددوا لتعرمدد    
مدأل  97 نات المدادة ،المماااعل  ابيل  أغراائ.حددت  نماحالاا  اإلداري ااورة  اطعة و 

" ييددتص البددولمس المحلددا االمحااظددة علدد   1884- 04- 05ادر اددا ارناددا اددا القددانوأل الادد

                                                           
رسالة دكتوراه , دراسات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام و أثره على حريات  عبد العليم عبد المعيد مشرف عالم ,  1

  6العامة ص 
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و اا التشرمع الجيامري نجحدو أأل المشدر ع   1"حاأل النظام العام و األمأل العام و الاحة العامة
ددددت عددددأل طرمدددد  الناددددوص الداددددتورمة ال يمددددات و الاددددلطات الميددددوا ل ددددا مماراددددة  حجددددرامات وا 

 م  مابوط للاا  اإلداري.عل  النظام العام دوأل حعطام تعر  أجل الحفاظالاا  اإلداري مأل 
 الفقهيالضبط اإلداري على المستوى  مفهوم :الفرع الثاني  

وادع تعرمد  لدئ بما عل  الفقئ ياحيام عدم تحديد المشر ع للاا  اإلداري تحديدا د مقا ,كاأل ل    
                     .رغددددم أأل الفق ددددام لددددم يتفقددددوا علدددد  تعرمدددد  موحددددد حال أن ددددم ادددداذموا اددددا حعطددددام تعددددارم  متعددددددة

كدل األعمداا و اإلجدرامات و األاداليب القانونمدة و المادمدة و ̋ اأندئ  بدديعوا األادتاذ عمدار ئااعر 
  اددماأل المحااظددة علدد   دددت الاددا  اإلداري الميتاددة و ذلددل بالفنمددة التددا تقددوم ب ددا اددلطا

  2̏ النظام العام اطرمقة و اممة اا نطاق النظام القانونا للحقوق والحرمات الاامدة اا الدولة 
اددئ األادددتاذ أحمددد محيدددو      معنددد  مشدددت  مددأل المعمدددار العادددوي  ،مدديدوجمددل معنددد  اأندددئ محوعر 
و المعنددد  مشدددت  مدددأل المعمدددار المدددادي و ذدددو  ،بدددذللنعندددا ادددئ مجموعدددة األشدددياص المكلفددديأل و 

 3مجموع األنشطة التا تااشرذا ذذ  الالطات
ذدو تلدل اإلجدرامات المتيدذة للمحااظدة الادا   حأل ̋ اعلا  رياألاتاذ محمد الا  عرائ   دو     

 4 ̏عل  النظام العام المت وأل مأل األمأل ,الاكينة العامة و الاحة العامة 
د تفدرج علد  األادرا ح  اإلدارة اا أأل̋ الطماوي أأل الاا  اإلداري المماأل  و ير  الدكتور    

  ̏ يودا تحد مأل حرمات م اقاد حمامة النظام العام 
الادددا  اإلداري مظ دددر مدددأل مظددداذر نشددداط »  أأليدددر   األادددتاذ ادددبمت اشدددير مادددكونا أمددداو     

مماراددة ذيمددات معينددة اليتاااددات اددرج  يددود علدد  حرمددات األاددراد و حمامددة  اإلدارة يددراد اددئ
 5«النظام العام 

 أما عل  ماتو  اق ام ارناا :     
                                                           

  6, ص  السابقعبد العليم عبد المجيد , المرجع  1
 10ص  2000عمار عوابدي ,القانون اإلداري ,الجزء الثاني ,د.و.ج سنة  2
 ,ص 1996,محاضرات في المؤسسات اإلدارية , الجزائر ,د.و.ج ,سنة  أحمد محيو 3
 260, ص  2005بعلي ,القانون اإلداري ,الجزائر ,دار العلوم سنة  ريمحمد الصغ 4
  196, ص  2011الطبعة األولى  –مازن ليلو راضي , دراسات في القانون اإلداري , دار قنديل للنشر و التوزيع  5
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 رائ الالطة العامة عل  نشاط ف يد ت »ا االيأل ف معر  الاا  اإلداري  Walin اةأل األاتاذ 
 ددا فلالحرمددة التددا مك الاددا  اإلداري ال مقيددد واقددا ل ددذا الددرأي اددةأل العددام,األاددراد لتحقيدد  الاددالت 

 1»ذو  يد عل  نشاط األاراد نماحالقانوأل و 
 «للقدانوأل  او الادجم عدأل طرمد  التطبيد  الو دامادمادة النظدام  »Hauriou وعرادئ الفقمدئ ذورمدو

ئ بيددد اندد ل ددذا الددرأي معتبددر الاددا  اإلداري غامددة تاددع  حلي ددا الدولددة إل ددرار النظددام واألمددأل طاقددا
 .عدا عأل ذذا الرأي واعتبر الاا  اإلداري كل ما مات د  ائ الحفاظ عل  النظام العام

القدرارات  مدأل لادا  اإلداري اأندئ مجموعدة اعدر  نو مأل يجا كل ذذ  التعدارم  ممكدأل أأل     
الاادرة عأل الالطة اإلدارمة اافت ا الطة اا  مأل اجل تنظمم النشاط وتقييد الحرمات ب دد  

  الحفاظ النظام العام بجممع مدلوالتئ.
 ،ةالادااق التعدارم  مدأل يدجا و يز الض بط اإلداري ع ا الض بط القض ائي تمي :الثال ث الفرع    

يتجلددد  لندددا أأل الادددا  اإلداري يتميدددي بجملدددة مدددأل اليادددامص التدددا تمكدددأل أأل تميدددي  عدددأل اعدددج 
  .لاا  القااما لما ل ما مأل تدايلالمفاذمم القانونمة و لعل أذم ا ا

معمددار د يدد  للتمييددي بدديأل إليجدداد و  بدديأل الاددا  اإلداري و الاددا  القادداما أادداس التمييدديا     
نظر حلددد  وذلدددل ادددالييدددي لتملأاددداس كنتطدددرق حلددد  المعمدددار العادددوي  اإلداري و القاددداما الادددا 

أمددا  .الددويرام رمددمس ،الجم ورمددةة الميتاددة اددا مااشددرة الاددا  اإلداري متمملددة اددا رمددمس ج ددال
معتمدد علد  ا أمدا المعمدار الموادوعا محددة ادا رجداا الددرل و الشدرطة ج ة الاا  القااما 

أمدا حذا  ،الاحث عأل الجرممة و مرت بي ا ا دو عمدل  اداما دائذطبمعة العمل الااطا حذا كاأل 
 .عل  النظام العام ا و اا  حداري  كاأل التديل للمحااظة

مجلددس الدولددة الفرناددا علدد  المعمددار  أعتمددد اقددد ؟ذددذيأل المعمددارمألمددأل حذأل امددا مو دد  القاددام  
 19512ماي  11اا  Baud عا كأااس للتمييي و ذلل اا  ااالمواو 

                                                           
1  .precis elementaire de droit administrative.sirey.ed.1914.p 448Hauriou Maurice 
  51عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق ص  2
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التمييددي اددا معراددة الج ددة الميتاددة اددا حالددة النددياع حددوا عمددل مددأل  ذددذا لنددا أذممددة و تتجلدد     
 الااطمة.أعماا 
 اإلداري أنواع الضبط  :الرابع الفرع    
  حداري يدددداص طاقدددا لحالدددة التددددديل ينقادددم الادددا  اإلداري حلددد  اددددا  حداري عدددام و ادددا    
ذدو ذلدل و العدامالادا  اإلداري االقرارات.حاب الالطة اإلدارمة الميوا ل ا التديل و حاددار و 

النشددداط الدددذي تقدددوم ادددئ ادددلطات الادددا  اإلداري الميتادددة للحفددداظ علددد  النظدددام العدددام اعناادددر  
أمددا  الوالمددة. ددانوأل البلدمدة و  ددانوأل مددا نجدد  اددا مددتأل  ،مددمجو اددا موااددمع غيدر محددددة  ،الدمجث

الادا   ايتاداصحلد  ادلطات حدارمدة ال تملدل ادا األادل و مع دد ادئ  الياصالاا  اإلداري 
مج الددوالا لدددئ حلدد  اددلطة لتحدددل محددل ادددلطة اددا  حداري عددام مددد الدددويرام أومددمج اإلداري العددام 

   1حل محل رممس المجلس الشعبا البلديمالطة اا  ياص لما 
 حل  حمامة النظام العام ا دو العام  اإلداري  الاا الياص و اإلداري  الاا  ي د  كل مأل     
الادا  ادلطات األ يوجد تدايل اا االيتااص بديأل حال أنئ اا اعج األحم نشاط ت املا بذلل

مدددمج تدددديل الادددا  اإلداري العدددام ادددا مجددداا  ،و معدددود ذلدددل حلددد  طبمعدددة موادددوع محدددل التدددديل
  العددرج أمددا تددديل الاددا  اليدداص ذددو الر ااددة علدد ،الاددينما لاددا  األيددجق العامددة و ال دددوم

أو اليدداص  عددامالاددا  اإلداري اددوام الاددا  اإلداري ال م لتعددار مددأل يددجا تطر نددا و  الادينماما.
 النظدام ألظة عل  النظدام العدام . امدا ذدو حذأال وذو المحاا مشترل بين ما  د التوالنا حل  أأل 
 ي ا العام و الياص ف ؟اإلدار  ة للاا ا عناار  االنااالعام و ما ذ

  العاممفهوم النظام  :الثانيالمطل      
و التدددا  ،العدددام المدددرأل  تعتبدددر اكدددرة النظدددام العدددام مدددأل األاكدددار النادددبمة المتطدددورة ذات المددددلوا    

أمددا النظددام العددام كاددبب  .ممددا يددؤدي حلدد  اددعواة تحديددد مف ومددئ ،تيتلدد  مددأل دولددة حلدد  أيددر  
وعمومدا معتبدر النظدام العدام المحدور  2للتديل ا و أمدر واادت و محددد ادالوجود المدادي الملمدوس

                                                           
1p52 . Edouard, Droit de la police administrative,Vuiber ,France,2007-MINET Charles 
ص  1989, دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , سنة  عزيزة الشريف , دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي 2

26  
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اددةأل اددمانتئ  داري اميتلدد  أنواعددئ أو ادداألحر  األاااددا الددذي تدددور حولددئ اددلطات الاددا  اإل
ع ناددعواة واددع تعرمدد  جددامع و مددا وترجددع 1جددرامات الاددا  اإلداري إلذددا ال ددد  األاااددا 

مروندة اكدرة النظدام العدام و عددم  امنديأل:لفكرة النظام العام ادا مجداا الادا  اإلداري حلد  ادببيأل 
المشدرع  امتنداعأمدا الادبب المدانا يتممدل ادا   2و ااتقرارذا تاعا اليتج  اليماأل و المكداألماات ا 

 المشددرع ااددرد و تعدددداد ا تفدد و ل ددذ  األادددااب  3اددا واددع تعرمدد  مابددت و محددددد للنظددام العددام
ال شددل أأل  مددام المشددرع بتعرمدد   و̋ أغددراج النظددام العددام بدددال مددأل واددع تعرمدد  جددامع مددانع لددئ 

    4  ̏النظام العام او  مكوأل مفادا لئ و  ااما علمئ 
 العامموقف المشرع ما تعريف النظام  األول:البند 
ا النادياة التد ة ومروندالاادبب  ذلدلو  اايتج  اليماأل و المكداأل تيتل  العام اكرة النظامحأل     
حال   او  الرتااط ا الومي  االاالت العدام للجماعدة . و رغم ما تحتلئ ذذ  الفكرة مأل أذممةتميي 

. رغدددم وجدددود العديدددد مدددأل مد مددددلول ا و ترك دددا للفقدددئ و القاددداأنندددا نجدددد المشدددرع الجيامدددري لدددم محدددد
 11/10مدأل القدانوأل  02اقدرة  88 المدادة من دا الناوص القانونمة التا تتحدث عأل النظدام العدام

                                                                                               .جواأل 22المتامأل  انوأل البلدمة المؤرخ اا 
 موقف الفقه ما النظام العام :  الثانيالبند 
و تادايأل نظدرة الفق دام  ج ايدتأد  حلد  مابت للنظام العدام   ع المشرع عأل تحديد مف ومانامت    

 يددجا التركيددي علدد  انعكدداس اددلطة الاددا  علدد  النشدداط والحرمددة،وذلددل مددأل لفكددرة النظددام العددام 
؟ حالدة وا عمدة مادمدة أم حالدة أدبمدةتعددت تعارم  الفق ام لدئ مدأل حيدث ذدل ذدو ا الادد واا ذذ

العدام أأل المقادود االنظدام   يدر   مدأل الفق دام ادالاعج .و ذل ممكأل أأل يتادمأل عناادر أيدر  

                                                           
إبراهيم ,  ( نقال عن يامه433, ص  1993صالح الدين فوزي , القانون اإلداري , مكتبة الجالء الجديدة , المنصورة سنة ) 1

   81ص  2015-2014رسالة دكتوراه , لوائح الضبط اإلداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامة , 
محمد شريف إسماعيل عبد المجيد , سلطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية, رسالة دكتوراه , كلية الحقوق ,  2

  56ص 1979جامعة شمس , القاهرة , مصر , سنة 
عبد العليم عبد المجيد مشرف , دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام و أثره على الحريات العامة , دار  3

  54ص  1998النهضة العربية , مصر , سنة 
ن المصري محمد محمد بدران , مضمون فكرة النظام العام و دورها في مجال الضبط اإلداري , دراسة مقارنة في القانوني  4

  86ص 1992و الفرنسي , دار النهضة العربية , مصر , سنة 
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اا مجاا الاا  اإلداري ذو النظام العام المادي اليارجا و عل  ذلدل االجاندب األدبدا للنظدام 
حال حذا اتيذ اإليجا ائ مظ را يطيرا مأل شأنئ ت ديدد  ال يديل اا وظمفة الاا  اإلداري العام 

أمدا   1ئافدا ذدذ  الحالدة تجدوي لادلطات الادا  أأل تتدديل لمندع اإليدجا اد ،المداديالنظام العام 
مجمدددوع الشدددروط الجيمدددة لألمدددأل و ا داب »  عرادددئ تعرمفدددا واادددعا حذ اعتبدددر  اقدددد الددداعج ا يدددر

العامة التا ال غن  عن ا لقمام عج ات الممة بيأل المواطنيأل و مدا يناادب عج دات م اال تادادمة 
أو المعنددوي شددمل الجانددب األدبددا مو يتاددت لنددا مددأل يددجا ذددذا الددرأي أأل النظددام العددام يتاددع ل 2«

 حل  جانب العنار المادي . 
لعددددام اددددا مف ددددوم القددددانوأل اإلداري المقاددددود االنظددددام ا»  بددددديعواقددددد عراددددئ األاددددتاذ عمددددار ا    
ي ذددو المحااظددة علدد  األمددأل العددام الوظمفددة اإلدارمددة اددا الدولددة و ك ددد  وحيددد للبددولمس اإلدار و 
 3«و اممة  الاكينة العامة و الاحة العامة و ا داب العامة اطرمقةو 

اادبب  4النظام العام مف وما غامادا غيدر محددد المعدالم أأل يلس شاوش اشيرالدكتور  ر  مو     
. و مدددأل يدددجا ذدددذ  التعدددارم  ممكدددأل التوادددل حلددد  أأل النظدددام العدددام ادددا مجددداا ناددديبتئمرونتدددئ و 

ة تشدددمل النظدددام المدددادي و األدبدددا والاماادددا الادددا  اإلداري ذدددو عادددارة عدددأل اكدددرة  انونمدددة شدددامل
طدور و ذا اا نفدس الو دت اكدرة مرندة تتطدور بتطدور القدانوأل الدذي يت ،االجتماعاو  اال تااديو 

 .ربتطور المجتمع و مأل يمأل  ي
 
 

 :اقد عرائ ال رحا الفقئ أما عل  ماتو      
M.BERNARD « une définition toute négative de l’ordre qui se réaliserait 

exclusivement par l’absence de troubles…est une notion fonciérement (libérale) 

                                                           
1 , 1933 p 323 , Précis de droit administratif , dalloz. Paris M. Hauriou , نقال عن يامه إبراهيم , رسالة دكتوراه

  85المرجع السابق ,ص 
رسالة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة أبي بكر بالقايد , دايم بلقاسم, النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ,  2

  24ص  2004-2003تلمسان , الجزائر , سنة 
 28, ص 2008عمار عوابدي ,الجزء الثاني ,النشاط اإلداري د.م.ج ,الجزائر ,الطبعة الخامسة , سنة  3
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mais qui ne peut tout de même satisfaire pleinement le besoin naturel de paix,ni 

répondre aux exigences des hommes du XX siècle qui ont pu,à maintes reprises 

,amèrement constater que l’absence de troubles ne s’identifie que rarement à l’état 

de paix ,ou en définitive ,à l’ordre .l’ordre public doit s’envisager comme une 

notion dynamique»1  

 Hauriou Maurice ويعرفه األستاذ 

 « l’ordre public ,au sens de la police ,est l’ordre matériel et extérieur considéré 

comme un état de fait opposé au désordre ,l’état de paix opposé à l’état de 

trouble…(la police) ne pourchasse pas les désordres moraux ,elle est pour cela 

radicalement incompétente si elle l’essayait ,elle verserait immédiatement dans 

l’inquisition et dans l’oppression des consciences à cause de la lourdeur de son 

mécanisme »2  

 العاما فكرة النظام مموقف القضاء  :الثالث البند    
حدددود للنظددام العددام و ذلددل لمنددع اددلطات الاددا  مددأل اتيدداذ  اجت ددد القاددام لواددع  يددود و     

 افدا البدامدة 3ذرمعة لجعتدام عل  حرمات األاراد مأل ج ة و أأل ال تعر ل تطور  مدأل ج دة أيدر  
ييددوا لددإلدارة حددد  تقييددد الحرمددات العامدددة  ددا لاددا المظ ددر اليدددارجا  محدددددا النظددام العددام كدداأل

المعندوي للنظام العام الذي مشمل الجاندب المدادي و  4لمواعلألاراد حال أنئ اعد ذلل أيذ االمف وم ا
اقددد اعتددر  مجلددس الدولددة لاددلطات الاددا  اإلداري اددالح  اددا التددديل لمنددع عددرج األاددجم  معددا

 الاينماممة التا تيل اا داب العامة و مأل أش ر  راراتئ :
  Lutetiة رار  الاادر اا  ام 5 1959دمامبر  18اا تارمخ 

عمدة االح  اا منع عرج الفيلم الذي ادب  و أأل حادل علد  تدريمص مدأل للحيث اعتر      
يترتدب علمدئ حيدجا االنظدام الالطة المركيمدة الميتادة و ذلدل حذ تبديأل للعمددة أأل عرادئ ادو  

اقددد عدر  النظدام العدام ادا  درار ال راددة  ،ي الجيامدر  اإلداري  أمدا االناداة لقادام .6العدام األيج دا

                                                           
1 15. ,2010,p307, Paris conomica ’Charles DEBBASCH , Frèdèric COLIN,Droit Administratif, 9ème édition, E 
2  .524, p 2011ème édition, L G D JMontchrestien, Paris,12DEVILLER, Droit Administratif, -Jacqueline MORAND 
   64بدران , مضمون فكرة النظام العام و دورها في مجال الضبط اإلداري , المرجع السابق ص محمد محمد  3
  98أشار إلى ذلك , حسام مرسي , التنظيم القانوني للضبط اإلداري , المرجع السابق ص  4

 5), socute des films lutetia D , 1960 , p 171 GE.18 dec. 195988نقال عن يامه إبراهيم ص(   
  63-62عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق ص  6
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» ... حذ جددام اددا حيمماتددئ  1984جددانفا  27اإلدارمددة امجلددس  اددام الجيامددر العااددمة بتددارمخ 
مجموعدددة القواعدددد الجيمدددة لحمامدددة الادددلم االجتمددداعا  العدددام,حنندددا نقادددد مدددأل يدددجا عادددارة النظدددام 

 «  ..علمئ.الواجب الحفاظ 
 خصائص النظام العام : الثانيالفرع 
كدرة النظام العام اا مجاا الاا  اإلداري امجموعة مأل الياامص التا تمييذدا عدأل ايتام     

 ي.يل ما سية للنظام العامو مأل بيأل الممييات األاا النظام العام اا مجاالت أير  
التددا  مجموعددة مددأل القواعددد القواعددد ا مددرةو مقاددد ا اآلم  ر القواع  دالعمومي  ة و   :األولالبندد      

و مددا ماددفا علدد  اكددرة النظددام العددام ، 1تاددت د  اطبمعت ددا حمامددة النظددام االجتمدداعا اددا الدولددة
الفردمدددة و المادددلحة الجماعمدددة التدددا  اإلراداتو ذلدددل عدددأل طرمددد  المجممدددة بددديأل   ا مدددرةادددفتئ 

.أمدددا ادددا مدددا  ت دددد  حلددد  تحقيددد  التوايددد  بددديأل ممارادددة الحرمدددات و ادددرورات الحمددداة االجتماعمدددة
مدأل طدر  ادلطات الادا  اإلداري  تعنا أأل النظام العام المراد حمايتئيتعل  بياامة العموممة 

أمدا أل تواجدد النداس  دد ت دوأل أمدا أل حيدث   اا حالدة ت ديدد  و اإليدجا ادئ ال بدد أأل مكدوأل عامدا
وواددامل النددوادي االتياددمص كالمقدداذا و  كددالطرق و الشددوارع و  ددد ت ددوأل عامددةعامددة اطبمعت ددا 

يرج عأل مجاا الادا  اإلداري تاعاا التا تدور اا الملل الياص ومأل مم اةأل األ ،الموااجت
 ددا ااشددرة احددد العنااددر التددا يت ددوأل منمددا لددم مكددأل ل ددذ  األاعدداا مظدداذر يارجمددة ت دددد اطرمقددة م

 .2. ممج األاوات المناعمة مأل مكبرات الاوتالنظام العام
 اددا الفاددلامعنددا أأل القااددا الددذي يت فددل و  الع  امالتفس  ير القض  ائي للنظ  ام : البن  د الث  اني    

علدددد  وا ددددع الياددددومة مرت دددديا  بتحديددددد ماددددموأل النظددددام العددددام مقددددوم المنايعددددة المعرواددددة علمددددئ
عا و مشدر تو أذم ما مميي التفاير القااما للناوص القانونمدة عدأل التفادير ال  3المطروحة علمئ

                                                           
  77و  76عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق , ص  1
 73-72عبد العليم عبد المجيد مشرف , السابق ص  2
  401عبد الرزاق ..... , المرجع السابق ص  3
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القاداممة مادتقلة  االادلطة ،1أأل القااا حر و ماتقل اا تفاير الناوص القانونمة ذو الفق ا
 امة للحرمات العامة لألاراد .ذشكل امانة مو ذو ما  2و تمارس اا حطار القانوأل 

  رياتالنظام العام وسيلة لحماية الح :البند الثالث    
اإل ددددرار االحرمددددات العامددددة و كفالت ددددا ال معنددددا أأل ت ددددوأل الحرمددددات مطلقددددة و حنمددددا يتعدددديأل  حأل    

االنظدام العدام ال  اذأل عملمدة.تنظمم ا للمحااظة عل  النظام العام لتادات الحرمدة ذات دا ممكندة و 
م ل دددا حمكانمدددة الوجدددود االحرمدددة و حنمدددا مقددددييدددل  القدددانونا الو التنظدددمم  ،الحرمددداتيتعدددارج مدددع 

  علي اا بوزي ااحيدث يدر  الددكتور  3 دد مادات األمدر اواد    الحرمدةذل  الوا عا و بدوأل تنظمم
مادا علد  وي أعناادر لحمامدة الحرمدة مدأل ج دة و تحدأأل اكرة النظام العام تحوي ادا مادمون ا 
 .4مأل ج ة أير   مقومات اقام الالطة كحتممة اجتماعمة

مدأل طبمعدة النظدام العدام  منبمقدةوذدا  مرن ة و متط ورةالنظام الع ام فك رة نس بية : البند الرابع    
معددر   أألئ ال ماددتطمع المشددرع أأل محدددد لددئ ماددمونا ال يت يددر و حنمددا ممكندد حيددث، ذاتددئاددا حددد 

اكدددرة النظدددام العدددام امادددمونئ تاركدددا للقادددام و الفقدددئ أمدددر تحديدددد التادددراات التدددا تعدددد مناذادددة 
أندددئ ال ممكدددأل أأل » ال   رزاح أحم   د الس   نهوري عب   د الفقمدددئ  يدددر   و ادددا ذدددذا الادددماق العدددام.للنظدددام 

ا دددو شدددام مت يدددر مادددي  و يتادددع حادددب مدددا معدددد   ،نحادددر النظدددام العدددام ادددا دامدددرة دوأل أيدددر  
. تحددد النظدام العدام تحديددا مطلقدا الناس اا حاارة معينة مالحة عامة و ال توجد  اعدة مابتدة

ذلدل ادايتج  دولدة حلد  أيدر  و النظدام العدام مدأل تيتلد  اكدرة  حذ 5ألأل النظام العام شدام نادبا
 .الاامدةاألنظمة الاماامة و اال تاادمة 

    

                                                           
  70ص  السابق عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع 1
   1996من  التعديل الدستوري156ظر المادة  أن 2
ش ادة الدكتورا . مراد  يلبيأل الحفاظ عل  النظام العام واماأل الحرمات العامة. أطروحة لن اإلداري لوالت الاا  يامه إبراهيم  3

 98ص  2014. تلمااأل. كلمة الحقوق. بلقا يداكر  أبابدارأل. جامعة 
   180, أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة , الرسالة السابقة , ص   عليان بوزيان 4
  عبد الرزاق أحمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , نظرية االلتزام بوجه عام , مصادر االلتزام , دار النشر  5

  399ص  1952للجامعات المصرية , القاهرة , مصر , سنة 
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 اإلداري عناصر النظام العام في مجال الضبط  :الثالثالفرع  
ادج يتحقد  تنظدمم  ،حمامة أادراد ذدذا المجتمدعاا المجتمع  واجاات الالطات العموممةتفرج     

مرااق ددا العامددة و نشدداطات أارادذددا حال مددأل يددجا واددامل الاددا  مددأل أجددل اددماأل األمددأل و يلدد  
 .1الاكينة و ال دوم بيأل أاراد المجتمع

حأل التشدددرمع ادددوام ادددا ارنادددا أو الجيامدددر لدددم يتنددداوا كدددل أغدددراج و أذددددا  الادددا  اإلداري     
اامة المرونة و التطور الماتمر الذي يتميي ادئ ااورة محددة و ذذا راجع اطبمعة الحاا حل  ي

ادا  وذلل حدد المشرع الفرناا عناار النظام العاماقد  .اإلداري النظام العام اا مجاا الاا  
أأل ذد  البولمس » منئ عل   97حذ نات المادة ، 1884أارمل  5الاادر اا  انوأل البلدمات 

أمددا المشددرع الجيامددري اقددد حدددد   2«و األمددأل و الاددحة العامددة ،البلدددي ذددو اددماأل حاددأل النظددام
 لللدذا .3المتعلد  االبلدمدة 2011يونيدو  22المدؤرخ ادا  10-11عناار النظام العام اا  دانوأل 

غيددر أن ددم ايتلفددوا اددا  4علدد  الفق ددام أأل يتولددوا تحديددد العنااددر المكونددة للنظددام العددام ليامددا كدداأل
لدذا  .5تحديد العناار المكونة للنظام العام التا تجيي لادلطات الادا  اإلداري التدديل لحمايت دا

  .اار الحديمة اا البند الماناوالعن األوااا البند  تقليدمةال اندرس عناار
 العامالتقليدية للنظام  العناصر:األولالبند     
 العناادددر التقليدمدددة المكوندددة للنظدددام العدددام ذدددا األمدددأل العدددام و الادددكينةيتفددد  الفقدددئ علددد  أأل     

العامدددة و الادددحة العامدددة و ذدددا العناادددر التدددا أشدددار حلي دددا المشدددرع الجيامدددري ادددا النادددوص 
 :امن ا الاا  وامتل بوااطة عل  تحقمق ا و التا تعمل الطات الاا  اإلداري  ،القانونمة

                                                           
  103,التنظيم القانوني للضبط اإلداري , المرجع السابق , ص  حسام مرسي 1
  29عمار عوابدي , القانون اإلداري , النشاط اإلداري , المرجع السابق , ص  2
 03/07/2011الصادرة  37أنظر ح ر ج ج , العدد  3
و المقارن جنائيا و إداريا , دار  عاشور سليمان ثوايل , مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري , في القانون الليبي 4

  113, ص  2002النهضة العربية , القاهرة , مصر , الطبعة األولى , سنة 
محمد شريف إسماعيل عبد الحميد , سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية , رسالة دكتوراه , كلية الحقوق ,  5

    61ص  1979جامعة عين شمس القاهرة , سنة 
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حمامدة االطات الاا  اإلداري  حيث تقوم .1و الاجمة العامةذ ائ المقاودو   :العاماألما     
المواطنيأل مأل المياطر التا ت ددذم اا أنفا م و أموال م ادوام كداأل ماددرذا اإلناداأل كالادر ة 

كالفماددانات أو الددياليا  الطبمعددة مادددر مددمج و المظدداذرات العنمفددة و حددوادث الاددمارات أو كدداأل 
 26ادا ذدذا اإلطدار نادت المدادة  المفترادة.أو مادر  راجدع حلد  الحيواندات  ،المااناأو ان مار 

شددددددياص و علددددد  أمددددددأل األالدولدددددة ماددددددؤولة   ̋علدددددد  أأل  المعدددددددا  1996مدددددأل داددددددتور الجيامدددددر 
 حمامدة النظدام العدام يل ادمانة و بو ادا اد  ̏ و تت فل احمامة كل مواطأل اا اليدارج.  ،الممتل ات

ادا  لتنظدمم عددد مدأل ات الجيمدة لدذلل عدأل طرمد  لدوامت تقوم الطات الاا  اإلداري اداإلجرام
تنظددمم   امماراددة الحرمدات العامدة أذم دا : ادلة المجداالت التدا ممكدأل أأل ت دددد األمدأل العدام ذات

كوادددع حدددد  ،الشدددوارعتنظدددمم المدددرور ادددا  .2االجتماعدددات و المظددداذرات التدددا تيدددل اددداألمأل العدددام
و ذلددل اددأمر ب دددم المنددايا و ، . تنظددمم البنددامات, تنظددمم أمددا أل و ددو  الاددمارات  أ ادد  للاددرعة

البنامات ا يلة للاقوط و منع عرج األشدمام ادا النواادذ يشدمة ادقوط ا علد  المدارة ادا الطرمد  
  3.العام
األااادمة للمدواطأل أااحت الاحة العامدة ححدد  الحقدوق الدادتورمة حيث   :الصحة العامة    

و ذندال مدأل مطلد  علمدئ تادممة النظدام  4التا تا ر الدولة علد  ادمان ا ل دل األادراد دوأل تمييدي
أأل تعمددل اددلطات الاددا  اإلداري علدد  المحااظددة علدد  اددحة  ئادد و المقاددود 5العددام الاددحا

االحتمداط منع انتشار األوحمدة و و 6المواطنيأل و ذلل مأل يجا القاام عل  األمراج و مياطرذا

                                                           
في أحكام القضاء اإلداري الفرنسي عبارتا , األمن العام و السالمة العامة , محمد محمد بدران , مضمون فكرة  تترادف 1

  70النظام العام و دورها في مجال الضبط اإلداري , المرجع السابق , ص 
  153عادل السعيد محمد أبو الخير , البوليس اإلداري , المرجع السابق , ص  2
, محمد شريف إسماعيل عبد الحميد ,  31القانون اإلداري , النشاط اإلداري , المرجع السابق , ص  عمار عوابدي , 3

   63الرسالة السابقة ص 
الرعاية الصحية حق المواطنين تتكفل بالوقاية من األمراض  »بقولها  1996من دستور  66طبقا مما تنص عليه المادة  4

  «الوبائية و المعدية و مكافحتها 
 5GUILLAUME HOFNUNQ Michéle , l’ordre public sanitaire et l’environement , revenue de la gendarmerie nationale

, 4eme trimestre , 2006 , N°221 , p 33  

 (,105عن يامه إبراهيم ص )
  81عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق ص  6
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و ذلددل امرا ادددة نظااددة الممدددا  الادددالحة  ،1ماددداس اادددحة أاددراد المجتمدددعال نئاشدد مدددأل مددأل كدددل مددا
مم القمام احمجت التطعد ،نظااة المأ والت و المواد ال ذاممة االات ج مة المعرواة للبمع ،للشرب

. كمددا يددديل اددا نطدداق المحااظددة علدد  الاددحة العامددة حمامددة اددد األمددراج المعدمددة للمددواطنيأل
أأل مكااحتئ تعد مأل أذم األعماا للمحااظة علد   ااعتاارالبيمة مأل التلوث الناشئ افعل اإلنااأل 

-16المؤرخ اا  05-85و اا ذذا اإلطار أادر المشرع الجيامري القانوأل ر م  الاحة العامة
 دا والمتمم اقانوأل المع تر يت االمتعل  االاحة و  02-1985
الادكوأل ال فيلدة االمحااظدة علد  ال ددوم و  مقاد ب ا اتيداذ كاادة اإلجدرامات  :السكينة العامة    

مدألو  و منع مظداذر اإليعداج و المادامقات التدا تتجداوي الحدد ال ،اا الطرق و األما أل العامة
األادوات المناعمدة مدأل الاواام المقلقة لراحة الناس ممدل ، الماامقاتو مأل ذذ  اا المجتمع 

. و الماامقات التا مابب ا الااعة المتجولدوأل و أبواق الامارات أج ية الراديو و مكبرات الاوت
و اا ذذا اإلطار  ا  مجلس الدولة الفرناا  2و األاوات التا تادر عأل الحيوانات الاالة

اشرعمة القرار الذي أادر  رممس البلدمة الذي أل   امقتاا  او ا عمومما مقام يدوم  3اا  رار لئ
االمنديأل مدأل كددل أادبوع , حيددث اادتند  رمددمس البلدمدة اددا حاددار  ل ددذا القدرار حلدد  المحااظدة علدد  

ال مشددكل حيممددات  ددرار  أأل  ددرار رمددمس البلدمددة  اامددة اددا اإل لددمم , و ذكددر المجلددس اددالاددكينة الع
  4.عل  حرمة التجارة و الاناعة كما ال ينطوي عل  أي تجاوي للالطةاعتدام 
  العناصر الحديثة للنظام العام في مجال الضبط اإلداري  الثاني:البند     
ظ ددور ة اعددد تددديل ا اددا كااددة المجدداالت و حأل اكددرة النظددام العددام تطددورت بتطددور الدولددة ياادد    

، الاددددحة ،ااعددددما كدددداأل مقتادددرا علدددد  األمدددأل ،اليددددمات العامدددة لتشددددمل ميتلددد  نددددواحا الحمددداة

                                                           
, نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة و في الشريعة اإلسالمية , المرجع  عبد الرؤوف محمد هاشم بسيوني 1

 . 81السابق , ص 
داود البار , حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا و مصر , الضوضاء , دراسة تأصيلية مقارنة في  2

 . 2004كر الجامعي , اإلسكندرية , مصر , سنة القانون اإلداري البيئي و الشريعة اإلسالمية , دار الف
    . 191orne , Rec , pp. ’, syndicat des commerçants non , sédentaire de l 1995Mai  5CE-192,  113يامه إبراهيم ص  3
 . 88أثار إلى ذلك عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق , ص  4
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حيدث اعتدر  ل يمدات  اإلداري توامع أذدا  الادا   ام  ب القاام الفرنااااأل   1الاكينة العامة
العنادر و  اال تاداديالعنادر و حمامدة  العامدة,الاا  اح  التديل لحمامدة ا داب و األيدجق 

  .  العناارذذوانتطرق ل ل عنار مأل للمدينة مالا جالالعنار البيما و 
الحدد األدند  مدأل األاكدار و القدمم اليلقمدة التدا  ,و تعندا:  و اآلدا  العام ة عنص ر األخ  ح    

اليلقا أو ا داب العامة جددال اق مدا و  ادامما ااعتادار  العنار و  د أمار  علي ا.توااع الناس 
بدامددددة األمددددر أيددددرج الفقددددئ  افددددا عناددددر مددددأل العنااددددر التددددا تحمي ددددا اددددلطات الاددددا  اإلداري.
النظدددام العدددام األدبدددا مدددا لدددم مكدددأل  الفرنادددا مدددأل نطددداق وادددمفة الادددا  اإلداري المحااظدددة علددد 

و مددا  2.اإليدجا ب ددذا النظددام يطيددرا و مكددوأل مددأل شددأنئ ت ديدد النظددام العددام المددادي ت ديدددا مااشددرا
أل ايتاداص ادلطة مدذدو  ناتنتجئ مأل االتجدا  القاداما ذدو أأل المحااظدة علد  ا داب العامدة 

العدددام ال حددد  ل دددا االتدددديل للمحااظدددة  اإلداري  اليددداص و أأل ادددلطات الادددا اإلداري  الادددا  
حأل القادام الفرنادا تطدور تطدورا  حال 3عل  ا داب العامة مادام النظام العام المادي لدمس م دددا

العددام اليلقددا يل لحمامددة النظددام مددأل يددجا الاددما  لاددلطة الاددا  العددام االتددد اممددا اعددد ملحوظددا
 ادمة وذلدل اموجدب الحكدم ادا  4لو لم يترتدب اإليدجا ب دا ت ديدد النظدام العدام المدادي التقليدديو 

Lutetia 18-12-19595   اعتددر  اموجاددئ ااددلطة العمدددة اددا أأل محظددر عددرج أاددجم والددذي
الميتادددة االر اادددة اددينماممة ادددب  و أأل حادددلت علدد  تدددريمص ادددالعرج مدددأل الاددلطة المركيمدددة 

 .يج اأ جعل  األاجم حذا كاأل مأل شأن ا اإلارار االنظام العام اابب الطااع ال
لجيامري معتر  بوجود نظام عام يلقدا حلد  جاندب النظدام العدام اأما اا الجيامر اةأل المشرع     

التددا تت فددل  وا داب العامددة اليلقدداللعناددر التقليدددي غيددر أنددئ لددم ماددع مف ومددا محددددا و مابتددا 

                                                           
داري في المحافظة على جمال المدن و روائها , منشورات حلبي الحقوقية , بيروت لبنان عدنان الزنكة , سلطة الضبط اإل 1

  39و  38ص  2011,الطبعة األولى , سنة 
  29عمار عوابدي , القانون اإلداري , النشاط اإلداري , المرجع السابق , ص  2
  2002, القاهرة , مصر , سنة , رسالة دكتوراه  لحياد الوصيفيفرحات محمد السبكي , الضبط اإلداري و ا 3
, سبتمبر ,  48, السنة 4و 3 محمود عاطف البنا , حدود سلطة الضبط اإلداري , .... القانون و اإلقتصاد , , العددان 4

 1980, جامعة القاهرة ,  1979ديسمبر 
 116يامه إبراهيم , المرجع السابق , ص  5
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أد  اإليددجا ب ددا افعددل أو  التددا تتيددذ مظ ددرا يارجمددا اددوامو  اددلطات الاددا  اإلداري احمايت ددا
 .اورة حل  حلحاق الارر االطااع المادي للنظام العامكلمة أو لااس و 

حأل جمددداا المظ دددر العدددام ادددا المددددأل ينمدددا اإلحاددداس  :الجم   ال الرونق   ي و ال   رواءعنص   ر     
الحااري لد  العامة و معيي الجواندب الجمالمدة لدد  اإلناداأل ل دذا كداأل ال بدد للمشدرع الجيامدري 

لقد أمار الفقدئ   1و ذلل ااأل العديد مأل القوانيأل من ا ،للمدينةأأل يتديل لحمامة المظ ر الجمالا 
امدأل الفقدئ مدأل يدر  أأل مادألة المحااظدة  2ند  و الدروامالفرناا  امة المحااظة عل  جمداا الرو 

علددد  جمددداا الرونددد  و الدددروام ال تبدددرر تدددديل الادددلطات الاددداطمة حال حذا ترتدددب عن دددا اإليدددجا 
محااظدة حليام مالدل أرج اادام بتادومرذا  ذلل:مماا و  ر مأل عناار النظام العام التقليد اعنا

ة حلددد  مندددع األترحدددة الموجدددودة ب دددا مدددأل أأل علددد  الشدددكل الجمدددالا و ادددا نفدددس الو دددت ت دددد  اإلدار 
تميرذا الرما  اتيمد مأل نااة التلوث مما يؤدي حل  حارار االاحة العامة التدا ذدا عنادر مدأل 

و ذذب جانب آير حل  اعتادار أأل المحااظدة علد  جمداا الروند   3عناار النظام العام التقليدي
 4و الروام عنار مأل عناار النظام العام التقليدي

القاام اإلداري الفرناا لم مكأل معتر  امجاا الروند  و الدروام ك دد  مدأل أذددا  الادا  ا    
حلي دددا اإلدارة لحمامدددة جمددداا  تادددتند اإلداري حال ادددا الحددداالت التدددا وردت اي دددا نادددوص ياادددة

الروام.غير أنئ مع ايدماد تديل الدولة اا كااة نواحا الحماة ااتليم تطور مو د  مجلدس الدولدة 
اقد أاات معتر  لإلدارة اح  ااتيدام الطات الاا  اإلداري لحمامة جمالمدة  ،اااا ذذا المج

اعتبدر جمداا الروند  عنادر و االتدالا  ،الرون  و الروام حت  و لو لم يوجد نص يجيي ل دا ذلدل
 5مأل عناار الاا  اإلداري 

                                                           
  5202/12/1990ج ر ج ج العدد 05-04ئة و التعمير المعدل و المتمم المتعلق بالتهي 29-90قانون  1
 105عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني , المرجع السابق , ص 2
3: police et esthetique de la rue , D,A, 1927 p 17 Duez ( Paul) 
4340Braud (P.H ) la nation de liberté publique en droits français C.G.D.J 1968 p  
  115و  114, ص السابقعبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع  5
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ادا  ادمة حتحداد نقاادات  19361-10-23اقد حكم مجلس الدولة الفرنادا الادادر ادا  لذا    
مطددااع اددارمس حيددث أأل اددلطة الاددا  اإلداري  امددت بةادددار المحددة تحظددر تويمددع اإلعجنددات 

ندات اعدد اإلطدجع علي دا ت اإلدارة حل  أأل حلقام ذذ  اإلعجعل  المارة اا الطرق العامة و ااتند
ات ادا ذدذ  الجمحدة اطعدأل حتحداد النقااد، مأل شأنئ تشومئ جمداا الطدرق العامدة و اإليدجا ببنام دا

لسللللطات الضلللبط طالادددا بةل ام دددا علددد  أاددداس أن دددا يرجدددت علددد  األذددددا  التقليدمدددة المرادددومة 

اية جمال الرونق و الرواء تعتبر إال أن مجلس الدولة رخص هذا الطعن مؤكدا أن حم اإلداري.

 لحمايته.راض الضبط اإلداري يجوز لإلدارة التدخل غرضا من أغ

حأل يمددادة تددديل الدولددة اددا ميتلدد  النشدداطات و يااددة اددا المجدداا  :االقتص  ادينص  ر الع    
اال تاددددادي و تحددددت ادددد وط اجتماعمددددة و ا تاددددادمة أد  حلدددد  ظ ددددور مددددا ماددددم  بنظددددام عددددام 
ا تاددددادي ماددددت د  حشددددااع الحاجددددات الاددددرورمة افددددا حالددددة عدددددم حشددددااع ا يددددؤدي حلدددد  حدددددوث 

تجلدد  لنددا مددأل يددجا يمددادة أاددعار يذددذا مددا  ااددطرااات  ددد تمددس النظددام العددام و أمددأل المجتمددع و
االحت ددار أو الماددارحة حلدد  القمددام اأعمدداا ت دددد أمددأل الدداجد  األاااددمة نتيجددةالمددواد االاددت ج مة 

اال تاادي يتوجب عل  الدولدة  العنارو حفاظا عل   2مأل تيرمب و ت اير المنشآت العموممة
حرمدة “ علد  أأل  المعدا 1996الجيامري الداتور  مأل  43التديل لتنظممئ لذلل نص اا المادة 

تعمددل الدولددة علدد  تحادديأل مندداخ  ،االاددتممار و التجددارة معتددر  ب ددا و تمددارس اددا حطددار القددانوأل 
و ت فددل الدولددة  ،تنممددة الوطنمددةدوأل تمييددي يدمددة للاألعمدداا و التشددجمع علدد  ايدذددار المؤااددات 

المنااادة غيدر النيم دة ممنع القدانوأل االحت دار و  ،اا  الاوق و محما القانوأل حقوق المات ل يأل
حذ تدديلت  ،لقد أااحت الحرمات اال تاادمة مجاال يااا لنشاط ادلطات الادا  اإلداري  و ”.

 3الدولة الحديمة اا تنظمم اال تااد و عملت عل  ارج  يود عل  مماراات األاراد
 اقددد اعتددر  المشددرع الجيامددري لاددلطات الاددا  اإلداري العددام امقتادد  ,مددمج   الجيامددر افددا    

اال تاددادي و مددأل الجانددب ااددجحمات التددديل للحفدداظ علدد   ،القانونمددةالناددوص مجموعددة مددأل 

                                                           
 101يامه إبراهيم , المرجع السابق , ص 1
 إشارة إلى األحداث التي حدثت في الجزائر....  2
  45و  44عدنان الزنكة , المرجع السابق , ص  3
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و القدانوأل ر دم  1الذي محددد القواعدد المطاقدة علد  الممارادات التجارمدة  02-04 انوأل أمملة ذلل 
و مددأل بدديأل األنشددطة التددا تولددت اددلطات  2المتعلدد  اشددروط مماراددة األنشددطة التجارمددة  04-08

النشدداط التجدداري للتاددر ااددتيرادا و  اددبيل الممدداا نددذكر علدد  ،ادداط االاددا  اإلداري تنظمم ددا و 
و  المتاددمأل تنظددمم اددنع المددواد التا مددة 331-04تويمعددا و ذلددل اموجددب المراددوم التنفيددذي ر ددم 

المتعلددد   237-93اإلشدددارة حلددد  المرادددوم التنفيدددذي ر دددم  أمادددا و ممكدددأل  3اادددتيرادذا و تويمع دددا
 4ر القارةالحرامة و الم نمة غيارمة و ت التجامماراة النشاطا

نظدرا لمدا تعانمدئ  ،أيذ مواوع البيمة أاعاد اجتماعمة و ا تادادمة و  انونمدة: البيئي العنصر     
البيمدددة مدددأل ايدددتجا ادددا التدددوايأل اإلمكولدددوجا لدددذلل أادددات موادددوع البيمدددة مجددداال لتدددديل ادددلطة 
الاددا  اإلداري لحمايت ددا و ذددذا مددأل يددجا األج ددية الدايلمددة للدولددة و مددا تادددر  مددأل  ددرارات و 

متدع ب دا ااتيدام القوة مدأل أجدل مندع النشداط المادر االبيمدة و ادرج  يدود علد  الحرمدات التدا يت
ر التلدددوث مدددأل ظدددانونمدددة المملددد  لحمامدددة البيمدددة مدددأل حو مممدددل الادددا  اإلداري الواددديلة الق ،األادددراد

  5يجا الدور الو اما و الر ابا المنوط ب ا
 سلطات الضبط اإلداري لحماية النظام العام: الثالث المطل     
النظددام القددانونا اددا الجيامددر وااددت اددا ماددألة تحديددد االيتاااددات اددا مجدداا الاددا   حأل    

اإلداري اقدددد حدددددت القدددوانيأل علددد  ادددبيل الحادددر ال يمدددات الميتادددة اممارادددة وظمفدددة الادددا  
 ياص.اإلداري اا الدولة حيث تنقام حل  الطات اا  حداري عام و اا  حداري 

  اإلداري العامسلطات الضبط :   الفرع األول    
األادددددل أأل الادددددلطة التشدددددرمعمة تعتبدددددر اددددداحاة االيتاددددداص األاددددديل ادددددا التشدددددرمع حال أأل     

التشرمع اا اعج الماامل من ا الادا  اإلداري بواادطة مدا الداتور أجاي للالطة التنفيذمة ح  
                                                           

 2004-06-27الصادرفي  41انظر ج ر ج ج العدد  1
  2004-10-20الصادر في  66, العدد  أنظر ج ر ج ج 2
 18/08/2004الصادر في  66أنظر ج  ر.ج.ج العدد  3
 17/09/1994المؤرخ في  281-94المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1993-10-17الصادرة في  66أنظر ج ر.ج.ج العدد  4

 21/09/1994الصادرة في  59أنظر ح.ر.ج.ح , العدد 
داري في حماية البيئة ) دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ( , مجلة جامعة نواف كنعان , دور الضبط اإل 5

 01العد د  03الشارقة للعلوم الشرعية و اإلنسانية , كلية القانون , جامعة الشارقة , اإلمارات العربية المتحدة , المجلد 
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امف ومدددئ ماددم  اللددوامت اإلدارمدددة ااعتاددار أأل الادددلطة التنفيذمددة األ دددر علددد  حمامددة النظدددام العددام 
علد  المادتو  اري العدام علد  المادتو  المركديي و لذا انتطرق حل  الطات الاا  اإلد ،1الوااع
 المحلا.

 المركزي على المستوى  األول: البن     

الالطة التا تمارس الادا  اإلداري ااادم الدولدة معتبر رممس الجم ورمة  :رئيس الجمهورية    
و ادجمت ا و الحفداظ علد  مقومات دا  الدولدة علد  اادتقرارذااألوا  ااعتادار  المادؤوا ،اا الجيامدر

ااعتاددار  كددذلل الممددارس للاددلطة التنظمممددة اددا الماددامل غيددر و  2ووجودذددا و كمان ددا اددا اليددارج
لدرممس الجم ورمدة ادا ادبيل المحااظدة  3اقد أ ر الداتور الفرناا .الميااة للمجاا التشرمعا

الدداجد و اددا كددل الحدد  اددا تنظددمم ماددامل الاددا  اإلداري اددا جممددع أنحددام  ،علدد  النظددام العددام
وأل الحاجدة حلد  تفدومج تشدرمعا الظرو  امقتا  الالطات اليااة التا منح دا لدئ الدادتور د

أأل ماددر لدوامت الادا  ادا حطدار  المعددا 1996رممس الجم ورمدة واقدا لدادتور لدمكأل مو  4بذلل
حيددث . المعدددا 1996مددأل الداددتور  93- 91لتددا يولت ددا لددئ اددراحة المددواد الاددلطة التنظمممددة ا

ادددا الظدددرو   الادددلطة الوحيددددة التدددا ل دددا الحددد  ادددا اتيددداذ كدددل حجدددرامات الادددا  اإلداري معتبدددر 
لاددمقا بددرممس الجم ورمددة ا ددا اددلطة  اايتاااددوتممددل اددلطتئ التنظمممددة  العادمددة أو االاددتمناممة

حيددث  ،1996داددتور  مددأل 101فددومج و دليددل ذلددل ذددو المددادة ذاتمددة غيددر  ابلددة للتنددايا أو الت
و ال يجدوي لدئ تفدومج  ،منعت رممس الجم ورمة مأل تفومج الالطة اا تو مدع المراادمم الرماادمة

ادددا الظدددرو  االادددتمناممة المنظمدددة بنادددوص  ايتاااددداتئ ادددا مجددداا الادددا  التدددا يتمتدددع ب دددا
. أمدا ااتيداذ التددابير الادتتااب الوادع  انونمة اوام ما تعل  من ا بتقرمر الحالة أو ما تعل  من ا

اددا الظددرو  العادمددة ممكددأل لددئ ذلددل يااددة اددا الماددامل غيددر الميااددة للتشددرمع أي امعندد  

                                                           
  119ص  1984 حماد محمد شطا , تطور وظيفة الدولة د.م.ط الجزائر , سنة 1
  1996من دستور     93- 91, المادة  76من دستور  111أنظر المادة  2
 المعدل و المتمم  1958أكتوبر  04من الدستور الفرنسي الصادر في  13المادة  3
مقارنة , الكتاب الثاني , مكتبة عين شمس القاهرة , مصر , الطبعة  عبد المنعم محفوظ , القانون اإلداري , دراسة تأصيلية 4

 29, ص  1979األولى , سنة 
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و  1و  العادمددة للددويمر األوايجددوي تفددومج ايتااادداتئ التنظمممددة اددا مجدداا الاددا  اددا الظددر 
علمددئ  اددا الظددرو  االاددتمناممة مددا ناددت الاددا اللددوامت التنظمممددة الرمااددمة اددا مجدداا  بدديأل مددأل
 التنظمممة.امقتا  الطتئ التا أادرذا رممس الجم ورمة  1996مأل داتور  91لمادة ا

مطبد   المتادمأل التنظدمم الدذي 1990جدواأل  08المؤرخ ادا  198 -90المراوم الرمااا ر م -
تدددول  اموجادددئ تنظدددمم موادددوع مدددأل الموادددوعات الياددداة للدددوامت الادددا   2علددد  المدددواد المتفجدددرة

منددددئ اأنددددئ تطبددد  أحكددددام ذددددذا المراددددوم علدددد  جممددددع  01, اقددددد ناددددت المددددادة  3المادددتقلة اإلداري 
  .التجارة ،االاتعماا ،النقل ،اإلنتاج ،األعماا التا تتعل  االمواد المتفجرة من ا : الاحث

المتاددددمأل تقرمددددر حالددددة    1991-11-04المددددؤرخ اددددا  196-91المراددددوم الرمااددددا ر ددددم     
اموجاددئ تقددررت عدددة تدددابير تمددس الحرمددات العامددة مددأل أجددل المحااظددة علدد  النظددام   .4الحاددار
حادار الحفداظ علد  اادتقرار النات المادة المانمدة مندئ أأل ال دد  مدأل حعدجأل حالدة  حيث العام.

مؤاادددات الدولدددة الدممقراطمدددة و الجم ورمدددة و اادددتعادة النظدددام و كدددذلل الادددير العدددادي للمرااددد  
 5العامة اكل الواامل القانونمة و التنظمممة الامما التا ينص علي ا ذذا القانوأل .

ذدا و  1996مدأل دادتور  105أما اا ما ييص حالة الطوارو اقد نات علي دا المدادة  ج(     
نفدددس المدددادة المتعلقدددة احالدددة الحادددار حال أأل حالدددة الطدددوارو ذدددذ  أ دددل يطدددورة و تقييددددا للحرمدددات 

 . 6العامة مأل حالة الحاار
 1996لدددم تشدددر أحكدددام دادددتور  : مف   ي مج   ال الض   بط اإلداري الع   ا ال   وزير األول  س   لطة    

اعدددج  ل دددأل ااادددتقرام ،اإلداري لطة الادددا  ادددراحة حلددد  ايتاددداص الدددويمر األوا اممارادددة اددد
علد   اإلداري أحكام الداتور و اعج الناوص القانونمة و التنظمممة ممكأل ح رار الطة الادا  

    اددا المددادة  1996اامقتادد  أحكددام داددتور  نظمممددة التددا مماراددا الددويمر األواأادداس الوظمفددة الت

                                                           
  175مراد بدران , الرقابة القضائية على أعمال االدارة في ظل الظروف االستثنائية , الرسالة السابقة , ص  1
  1990سنة  27أنظر ج ر ج ج العدد  2
  130سابقة , ص , الرسالة العزاوي عبد الرحمان  3
  1991-06-12الصادر في  29أنظر ج ر ج ج , العدد  4
   94عمار بوضياف , المرجع السابق , ص 5
  133, الرسالة السابقة , ص عزاوي عبد الرحمن  6
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ممددارس الددويمر األوا يمددادة علدد  الاددلطات التددا تيول ددا حمددا  » التددا تددنص  6 -5-4-2الفقددرة  99
و يو دع علد   ،التنظممدات.. ماد ر علد  تنفيدذ القدوانيأل و ا تمدة.اراحة أحكام أير  الاجحمات 

.. ماددد ر علددد  حادددأل ادددير اإلدارة ذلدددل.المراادددمم التنفيذمدددة اعدددد موااقدددة رمدددمس الجم ورمدددة علددد  
لمجداا التنظممدا الدذي معدود يندرج تطبيد  القدوانيأل ادا ا»  4الفقدرة  99و تنص المادة «  العموممة
 «  األوا للويمر
مددأل   أأل الداددتور  ددد يددوا للددويمر األوا جدديم  99مددأل المددادة  الرااعددةالفقددرة نجحددو مددأل يددجا     

اموجددب مددا مادددر  مددأل  ،1الاددلطة التنظمممددة اددأأل كلفددئ االادد ر علدد  تنفيددذ القددوانيأل و التنظممددات
مددا  ذاذددو  2مرااددمم تنفيذمددة تحدددد طددرق و كمفمددات مماراددة الحرمددات العامددة اددا ميتلدد  المجدداالت

يمبددددت أأل الددددويمر األوا ممددددارس الاددددلطة التنظمممددددة ذات المظ ددددر التنفيددددذي لددددنص تشددددرمعا اددددنئ 
شددرمطة موااقددة رمددمس الجم ورمددة علدد  تنظممددا ماددتقل اددنئ رمددمس الجم ورمددة  نددص البرلمدداأل أو

 آنددذالأادددر رمددمس الحكومددة  ،ارللمراددوم الرمااددا المتاددمأل حعددجأل حالددة الحاددو تطبمقددا  ذلددل
 ذددذ  كرمة و المدنمددة اددا تاددييريماددة مرااددمم تنفيذمددة حددددت دور و اددجحمات الاددلطات العادد

حدددود الواددع اددا  1991جددواأل  25المددؤرخ اددا  201-91 المراددوم التنفيددذي ر ددم من ددا  الحالددة
المتعلد   1991امفدري  23المدؤرخ ادا  53-91و المراوم التنفيذي ر دم  .مركي األمأل وشروطئ

  .3االشروط الاحمة المطلواة عند عملمة عرج األغذمة لجات جل
 الوزراء :البند الثالث    
اداطمة  ابلدة ج ممكن م اتيداذ  درارات االعام  اإلداري لمس للويرام ح  مماراة م ام الاا      

غيددر أأل القددانوأل  ددد يجيددي  4للتطبيدد  علدد  ماددتو  التددراب الددوطنا حال عندددما ماددمت القددانوأل بددذلل
لاعج الويرام احكم مرا يذم و حااامة القطاع الذي مشراوأل علمئ ممارادة اعدج أندوع الادا  

                                                           
  1996من دستور  4/ 99أنظر نص المادة  1
في حماية الحقوق و الحريات العمة و  العربي بن مهيدي رزق هللا و لحاق عيسى , سلطات و هيئات الضبط االداري 2

المحافظة على النظام بين النظري و التطبيقي , مجلة كلية الحقوق و العلوم االجتماعية , جامعة األغواط , العدد األول , سنة 
  17ص  2006

  1991-02-27الصادر في  09أنظر ج ر ج ج العدد  3
   148, المرجع السابق ص أحمد محيو  4
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مجداا الحفداظ علد  النظدام العدام  ا ادادالدذي لدئ ادجحمة م مدة جد الدايلمدةويمر كداإلداري العام 
الحرمددات العامددة و ل ددأل اطرمقددة غيددر مااشددرة ااعتاددار  الددرممس الاددلما للددوالة و رؤاددام البلدددمات و 

عدددأل طرمددد  التعلممدددات ادددا شدددكل لدددوامت ادددا  مطاقون دددا علددد  مادددتو  أ دددالمم تدددديل م مدددأل يدددجا 
 247-94ر ددم مددأل المراددوم التنفيددذي  2و  1الفقددرة  02و اددا ذددذا الادددد ناددت المددادة  1والمددات م

ممددارس ويمددر »  يلددا:المحدددد لاددجحمات ويمددر الدايلمددة علدد  مددا  1994-08-10المددؤرخ اددا 
النظدام  :الجماعات المحلمة و البيمة و اإلاج  اإلداري اجحماتئ اا المماديأل التالمدةالدايلمة و 
اا  مجاا الادا  اإلداري المدادة تؤكد اجحماتئ و  العامة.الحرمات  وكذااألمأل العموما العام و 

تتممدددل م مدددة ويمدددر الدايلمدددة و الجماعدددات »  :المرادددوم المدددذكور أعدددج  التدددا تدددنص الرااعدددة مدددأل
علدددد  احتددددرام القددددوانيأل ادددد ر ال: اإلداري اددددا مجدددداا النظددددام العددددام المحلمددددة و البيمددددة و اإلاددددج 

 النظااة العموممة.و كذا تولا حمامة األشياص والممتل ات واماأل الاكينة و  التنظمماتو 
  السلطات اإلدارية المستقلة  :الرابع بندال    
ا عاارة عأل ذيمات أو الطات حدارمة تيتل  اا اعج النواحا عأل الالطات اإلدارمدة و ذ     

و  دددد ادددميت بدددذلل اادددبب نوعيت دددا  ةواددداممالتقليدمدددة ادددا أن دددا ال تيادددع ألي ر اادددة حدارمدددة أو 
ممدددا جعل ددا تتمتدددع بذاتمدددة حنشدددام ا علددد  عاتق ددا و ال دددد  مددأل  الملقددداةطبمعت ددا و ندددوع الوظددام  و 

اددلطات اإلدارمددة الماددتقلة مددأل أجددل تمكين ددا مددأل مماراددة للو ددد مددنت المشددرع الجيامددري  2يااددة
الاددلطة  اددااددلطات وااددعة اددا مجدداا الاددا  تتممددل  االيتاااددات و الوظددام  المعتددر  ب ددا

و ادلطة  الجبدرالتنظمممة و الطة اتياذ القرارات الفردمة و الطة تو مع العقاب و ادلطة األمدر و 
 الحقمقددةتنظمممددة األ مددر تعبيددرا عددأل المماراددة حددذلل تعددد الاددلطة الو  اليجاددات.التحكددمم و تاددومة 

 تقلة.الماداحيدث مادات حنتداج القاعددة القانونمدة مدأل ايتاداص ادلطات الادا   ،الاا لوظمفة 
بيأل مأل تمارادئ  راة الالطة الجمحمة أو التنظممتيتل  كمفمة تديل الطات الاا  لمما انئ حال

                                                           
  414., المرجع السابق , ص  أحمد محيو 1
,  2000عبد هللا حنفي , السلطات اإلدارية المستقلة ) دراسة مقارنة ( , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , سنة , سنة  2

  20ص 
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كمجلددددس النقددددد و القددددرج و لجنددددة تنظددددمم البوراددددة و مرا بت ددددا و بدددديأل مددددأل تقددددوم اقدددد  مااشددددرة 
   .اال تراحات و التواماتالرأي و  االمااذمة امئ عأل طرم  االاتشارة و تقدمم

  المحليالعام  سلطات الضبط اإلداري  :الثانيالفرع    
لد  حتنقام الطات الاا  اإلداري العام المحلا للحفاظ عل  النظام العام اعناار  التقليدمدة     

  .الطة الوالا اا البند األوا أما اا البند المانا االطة رممس البلدمة
اددددلطات الددددوالا ااعتاددددار  ممددددمج للدولددددة و مفواددددا  المشددددرع نظددددم قدددددل ،ال    والي :األولالبن    د     

الدوالا ممدمج الدولدة » نص علد  أأل تد التا 12/07 مأل  انوأل الوالمة 110للمادة للحكومة طاقا 
 ذدددوو  لددد  ادددلطة علددد  مادددتو  الوالمدددةعلددد  مادددتو  الوالمدددة و ذدددو مفدددوج الحكومدددة و معتبدددر أع

الدددوالا » نوأل الوالمدددة التدددا تدددنص:مدددأل  دددا 14دة علددد  حمامدددة النظدددام العمدددوما طاقدددا للمدددا مادددؤوا
و امقتاد   1«مأل و الاجمة و الادكينة العموممدةماؤوا عل  المحااظة عل  النظام العام و األ

اددلطات الددوالا ااعتاددار  ممددمج للدولددة يولتددئ الناددوص القانونمددة و التنظمممددة اددجحمات وااددعة 
احمامدة حقدوق المدواطنيأل و ايتاااداتئ  حددود ا دو مكلد  ادا ،العاماا مجاا الاا  اإلداري 

التدا تيدوا لدئ جل المحااظة عل  النظام العام محوي الوالا امتمايات الالطة العامدة ألو  2حرمات م
. و تادديير القددوة الحكوممددة التنظمممددة اددا مجدداا الاددا  اإلداري ر القددرارات الفردمددة و حدد  حادددا

رمددمس المجلددس الشددعبا البلدددي إلجاددار األاددراد علدد  تنفيددذ التنظممددات و ممكددأل لددئ أأل محددل محددل 
دممومددة المرادد  النظااددة و الاددكينة العموممددة و امات اليااددة االحفدداظ علدد  األمددأل و التيدداذ اإلجددر 

مقددوم الددوالا ااإلاددااة حلدد  اددلطاتئ الطبمعمددة اددا و  ،3العددام عندددما ال تقددوم اددلطات البلدمددة بددذلل
اقددد يولددئ  الاددتمناممة.ااددا الظددرو  العددام امماراددة اددجحمات اددا  حداري  ،العادمددةالظددرو  

المراوم الرمااا المتادمأل حعدجأل حالدة الطدوارو علد  مادتو  ح لدمم واليتدئ ادا حطدار التوجي دات 
 ،أو ددات معينددةر األشددياص و الاددمارات اددا أمددا أل و اددلطة القمددام بتحديددد أو منددع مددرو  ،الحكوممددة

 .ع ذات الارورة األول  و تويمع االالو تنظمم نقل المواد ال ذاممة 
                                                           

 المتعلق بالوالية , سابق اإلشارة إليه   12/07من ق الوالية رقم  114,  110المادة  1
 المتعلق بالوالية  12/07من نقس  112أنظر المادة  2
  12/07من ق  16المادة  3
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تادديير العمدداا للقمددام بنشدداط م الم ندددا المعتدداد اددا حالددة حادددراب غيددر مددريص اددئ أو غيدددر  -
   1لمج و ن ارا شرعا و األمر ااتمنامما االتفتمش

ذددو الاددلطة األاااددمة التددا تمددارس الددذي   رئ  يس المجل  س الش  عبي البل  دي: البن  د الث  اني    
ايتااص الاا  اإلداري عل  ماتو  ح لدمم البلدمدة و مادتمد ذاتدئ الادلطة مدأل  دانوأل البلدمدة و 

لمحااظة علد  النظدام العدام و لحذ ماع   3و التنظممات اليااة ،2مأل اعج الناوص القانونمة
حيددث جددام  10/11 دمددةمددأل  ددانوأل البل 88اددماأل الحرمددات العامددة و ذددو مددا ناددت علمددئ المددادة 

مقدددوم رمدددمس المجلدددس الشدددعبا البلددددي تحدددت حشدددرا  الدددوالا امدددا مدددأتا .... الاددد ر علددد  »  اي دددا:
ممدارس  ،مدأل  دانوأل البلدمدة 89و طاقدا للمدادة  ...«.النظام العدام و الادكينة و النظاادة العموممدة 

رمدددمس المجلدددس الشدددعبا البلددددي ااعتادددار  ممدددمج للدولدددة جملدددة مدددأل الادددجحمات ادددا مجددداا حفدددو 
النظام العام حيث يتيذ اا حطار القوانيأل و التنظممدات المعمدوا ب دا كدل االحتماطدات الادرورمة 
و كدددل التددددابير الو اممدددة لادددمأل ادددجمة وحمامدددة األشدددياص و الممتل دددات ادددا األمدددا أل العموممدددة 

مدددأل  88و ادددالرجوع حلددد  العادددارة الدددواردة ادددا المدددادة كدددأل أأل محددددث اي دددا كارمدددة أو حادمدددة مم التدددا
.. نجحددو أأل رمددمس المجلددس الشددعبا الددوالا.تحددت حشددرا  »....  ددانوأل البلدمددة المددذكور أعددج  

نمدددا مماراددد ا بنددداما علددد  و اإلداري العدددام  البلددددي ال يتمتدددع اادددلطة مادددتقلة ادددا مجددداا الادددا   ام
مدددأل أجدددل القمدددام لدددئ و التوجي دددات التدددا يتلقاذدددا مدددأل الدددوالا ااعتادددار  الدددرممس اإلداري التعلممدددات و 

ام امئ  د منحئ المشرع الطات و ايتاااات و امتمايات الالطة العامة الارورمة للمحااظدة 
علدد  ماددتو  حدددود بلديتددئ أذم ددا حادددار القددرارات علدد  النظددام العددام و حمامددة الحرمددات العامددة 

و تاددديير القددوة العموممدددة مددأل الشدددرطة والددددرل  ،فت الاددا  و القدددرارات الفردمددة ا لدددوامالتنظمممددة 
 .4الميتاة ح لممما للتحكم يااة اا المشا ل األمنمة

                                                           
 سابق اإلشارة إليه  1992-02-09المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر المادة  1
  2010-01-15, الصادرة في  02المتعلق بالجمعيات ح ر ج ج , العدد  12/01/2013المؤرخ في  12/06قانون رقم  2
المتعلق بصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي , فيما يخص  1981-10-10المؤرخ في  287-81م المرسوم التنفيذي رق 3

  1981-10-13الصادرة في  41الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية ج ر ج ح , العدد 
  382, المرجع السابق , ص عمار بوضياف  4
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علد   المدواطنيأل:مأل  انوأل البلدمة ادا حطدار احتدرام حقدوق و حرمدات  94ت المادة و  د نا    
الاددد ر علددد  المحااظدددة علددد    يلدددا:مكلددد  رمدددمس المجلدددس الشدددعبا علددد  اليادددوص امدددا  " اندددئ

تنظدمم اداطمة الطر دات المتواجددة علد  ح لدمم البلدمدة و  األمدجل.النظام العام وأمدأل األشدياص و 
اتيداذ االحتماطدات والتددابير و كدذلل  ال ممفدة.مع مراعاة األحكام اليااة االطر ات ذات الحركة 

الادد ر علدد  احتددرام تعلممددات نظااددة وكددذا  الاددرورمة لمكااحددة األمددراج المعدمددة و الو امددة من ددا
 1المحم  و حمامة البيمة

    : سلطات الضبط اإلداري الخاص   الفرع الثاني    
النظددام العددام اعنااددر  و أذدااددئ الحديمددة يددوا المشددرع عددأل طرمدد  ناددوص  انونمددة  لحمامددة    

يااددة تمددنت للادددلطات اإلدارمددة ادددجحمات التددديل لحمامدددة النظددام العدددام اددا ناحمدددة معينددة مدددأل 
لد  الويرام و الوالة و رؤاام البلدمات ميتايأل اا الاداطمة اإلدارمدة للحفداظ عا  األاراد.نشاط 

 الحادر.اطرمقة و اممة اا عنار أو مواوع محددد و علد  ادبيل  الحديمةاائ النظام العام اأذد
  .الاا  اإلداري الياص طاتلو مأل بيأل ا

 الوزراء :األول البند    
يتمتع الويرام بواامل الاا  الميااة امأل نطداق الدويارة التدا يتدول  نشداط ا كدل ويمدر     

يتددأت  ذلددل حال امقتادد  ناددوص  انونمدددة و ال  اليدداص.اددا حطددار مددا معددر  االاددا  اإلداري 
اموجدب  و يااة تنظمئ اافة د مقدة و تحددد اإلجدرامات التدا ممكدأل اتياذذدا ,امدمج ويمدر النقدل

يتيددذ كددل اإلجددرامات الجيمددة اددا حطددار الاددا  اليدداص للحفدداظ علدد   ،الاددجحمات الموكولددة لددئ
الاا  التا اتيدذذا  ة لوامتومأل أممل ،أمأل األشياص و األمواا اا مجاا النقل اميتل  أنواعئ

الذي محدد كمفمات ااتعماا الامارات المملوكدة  1991جواأل  01ويمر النقل , القرار المؤرخ اا 
  .2للحااب الياص اا النقل العموما

                                                           
 ق بالبلدية , سابق اإلشارة إليه  المتعل 2011جوان  22المؤرخ في  11/10أنظر القانون رقم  1
الذي يحدد صالحيات وزير  29/02/1989المؤرخ في  165-89من المرسوم التنفيذي رقم  03و  02أنظر السيما المادتين  2

   1989-08-30, الصادرة في  36النقل , ج ر ج ج العدد 
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النادوص القانونمدة المتعلقدة اادلطات الادا  اإلداري اليداص نجدد أأل  مو مأل يجا اادتقرا    
ص و أأل ل ددم القدددرة علدد  حادددار  ددرارات ادداطمة لحمامددة الددويرام ممل ددوأل اددجحمات اددا  يددا

 يألذالدد لددذا اددنتطرق حلدد  مجموعددة مددأل الددويرام ،ال ددد  و ال ددرج الددذي أنشددمت مددأل أجلددئ الددويارة
  :من ا الحديمة للنظام العاماألذدا  ايتااص و اجحمات حمامة ا يتمتعوأل 

تتجلدد   :ة ين  البيئ  ة و المدس  لطة الض  بط اإلداري لل  وزير المكل  ف بالتهيئ  ة و العم  راا و     
الادددلطات الاددداطمة الياادددة للدددويمر المكلددد  االت يمدددة العمرانمدددة و البيمدددة و المديندددة مدددأل يدددجا 

 حيجدداد اددبل جديدددة لحمامددة البيمددة  اإلمكولددوجا و تعمددل الددويارة علدد  االتددديل اددا حدداالت اإليددج
المحددد لادجحمات الدويمر المكلد   258-10طاقا للمراوم التنفيذي أماا  تتديل ذذ  الويارة و 

المديندة ادا حطدار مدر الت يمدة العمرانمدة و البيمدة و مقتر  وي » : منئ 01االت يمة العمرانمة اا المادة 
الامااة العامدة للحكومدة و بدرام  عمل دا , عناادر الاماادة الوطنمدة ادا ممداديأل ت يمدة اإل لدمم و 

مدأل القدانوأل المدذكور أعدج  برادد حالدة  04المدادة  و مكل  الويمر حادب «البيمة و المدينة ... 
 ،الادددمقتر  كذلل اا ذذا و  التلوث.البيمة و مرا بت ا و الماادرة االتدابير اليااة االحمامة مأل 

 1لدئ ادلطة حاددار القدراراتط مار االبيمة و األدوات ال فيلة احمامة البيمة مأل يجا منع كل نشا
حمامدة أادحت  ، 2012ر اا والذي اد 258-10فيذي ر م و نجحو أنئ بتعديل المراوم التن

» مكدددرر التدددا تدددنص  04المديندددة ادددمأل ادددلطة الدددويمر و ادددجحماتئ و ذلدددل مدددأل يدددجا المدددادة 
  حعدداد : تنشدمادا ميدداأل اماادة المديندة امدا يلدا و البيمة و المديندةمكل  ويمر الت يمة العمرانمة 
 .امااة المدينة و توجي  ا

ادددا مجددداا حمامدددة المادددت لل  دددد مدددنت المرادددوم :  س   لطة الض   بط الخ   اص ل   وزير التج   ارة     
حيدددث تادددمأل حمامدددة المادددت لل و تنظدددمم  التجدددارةالمحددددد لادددجحمات ويمدددر  453-02التنفيدددذي 

الاددوق و الحفدداظ علدد  مندداخ المناااددة و العمددل علدد  مطااقددة الناددوص الدايلمددة مددع الناددوص 
اليدددمات ة الماددت لل علدد  واددع شددروط للاددلع و ويمددر التجددارة لحمامددو معمددل   .الدولمددةالتجارمددة 

                                                           
المحدد لصالحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة المعدل و  2010-10-21المؤرخ في  258-10المرسوم التنفيذي رقم  1

  2010سنة  64المتمم , ح ر ج ج العدد 
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تنفيدذ عمل عل  تطومر  انوأل االادت جل و حاااة حل  ال ،كالنظااة الاحمة و األمأل شرط الجودة
كدددذلل و  ،يدددر ال ذاممدددة عدددأل طرمددد  اإلعدددجمحادددتراتيجمة تتعلددد  االو امدددة مدددأل األيطدددار ال ذاممدددة و غ

-02مأل المراوم التنفيدذي  05كما جام اا المادة  ،المات للتشجمع الجمعمات المعنمة لحمامة 
أمادددا ادددا مجددداا ادددجحمة لدددئ و  .لادددلع و اليددددمات و حمامدددة المادددت للادددا مجددداا جدددودة ا 453

الادددا  اليددداص الميولدددة لدددئ  انوندددا االر اادددة علددد  جدددو المنااادددة و مرا ادددة جممدددع الطدددرق غيدددر 
مدأل المرادوم  06الشرعمة اا المماراات التجارمة و اا  النشاط و ذذا مدا نادت علمدئ المدادة 

 :مقوم ويمر التجارة اا مجاا الر ااة اال تاادمة و  مع ال ش اما يلا : »  02-453
التنفيدددذ المرا ادددة و مكااحدددة الممارادددات غيدددر الشدددرعمة و الممارادددات  اماادددة يوجدددئيدددنظم و     

يطدار حقي  ا تاادي معمد  و ينجي كل ت التقليد.الماادة للمناااة و ال ش المرتا  االجودة و  ام
أأل لددويمر التجددارة دورا اددا يتاددت لنددا مددأل يددجا ذددذ  المددادة  وال يمددات القادداممة عنددد الاددرورة 

و ذلددل كلددئ عددأل  ،الاددارمددة مندداخ المناااددة مددأل المماراددات التجارمددة غيددر الشددرعمة اإلعددجم حما
 األفراد.ها على منع و تضييق نشاط ضبطية تعمل في جوهر طرم   رارات

ديل حمامدددة ا مدددار ادددا حيدددث تددد را مددداوياادددة ادددا مجددداا حمامدددة  الثقاف   ة:س   لطة وزي   ر     
ايتاددداص ويارة المقاادددة التدددا تعدددد اددداحاة االيتاددداص األاددديل ادددا مجددداا التاددديي  و تقددددير 

-05و مظ در دور ويمدر المقاادة ادا ذدذ  الحمامدة مدأل يدجا المرادوم التنفيدذي ر دم  ا مدار. ممة 
مدادي و حيث معمل عل  حمامة التراث المادي و غيدر ال ، 1المحدد لاجحمات ويمر المقااة 79

  .الحااري و الرمفايممنئ و يدرس القواعد و تدابير حفو التراث المعماري 
الج راامة ذات المعانا المقاامة و حفدو ا مدار مدأل  حاااة حل  واع  واعد حمامة الفاامات    

أشكاا االعتدام حيث معمدل علد  حمامدة ا مدار و اعددذا المقدااا ادا مشدارمع الت يمدة العمرانمدة و 
االنجايات ال بر  و لويمر المقااة حادار  رارات ااطمة يااة تمس اشكل مااشر منع النشداط 

                                                           
لسنة  16يحدد صالحيات وزير الثقافة , ج ر ج ج , العدد  2005-02-26المؤرخ في  79-05المرسوم التنفيذي رقم  1

2005  
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 02مجدداا العمدراأل و ذددذا مدا ناددت علمدئ المددادة  الدذي م يددر أو ممدس اطبمعددة ا مدار يااددة ادا
 . 08مأل المراوم التنفيذي المذكور أعج  اا اقرت ا المامنة 

  الحديثة سلطات الضبط اإلداري المحلية في مجال حماية العناصر  :البند الثاني    
القانونمددددة امددددر ذددددو غدددديارة الناددددوص مددددا مميددددي النظددددام القددددانونا للاددددا  اإلداري اددددا الجي حأل     
التنظمممددة التددا تتميددي بنددوع مددأل تياددمص حدداالت التددديل ل ددل مددأل رمددمس البلدمددة و الددوالا اددا و 

ادلطة الدوالا ادا مجداا حمامدة األذددا  الحديمدة تتجلد  مدأل  أمدا ،الحديمدةمجاا حمامة األذددا  
الوالمدة  أأل ااعتادار ،يجا م ام الوالمدة ادا المجداا اإل لممدا لحمامدة النظدام العدام اميتلد  أاعداد 

مدددأل تتادددت  علددد  ادددبيل الممددداا  حمامدددة البيمدددةا 1تعمدددل علددد  تنفيدددذ الاماادددة التدددا ترادددم ا الدولدددة
مددددأل يددددجا الناددددوص  أماددددا يددددجا تقلددددمص حجددددم التلددددوث و األاددددرار الناجمددددة عنددددئ و يتاددددت

القانونمددة مجدداا تددديل الددوالا و يااددة اددا مددنت التددريمص اليدداص االنشدداط أو الاددحب المؤ ددت 
»  دد مدنت  1642-63المرادوم التنفيدذي ر دم  أألنجدد الحمامدة الياادة االممدا   ل ا أما اا مجداا

اددا مجدداا و   "للددوالا الميددتص ح لمممددا اددجحمة التددديل و منددع االاددتحمام ااددبب حدددوث تلددوث
مدأل  06الايد , للوالا الطة الاا  للحفاظ عل  المروة الحيوانمة و ذذا ما نادت علمدئ المدادة 

يد التدا للوالا الميتص ح لمممدا الماداد ة علد  ريادة الاد ، 2273-07المراوم التنفيذي ر م 
 29-90و تظ ددر اددلطة الاددا  اليدداص للددوالا مددأل يددجا القددانوأل  .تعدددذا الاددلطات األجنبمددة

و منددددئ مملددددل الددددوالا اددددلطة المادددداد ة علدددد  الميطدددد   ، 4المتعلدددد  االت يمددددة و التعميددددر المعدددددا
و مأل ادجحمات الدوالا ادا مجداا منئ  27مأل يجا القانوأل المادة  التوجي ا للت يمة و التعمير

                                                           
  2012سنة  12المتعلق بالوالية , ج ر ج ج , العدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12ن رقم قانو 1
, سنة  46يحدد النوعية المطلوبة لمياه االستحمام , ج ر ج ج العدد  1993جويلية  10المؤرخ في  63/164مرسوم   2

1993 
,  48, يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي و كيفياتها , ج ر ج ج العدد  2007 جويلية 24المؤرخ في  227-07م ت  3

  2007سنة 
, المعدل و المتمم  52, يتعلق بالتهيئة و التعمير , ج ر ج ج العدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90مرسوم    4

  2004, سنة  51, ج ر ج ج, العدد  2004أوت  14المؤرخ في  05-04بالقانون رقم 
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يمكنه رفض منح رخصة البناء إذا كان من شأنه يؤثر على البيئة حسب المادة  ،الاا  اليداص

  91/1751من المرسوم التنفيذي   05
 رةاإلشداو اا مجاا حمامة المات لل يتديل الوالا مدأل يدجا مدا تادمنئ  دانوأل الوالمدة  مدأل     

ام لجدداأل تيددص الاددحة حلدد  حمامددة الاددحة و النظااددة حيددث يددوا للمجلددس الشددعبا الددوالما حنشدد
اددا  س  لطة رئ  يس البلدي  ةبأمددا اممددا يتعلدد   2مددأل  ددانوأل الوالمددة 33النظااددة حاددب نددص المددادة و 

مددأل  ددانوأل البلدمددة  02اقددرة  94ناددت المددادة  اقددد  مجدداا حمامددة العنااددر الحديمددة للنظددام العددام
 ددد أوجددب  ددانوأل و  ،لددئ اددلطة اددا  اددا مجدداا نظااددة المحددم  و حمامددة البيمددة  أأل ، 11-103
ياددددوع   19ادددداب  اإلشددددارة حلمددددئ اددددا المددددادة  ، 2003يوليددددو اددددنة  19المددددؤرخ اددددا  03-100

التعميدر لدرممس البلدمدة   دد أتدا   دانوأل الت يمدة وو  .المانفة لتدريمص مدأل رمدمس البلدمدة المنشآت
العمرانمة لرممس البلدمة لما لئ مأل الطة اا  حداري يداص اجحمة منت الريص و الش ادات 

حماي   ة  ادددا مجدددااو  .أو ريدددص ال ددددم ،ومدددأل يدددجا مدددنت ريدددص البندددام و مرا ادددة عملمدددة البندددام
تاددمت لددئ االتددديل لاددا  المجدداا التجدداري و كددذا يتمتددع رمددمس البلدمددة ااددلطة اددا  المس  تهل  

اددا تنظددمم الاددوق ب ددد   أمادداو يتددديل  .نددع االحت ددار اددا مجدداا المنتوجدداتتنظددمم الاددوق و م
مدددأل  149حمامدددة المادددت لل ياادددة مدددأل يدددجا مادددالت عموممدددة تحددددم ا الدولدددة اموجدددب المدددادة 

التجدار و م مت ا تتليص ادا مرا ادة الادوق و المدذاات العموممدة و معددات  11/10 انوأل البلدمة
المتنقلددة حاددب المددادة لددرممس البلدمددة اددلطة تويمددع الممددا  الاددالحة للشددرب و مكااحددة األمددراج و 

 .4مأل  انوأل البلدمة 123
   المتخصصةسلطات الضبط اإلداري  :البند الثالث    
امدددة كدددل ذدددد  علددد  حدددد  أو جددديم مندددئ ت دددتم احمالمتياادددة  حأل ادددلطة الادددا  اإلداري     
الناددددوص القانونمددددة المنشددددمة ل ددددا  ممكددددأل القددددوا أن ددددا حمامددددة متيااددددة , و ذددددذا مددددأل يددددجاو 

                                                           
  1991سنة  26, يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير ح ر ج ج , العدد  1991ماي  19المؤرخ في  91/175قانون   1
 السابق االشارة إليه  12-07-... 2
 , سابق االشارة إليه  2011جوان  22المؤرخ في ’  10-11قانون  3
 سابق اإلشارة إليه  11-10 4
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ل ددأل  ،امعظددم األذدددا  الحديمددة كانددت مدرجددة اددااقا اددا الاددا  اإلداري العددام ،المنظمددة لعمل دداو 
ة , احيدث تمدارس ذدذ  الم دام ادا ح لدمم لنظام العام ارات وجود حمامدة يااداألذدا  الحديمة ل

 تتممدل ذدذ  األج دية المتياادة اداو  ،1البلدمة تحت الطة رممس البلدمة وا  نادوص ياادة
كالبنددامات الفواددومة و  ،المشددا ل التددا عرات ددا اجدنددا منددذ الممانيندداتأأل حيددث  أجه  زة الش  رطة 

اددب عمددة حاددااة حلدد  انتشددار القمامددات و األرااددا اليرا واالعتدددام علدد  تفددا م البيددوت القاددديرمة 
الممددا  القددذرة و ميتلدد  النفامددات اددا مجدداا الودمدداأل واددا الاحددر االنادداة للوالمددات الادداحلمة دوأل 

كددل ذلددل أد  حلدد  التفكيددر  المدداما.الترابددا و  ،الجددوي  ،أشددكالئالتلددوث اميتلدد   حلدد  حاددااة اددا 
ماددلحة علدد  ماددتو   ااددتحداثتددم اددا واددع آلمددات للحددد مددأل ذددذ  الظددواذر و اددا ذددذا اإلطددار 

ش  رطة العم  راا و حماي  ة  المديرمددة العامددة لألمددأل الددوطنا للت فددل بددذلل و مددأل أذددم ذددذ  ا لمددات
والتدا تدم تأاماد ا اقدرار ادادر مدأل المديرمدة العامدة لألمدأل الدوطنا و  دد لعبدت دورا ذامددا  البيئ ة

و اددا اعددج  ،اددا محارحددة المظدداذر الميلددة ااددجمة المحددم  و دورا يتممددل اددا الجانددب الو دداما
و تمندع ح امدة أي نشداط ادناعا  ،الحاالت تمتد حل  العقواة و تمتد حل  حمامة الااحل و تممينئ

. و ل دددا دور ادددا الحمامدددة 2مدددأل  دددانوأل حمامدددة الاددداحل 15الاددداحل بدددنص المدددادة  حديددددي علددد 
بتددديل ا لمرا اددة عملمددة البنددام دايددل المحددم  الحاددري و تتددديل أماددا شددرطة العمددراأل و حمامددة 

المتضللمن النظللام العللام  12- 84أشللار إليلله قللانون البيمددة اددا مجدداا حمامددة ال ااددات و ذددذا مددا 

م حددوا اددلطات الاددا  المتيااددة نجحددو أأل المشددرع  ددد أمدددذا و مددأل يددجا مددا تقددد 3للغابللات
د الحرمدات ييدبواامل  انونمة تامت ل ا االتديل و مرا ادة العديدد مدأل الممداديأل و بدذلل ممكدأل أأل تق

أأل تل ا الحرمات عدأل طرمد  الادلطة العقابمدة الميولدة   االعامة امما ييص نشاط األاراد و ممكن
 2005مدداي  04المددؤرخ اددا  12-05مددأل  ددانوأل  168المددادة ممددل مددا أشددارت حلمددئ  ،لددئ  انونددا

                                                           
1)ministrative, L G D J , 19eme edition , paris ,2010 , p 336Yves Gaudem et Droit ad  ( 
  2002لسنة  10, المتعلق بحماية الساحل و تثمينه ج ر ج ج , العدد  2002فيفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  2
المعدل  1984, لسنة  26العدد  المتضمن النظام العام للغابات , ج ر ج ج 1984يونيو  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  3

  1991, لسنة  62ج ر ج ج , العدد  1991ديسمبر  02المؤرخ في  20-91و المتمم بالقانون رقم 
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معا ددب اددالحاس مددأل اددنة حلدد  يمددس اددنوات و ا رامددة مددأل مددامتا ألدد  دينددار حلدد  ̋ حيددث ناددت 
  ̏مليونا دينار 

ادألة م ادا العج دة ذدذ  تبدريحيدث  فيم ا بينه اع قة سلطات الضبط اإلداري : الفرع الثالث    
وتنددايع االيتادداص  بدديأل  اددلطات الاددا  اإلداري العددام و اليدداص  بدديأل مدداااليتادداص تنددايع 

و العدام وعج دة  اإلداري اليداصعج ة ادلطات الادا   حل  انتطرق الطات الاا  العام  لذا 
  امما بين ا. العامالطات الاا  اإلداري 

ادلطة أأل كأادل عدام اد خ اصالع قة مابيا سلطات الض بط اإلداري الع ام وال : األولالبند     
الاا  اإلداري العام ال ممكأل ل ا أأل ت وأل ميتادة ادا ميدداأل تدااع لادلطة ادا  حداري يداص 

اعمدددة البلدمدددة ال ممكددأل لدددئ  عندددما ماددند المشدددرع ذددذا الميدددداأل لاددلطات الاددا  اإلداري اليددداص
لددددددويمر األشدددددد اا   انونددددددا مجدددددداا ميددددددوا انددددددئ التددددددديل اددددددا محطددددددات تو دددددد  القطددددددار ااعتاددددددار

أمراج الادل  و ال ممكنئ أماا التديل لمكااحة "*1935-07-20دولة  "مجلس ال3*العموممة
تطلددب  احذل ددأل  1952-10-17مجلس الدولددة*لددويمر الاددحة ا الميددداألذالقددانوأل ااددند ذدد أألامددا 
كددأل لاددلطات الاددا  اإلداري العددام مم أ مددرعلدد  النظددام العددام و تعيمددي   للمحااظددةالتددديل  األمددر

منددا ج  ا التددديلذال مكددوأل ذدد أألالتدديل اددا الميددداأل المياددص لاددلطة الاددا  اليداص اشددرط 
مددة حأل اددج ممكددأل لعمدددة البلد مددأل  بددل اددلطة الاددا  اإلداري اليدداص أو مددوايي للتدددابير المتيددذة

 أمددام  ابير عدداماددا الطددرق العامددة وت ددوأل تلددل التددد ااألاددلحةييددص الرمددا  تنظممددايتيددذ  ددرار 
  1*1932-12-16*مجلس الدولة طة العاكرمةالالمأل  بل  المتيذة التدابير
مادددالة تندددايع ادددا   ،االختص   اص ب   يا س   لطات الض   بط اإلداري الع   ام زعتن   ا :البن   د الث   اني    

الالطات الاا  اإلداري العام تمدارس نشداط ا ادا  أأل عتاارااااليتااص ال تطر  أي حشكاا 
ذددو اددا  حشددكااومددا مطددر  مددأل  حطددار منادد  ومشددترل مددأل حيددث طبمعددة النشدداط ووحدددة األذدددا .

                                                           

1  e contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police, Paris, librairie générale de droit et de l CastagneJean 

jurisprudence, 1964. p101 
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الادا  اإلداري  إلجدرامات وتددابير ادلطات  اإلداري العدام المحلداحالة ميالفة الطات الادا  
ادا القدانوأل اإلداري الفرنادا أوجدد  التدا طرحدت  الماالة ومأل اجل التادي  ل ذ العام المركيي 

وميدداطر  ظددرو ت ددوأل ذنددال  أألوذددو   ذمدداا توار  البددد مددأل االجت دداد القادداما شددرطيأل أاااددييأل
اإلداري المركدديي بددل و  ددرارات اددلطات الاددا   حجددراماتمحلمددة ماددتجدة ال ممكددأل مع ددا احتددرام 

 إلجدراماتالاا  المحلمة الميالفدة  أعمااو  حجراماتت وأل  أألأو  األمور  يجب اليروج عل  ذذ
 1المركيمة إلجراماتالمركيمة مشددة  اإلداري الطات الاا   وأوامر

    تدابير الضبط اإلداري  و أسالي  أنواع :المطل  الرابع    

لادددلطات الادددا  اإلداري ادددا ادددبيل أدام م مت دددا المتعلقدددة احفدددو النظدددام العدددام أأل تلجدددأ حلددد      
قادم لدذلل ان الحرمدات.فرج احترام القواعد المنظمة لممارادة ل التدابير واألااليب مجموعة مأل 

 رالفددرع المددانا أنددواع تدددابياددا  و .تعلدد  اأادداليب الاددا  اإلداري ذددذا المطلددب حلدد  اددرعيأل األوا ي
 . الاا  اإلداري 

 اإلداري تدابير الضبط  أنواع  :األولالفرع     
 ند المانا.لتدابير المادمة اا البأما ا القانونمة اا البند األوا انعال  اا ذذا الفرع التدابير    
در  درارات ممكن دا أأل تاد اإلدارة تنظمم نشاط معيأل ترمد حينما التدابير القانونمة :األول البند    

 .اردمةتنظمممة أو  رارات 
مدددأل اإلدارة العمدددل اإلداري الدددذي ماددددر ذدددو ذلدددل القدددرار التنظممدددا  حأل :التنظيمي   ةالت   دابير     

و معتبدددر القدددرار  ، 2العامددة متادددمنا ادددا محتدددوا   واعددد عامدددة مجدددردة حيدددث يتعلدد  امركدددي  دددانونا
كددداأل يياطدددب أادددراد  اعددددة  انونمدددة عامدددة و مجدددردة و معتبدددر كدددذلل حذا تنظمممدددا حذا كددداأل ينشدددئ 

اللددوامت اددا الفقددئ و القاددام عدددة اددور  و، التنظمممددة اإلدارمددةو تأيددذ القددرارات معنيدديأل بددذوات م 
مدددأل دادددتور  93و ذدددذا عمدددج االمدددادة  تتممدددل ادددا اللدددوامت التنظمممدددة الياادددة بدددرممس الجم ورمدددة

                                                           

  127عوابدي عمارالمرجع الااب  ص 
  35, ص  2005محمد الصغير بعلي , القرارات االدارية , الجزائر , دار العلوم , سنة  2

3- 
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توجددد كددذلل اللددوامت التنفيذمددة الاددادرة عددأل اإلدارة تنفيددذا للقددوانيأل ممددل المرااددمم التنفيذمددة و  1996
 .1996داتور مأل ال 89/04الاادرة مأل رممس الحكومة اموجب المادة 

ذا تلل القرارات التا تادر عأل الج ات اإلدارمة و المتعلقة افرد معديأل و   الفرديةالقرارات أما  
و القرارات الفردمدة ادا مجداا الادا   1أي امركي  انونا ذاتا و شياا ممل  رار تعييأل الوالا

ممدل  درار  ،العاماإلداري و ذا وايلة مأل واامل الطات الاا  اإلداري للمحااظة عل  النظام 
حأل .ذدم منيا آيدل للادقوط و مادادرة جرمددة و كدذلل التدرايمص المتعلقدة اممارادة نشداط معديأل 

الفردمدة تددابير الادا  ب المتعلقدة اإلشكاليةدرااة القرارات الفردمة اا مجاا الاا  اإلداري يمير 
 ،تو عدت ذدذ  الحالدة أنئ  د ي دد النظام العام و لم ماب  وادع  اعددة تنظمممدة أو تشدرمعمة حيث

رغدددم عددددم ا دددل ممكدددأل ادددا ذدددذ  الحالدددة أأل تاددددر ادددلطة الادددا   دددرارا اردمدددا يواجدددئ ذدددذا الت ديدددد 
اإلداري الفرناددا ال  أل أأل القددانو »  هوري  وي  رى  التاداؤالإلجاادة علدد   ؟اادتناد  حلدد   اعددة اددااقة

يدر   الفق هأأل جانادا آيدر مدأل  حال و ذدذا التيامدا امبددأ الشدرعمة«  توجد امدئ  درارات اردمدة مادتقلة
لددددذا حذا كدددداأل ذنددددال ت ديددددد أو حيددددجا  اتتو عددددالكددددل ا تحددددم أأل الجمحدددة و التشددددرمع ال ممكددددأل أأل 

االنظددددام العددددام ممكددددأل لاددددلطة الاددددا  اإلداري أأل يتددددديل لو ايتددددئ أو حعادتددددئ أمددددا علدددد  ماددددتو  
اشدددرعمة  دددرارات الادددا  الفدددردي التدددا ال تادددتند حلددد   اعددددة  االقادددام اإلداري معتدددر  ،القادددام

ملدا مادرورة مواج دة مو د  وا عدا يداص  مادتدعاالفدردي  حذا كاأل القرارالمحمة اااقة و ذلل 
أأل المشدرع لدم مدأل  أأل مكدوأل مف دوم أو اتياذ  رار ياص دايج اا مجاا الادا  اإلداري العدام.

محدددة  بدددل اتيددداذ القدددرارات الر و اتيددداذ  دددرار ادددردي مادددتقل و عددددم اشدددتراطئ ادددد ةمادددتاعد حمكانمددد
 2الفردمة
 التدابير المادية  :البند الثاني    
تاددرذا  عأل األعماا اإلدارمة القانونمدة التدا بوجود أعماا مادمة لإلدارة تيتل  معتر  الفقئ    
 مادمة.إلحداث نتام   انونمة أو تعديل ا أما عدا ذذ  األعماا اتعتبر اا نظرذم أعماا  اإلدارة

                                                           
  34مجمد الصغير بعلي , المرجع نفسه, ص  1
المطبوعات  رقابة القضاء على المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري دراسة مقارنةحلمي الدقدوقي   2

  161, ص 1989الجامعية،مصر،
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لتحديددد األعمدداا القانونمددة نرجددع حلدد  مواددوع العمددل و علدد  ذددذا  ،و يددر  ارمدد  آيددر مددأل الفق ددام
األااس ال معتبر العمل  انونما حال حذا تامأل تنظمم رواا  بديأل األادراد ا مدة تنظدمم ادلول األادراد 

 .1اا المجتمع و ما ال يتامأل شيما مأل ذلل اةنئ معتبر عمج مادما
 اإلداري أسالي  الضبط  :الثانيالفرع     
ة وامت أاداليب عديدداللد ذدذ  تعتبر لوامت الاا  اإلداري أذدم أاداليب الادا  اإلداري و تتيدذ    

 .لذا اندرس ذذ  األااليب اا أرحع بنود ا تمةلامانة النظام العام 
  واإلخطارأسلو  الترخيص : األولالبند     
وذدو نظدام و داما و واديلة مدأل وادامل تدديل الدولدة ادا ممارادة النشداط   التدريمص لوباأا    

اقددد عراددئ الاددعيد  اإلذأل .، التأشدديرة  ،الرياددة  ،من ددا اددور عدددة الفددردي و ذددو ماددطلت يتيددذ
الدولدة و األادراد مدأل األادرار التدا  دد حجدرام بولمادا و داما مقدرر لو امدة اأندئ  ̋محمد أبدو الييدر 

التددريمص أ ددل يطددورة علدد  الحرمددة  لدددلل معتبددرتنشددأ عددأل مماراددة الحرمددات و الحقددوق الفردمددة .
ااعتاددار أأل اددرج أاددلوب التددريمص علدد  نشدداطات األاددراد تتددمت اراددة لاددلطة الاددا  للتددديل 

 . 2مااقا اا األنشطة الفردمة التا ترتا  ممارات ا االنظام العام
حجراما اااقا علد  ممارادة الحرمدة  معتبر التصريح المسبق أو راإلخطا أسلو  :ثانيالبند ال    

أ مرذدا توامقدا مة التا ممكأل ارا ا عل  الحرمدة و أو النشاط و ذو أي  األااليب أو القيود الو ام
ححاطددة مددات التدديام األاددراد أو ال ي» عراددئ عدداط  محمددود البنددا اأنددئ لددذا  . 3بدديأل الحرمددة و النظددام
 4مدأل مرا بتددئ تمكن داممارادة النشداط محدل اإليطددار اقادد   قداد العديم علددعج دة اإلدارة علمدا اان

حرمدة التظداذر  اإليطدارومأل بيأل األنشطة و الحرمدات التدا تبند  اي دا المشدرع الجيامدري أادلوب 
المتعلدددددد   89-12-31المددددددؤرخ اددددددا  28-89و عقددددددد االجتماعددددددات اموجددددددب أحكددددددام القددددددانوأل 

                                                           
 733.صفكر الجامعي , اإلسكندرية , مصر عبد الباسط, القانون اإلداري, دار المحمد فؤاد   1
 133إبراهيم يامه , المرجع السابق , ص  2
  2000عزاوي عبد الرحمن , الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري , الرسالة السابقة ص  3
  120لبنا , حدود سلطة الضبط اإلداري , المرجع السابق ص عاطف محمود ا 4
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-01المددؤرخ اددا  91/19اعددات و المظدداذرات العموممددة المعدددا و المددتمم االقددانوأل ر ددم ااالجتم
12-911 . 
  أسلو  المنع و تنظيم النشاط: البند الثاني     
مقيددة للنشداط الاداليب تملدل مدأل األ ادلطات الادا  اإلداري  اداأل أس لو  المن عفيما يخ ص     

و تادل حلد  درجدة الحظدر  والتدا لنظدام العدامعلد  ا الحفداظ الفردي و الحرمات العامدة ادا ادبيل
مقاد ائ أأل تتامأل المحدة الادا  أحكامدا تن دا عدأل اتيداذ حجدرام معديأل أو عدأل ممارادة نشداط 

ألأل  ،حلدد  درجددة المنددع ال لددا أو المطلدد  للحرمددة أو النشدداط ذددذا اإلجددرام دوأل أأل ماددل ،2محدددد
المنددع ال امددل لنشدداط معدديأل »يددر  محمددد ماددطف  الوكيددل  كمددااددا ذلددل حل ددام و ماددادرة للحرمددة 

مأل جانب الطة الاا  اإلداري و يجب أأل مظل حجرام ااتمناما اا بلد مف دم امدئ الادا  علد  
  3«أنئ تواي  مأل الحرمات العامة و النظام العام

 تتديل الطات الادا  اإلداري  حيث و مماراة الحرمات العامةاألفراد  نشاطتنظيم  أسلوب     
ومدددأل أمملدددة ذلدددل تددددابير تنظدددمم مدددرور  ,معيندددة حرمدددة نشددداط أو بتنظدددمم امدددئ ت تفدددا حجدددرام بواادددطة

الشددروط و كددذا 4الاددمارات اددالطرق العامددة و لددوامت تنظددمم المظدداذرات الاددلممة اددا حدددود القددانوأل 
 5الايدلماتالمقاذا و  ،كالمطاعم المحة الاا  للمحاا العامة  التا تاعالاحمة ا

  تدابير الضبط اإلداري و انعكاساتها على الحريات العامة آثار :  يالمبحث الثان    
  الحرمددات اددةأل ذتحديددد ماددموأل ذدد حذا كدداأل تنظددمم الحرمددات ايتاااددا أاددمج للمشددرع اددا     

لدددذلل  .القادددام معتدددر  لدددإلدارة اادددلطة حاددددار لدددوامت ادددا  مادددتقلة للحفددداظ علددد  النظدددام العدددام
  .ماموأل اكرة الحرمة حل  األواانتطرق اا المطلب 

 

                                                           
 04/12/1991, الصادر في  62أنظر ح ر ج ج العدد  1
 135عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق ص  2
حالة الطوارئ و سلطات الضبط اإلداري , دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه , كلية الحقوق ,  محمد محمد مصطفى الوكيل , 3

  188, ص  2003جامعة عين شمس , القاهرة , مصر , سنة 
 144عبد العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق , ص 4
  218حسام مرسي , التنظيم القانويني للضبط اإلداري , المرجع السابق , ص  5
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 ماهية الحريات العامة : المطل  األول   
المجتمعدددات البداممدددة ممدددل  أألقدددد ايتلددد  مددددلوا الحرمدددة ادددايتج  اليمددداأل و المكددداأل حيدددث ل    

مطمعدوأل العدادات و التقاليدد و مشداعوأل غرامديذم ادا جدو مدأل الحرمدة  اإلارادالعشيرة و القبيلة كاأل 
 الددذي   ظ ددور اإلاددجمولقددد كدداأل ل مج ولددة.افددا اددل القبيلددة و القرمددة كانددت الحرمددات و الحقددوق 

و ماداواة لألادراد و ا در  اتحرمدمدأل  مورة عل  العبودمة و الط ماأل و ذذا مأل يدجا مدا ا در  ا ر 
لدل مدأل ذوميأل و المحكدوميأل اتجدا  الحدا م و الطة الحا م اتجدا  المحكدل امرأة و ا ر حدودلل احقو 

مدا جدامت ادئ الادنة النبومدة  حلد  حادااةيجا ما يتامنئ القراأل ال رمم مدأل آمدات تددا علد  ذلدل 
الحديث عأل القانوأل الطبمعدا و عدأل  واعدد اعلمدة للعددا. و  اقرأل الاااع عشر بدواا ال1الشرمفة 

يلتدديم ااحترام ددا عنددد اددأل القددوانيأل اقددد جددامت نظرمددة العقددد االجتمدداعا التددا تنددادي بتنددايا الندداس 
الحرمددات اددا الع ددد االشددترا ا مقودنددا حلدد  اددرد وأمددا  حددرمت م للحكددام للددتيلص مددأل الفوادد  عددأل

ت العامدددة ااادددم أحدددياب منطلق دددا اشدددترا ا ممدددل الحركدددة أمملدددة عدددأل  مدددة االادددتبداد و  مدددع الحرمدددا
را مة التددا حكمددت العددالم المالددث الفاشددمة الحدديب الشدديوعا الاددوايتا ابياددوص األحددياب االشددت

يااددة الددددوا العرحمدددة اددج مجددداا للحدددديث عدددأل حرمددات عامدددة مدددأل حرمددة رأي ل دددأل ادددرعاأل  مدددا و 
ذمم طرت مفدددامالددددممقراطا الليبرالدددا و ادددلدددل مدددأل يدددجا الفكدددر ذو تطدددور مف دددوم الحرمدددات العامدددة 

يتددددأمر بت ييددددر الظددددرو  الامااددددمة  أل مدددددلوا الحرمددددات العامددددةأالعولمددددة  و ممكددددأل التواددددل حلدددد  
 2االجتماعمةو 
 مفهوم الحرية : األول الفرع    
  ا الو دو  علدذمدلول ا الل وي مدم االادطجحا وكد  مدلوا الحرمة وجب التو   عل لتحديد    

 تميييذا عأل اكرة الح . 

                                                           
 1991المواينة بيأل أعماا الاا  اإلداري والحرمات العامدة، رادالة ماجاتير، جامعة الجيامر انة  اكينة عيوي عملمة   1

 ،غير منشورة

 23و  22المرجع الااب  عبد المجيد عبد العلمم مشر    2
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ل ة تعنا اليدجص مدأل التقييدد و العبودمدة و الظلدم و االادتبداد  تعريف الحرية : األول البند    
اددا أاددول ا  كددذللتعنددا و عنددا التحددرر مددأل الددرق و العبودمددة. و علدد  ذلددل االحرمددة اددا الل ددة ت

اا الل ة العرحمة الطبمعة النقمة الااامة غير الميتلطة مدع ادواذا ا دا األادل ال مقبدل   الداللمة
الحدر مدأل بيل و كل ما ذو أايل و اليم  امقاا الذذب الحر و الفرس حر والحر ذو الشرم  الن

والدا اإلناداأل الفاادلة  و مقاا اإلنااأل حدر أمدا اإلشدارة حلد  أيج دئ .1أااال مالناس أيمارذم و 
 أومددأل اليادددوع لق دددر  حنادددانيتئلمادددتعبد و االتددالا ت دددوأل الحرمددة حددداا اإلناددداأل اليالاددة غيددر ا

ة العرحمدة مدأل وادع ا ادا ومقتدرب وادع كلمدة الحرمدة ادا الل د2اتدئذغلاة تفادد اددور اعلدئ عدأل 
اددا االنجلييمددة و  liberالمشددت  مددأل اددفة  libertasااددم الحرمددة  الجتينمددةانجددد اددا  رحمددةاألو الل ددة 
وذمددا ماددتعمجأل   freeحددر  أي libertyمددأل اددفة  freedomاأل محمددجأل معندد  الحرمددة ظددنجددد لف

وادددع اجتمددداعا  تفيدددد منيلدددة رامعدددة و أااادددئ  حلدددايري وذدددا جممعدددا تشدددير لشدددر  الواحددددة اددداال
القدددرار.   أوااليتمدددار  أو  ادددا الفعدددل اإلرغدددامو األادددر وغمددداب الق دددر و   االنعتددداق مدددأل العبودمدددة

 3.تداوال لمعنا الحرمة اا النظرمة الاماامة األ مر liberty معتبر الماطلت و 
 لحريات العامةل الفقهي المدلول: البند الثاني    
، وذددا ميدددية مكفولدددة للجممددع علددد   ددددم الماددداواة، لإلناددداألحدد  طبمعدددا  العامدددة تعددد الحرمدددات    

 :لقددوا عمددر بددأل اليطدداب راددا هللا عنددئ  ألذممددة الحرمددات اقددد ورد ذكرذددا حتدد  اددا الفقددئ االاددجم ونظددرا 

ذلل تتادددت  ممدددة الحرمدددة و داددديت ا ادددا بددد. و فمتددد  اادددتعبدتم النددداس و دددد ولددددت م أم دددات م أحدددراراا
اددا العددالم، وذددذا ال معنددا أأل  لإلنادداأل األاااددمةالحقددوق   راربددة  ددام اإلاددجم ذددذا األييددر الددذي
 يددود لمماراددت ا الجتندداب الفوادد  مددأل علدد  حطج  ددا  بددل البددد  األاددرادالحرمددة تمددارس مددأل  بددل 

ذددددذا المواددددوع ارتأينددددا حلدددد  درااددددتئ مددددأل يددددجا  ألذممددددةونظددددرا  وحفاظددددا علدددد  حرمددددات ا يددددرمأل
التعددارم  الفق مددة للحرمددة ااعتاارذددا مف ددوم ناددبا و نظددرا للمدددلوالت ال ميددرة و المتااينددة اقددد حدداوا 

                                                           
 2009انة 25ممنا اليولا الحرمة اا الفلافة األورحمة مجلة التاامت العدد   1

 19ص2012 انة، األردأل، دار الرامة للنشر و التويمع، مف وم الحرمة ، بو امرة محمد ا  2

 32ص  رجع الااب ممنا يولا ال  3
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العامدة 1أأل الحرمدة األوااالتجدا   يدر  أادحاب حيدث وا  اتجاذات ميتلفدة ذام تحديد معناالفق ا
لدذا التا يتمتع ب ا الفرد تشير حل  العج ة بينئ و بيأل النظام القامم الذي معتر  لئ ب ا ومحددذا، 

" و  ددد عرا ددا  اأن ددا الحدد  اددا اعددل شددام تاددمت اددئ القددوانيأل  «لالفيلاددو  جددوأل لددو اقددد عرا ددا 
 عرا دا الفقمدئ مونتادكيوأمدا ، عامدة ادةر اإلالفيلاو  جداأل جدال روادو اأن دا: " عادارة عدأل طاعدة 

الحدد  اممددا ماددمت اددئ القددانوأل  والمددواطأل الددذي يبددمت لنفاددئ مددا ال يبمحددئ القددانوأل لددأل يتمتددع "اأن ددا: 
ذلل تتاددت نظددرة ذددذا االتجددا  الددذي بددو  احرمتددئ، الأل اددا ا المددواطنيأل اددمكوأل ل ددم القددوة ، نفادد ا"

أل الحرمدة حد  أأمدا االتجدا  المدانا ايدر  أادحاائ  2معتبر الحرمة وكأن ا منحدة مدأل طدر  الادلطة
ذورمددو  األاددتاذ ا الادددد اعتبددرذاددا ذددو ، لددم تعتددر الدولددة أو  اددئ عتراددتا  اددوامطبمعددا حناددانا 

 ألندددئ حددر ناددداألااإل ا يددرمألالحرمددة علدد  ان دددا:" اددلطة علددد  الددذات  بدددل أأل ت ددوأل اددلطة علددد  
و ددد  تطددرق الدددكتور ماجددد راذددب الحلددو حلدد  تعرمدد  الحرمددات العامددة  3 » ااددل عقلددئ ادديد نفاددئ

الحرمدات ا4المجتمدع اداا لعادومتئ اابب طبمعتئ الاشرمة أو نظر  اأن ا " حمكانمات يتمتع ب ا الفرد
مجموعة مأل الحقوق والقددرات التدا مكتادب ا الفدرد، والمكرادة اموجدب القدوانيأل، حيدث  ذا العامة

ممددا 5. ددانونا محدددداددا حطددار وحمايت ددا  وتنظمم ددا لإلاددرادعتددرا  ب ددا تتددديل الاددلطة العامددة لج
 الددذيأل يتمتعددوأل ب ددا األاددرادأأل الحرمددات العامددة ذددا اددرورة حيومددة لحمدداة  لنددا  يتاددت ذكددر   اددب 

واقدددا لمبددددأ الماددداواة، وماددددر ذدددذ  الحرمدددات ذدددو رغادددة الشدددعب الدددذي وادددع الدادددتور والقدددانوأل، 
ادا حطدار  دانونا محددد حفاظدا علد   حالومتعيأل عل  الدولة حمايت دا وعددم التعاد  ادا تقييددذا، 

                                                           
ج. مكتاة الواام القانونمة للنشر والتواي :  .د 1و ااما التنممة.ط اإلنااألكماا الطاأل عامت عدلا. حقوق   1

 21م. ص 2003احلاكندرمة. 

.دج. دار الحامد 1الدراجا. التوايأل بيأل الالطة والحرمة اا االنظمة الداتورمة درااة مقارنة. طجعفر عبد الاادة ب ار   2
 41ص. 2008ردألاالللنشر: 

 1. صنفائ جعفر عبد الاادة ب ار الدراجا. المرجع  3

.ص 2007 رمةاكنداالب الحلو. القانوأل الداتوري. د ط. د ج. دار المطبوعات الجامعمة للنشر والتواي : غماجد را    4
322 

كامل الاعيد. منذر الفال. ااحاالفتجوي. ماادو القانوأل وحقوق االنااأل. د ط. د ج. الشركة العرحمة للتاوم  والتورمدات   5
 .177.ص  2009االتعاوأل مع جامعة القدس للنشر: مار. 
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التاداؤا حددوا واد  عموممدة الحرمددة   ممكنندا المدذكورة اعددج مدأل يددجا التعدارم  و  النظدام العدام
 .عامة اأن ا  مت  توا  الحرمة أي امعن

اقددد ايتلدد  الفقددئ اددا اإلجااددة علدد  ذددذا التادداؤا اقددد ذذددب الدداعج حلدد  حأل الحرمددة توادد      
اأن ا عامة عندما يترتب علي ا واجاات يتعيأل عل  الدولة القمام ب ا و ذذب الاعج األيدر علد  

الدرأي الدراجت ذدو أأل مدا مادفا حال أأل أجانب أن ا عامة كون ا مقررة لجممع األاراد و وطنييأل و 
الاددند اددا  ا و تعلدد  الحرمددة العموممددة ذددو تددديل الدولددة لجعتددرا  ب ددا و ت يمددة الظددرو  لممارادد

الاددلطة بتحديددد  مددأل مجدداالت تاددمت لإلاددراد اددئ مددا تقددوم لذلددل أأل ماددموأل الحرمددة يتحدددد طاقددا 
امماراة حرمات م اا حطارذا.الامما حذا كانت ذذ  الحرمات تتال االنظام العام الدذي تقدوم علد  

 يتادت يااماد ا مدأل يدجا مدا تدم توادمحئ حدوا الحرمدة وو 1حمايتئ الطات الادا  اإلداري 
 الح .فكرة كل ا طلحات المشاب ة والما اكاراأللنا ما ممييذا عأل 

 التمييز بيا الحرية والحق: الفرع الثاني    
 Directus"أادل كلمدة حد  ادا الل دة الجتنمدةا .رام الفق دام حدوا تعرمد  الحد آلقدد تاايندت     

 right" وادا الل دة االنجلييمدة  "Droit"ا مادتقمم والحد  ادا الل دة الفرنادمةوتعندا الادواب العدد"
مكندة القددرة أو " ال ئالحد  اأندااالناداة للمدذذب الشيادا اقدد عدر  2 والح  نقمج الااطل. ...'

اعتبدر ذدذا االتجدا  أأل الحد  عادارة  ثحيد» اإلرادمة ييول ا القانوأل لشيص معديأل ومرادم حددودذا
الموادوعا اعدر  الحد  اأندئ  ذذبأما االنااة للمد،عأل افة تلح  االشيص تحق  لئ المالحة

أو معنومددة   كددالح  اددا اددجمة البدددأل وذددذ  الماددلحة  ددد ت ددوأل  مادمددة ماددلحة محمي ددا القددانوأل 
 .األيجقحمامة كالح  
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مددأل  اقددد  عرات ددا المددادة الرااعددة تعددارم مددأل  ذكرنددا وت ملددة لمددا أمددا االنادداة لماددطلت الحرمددة     
 1عمددددل ال ماددددر اددددا يرمأل حمكانمددددة" أن دددداو المددددواطأل الفرناددددا علددددا  اإلنادددداألحقددددوق  اإلعددددجأل
الحرمددة يتادداو   اي ددا  اددا أأل اددب  مددأل يددجا مددا الفددرق بدديأل الحدد  والحرمددة يتاددت لنددا واالتددالا

الحدددد  ا ددددو مكفددددوا  ألشددددياص محدددددديأل   أمدددداالجممددددع دوأل تمييددددي و االعتدددددام علي ددددا يولددددد حقددددا 
أل الحدد  الأل ل ددا وج  ددا االيجددابا أواددع نطدداق مددوحددذلل االحرمددة  لتمكددن م مددأل عناددر االنفددراد.

ممتنددع عددأل  أألا وج  ددا االيجددابا كمددا لددئ ذاالشدديص لددئ حرمددة التعا ددد وذددتعا ددد الاددلبا كحرمددة الو 
 .الالبا  الل وذنا تظ ر الحرمة  بوج ذ

 ص الحريات العامةئخصا : الفرع الثالث    
اعدددددج المفددددداذمم  عدددددأل تتادددددم الحرمدددددات العامدددددة امجموعدددددة مدددددأل اليادددددامص تجعل دددددا تيتلددددد     
 :اا ما يلا الماطلحات. لذا اندرس ممييات ا األااامةو 

  الحرية تتسم بالعمومية :البند األول    
بب الجددنس أو الاددأل أو االحرمددات العامددة يتمتددع ب ددا أي شدديص اددا المجتمددع دوأل تفر ددة اادد    

اددددوام اااددددتمنام علدددد  حددددد  واألجانددددبالمركددددي االجتمدددداعا، و يتمتددددع ب ددددا المواطنددددوأل ال فددددامة أو 
تددا علد   ألن ا، ووافت االعامة األجانبالحرمات  الاماامة التا تقتار عل  المواطنيأل دوأل 

تديل الدولة اا جممع المجاالت وذلل بتنظمم ذذ  الحرمات وحمايت ا مأل طر  الطات الادا  
 2االنظام العام. اإليجاالتا تاع  يودا عل  الحرمات لتجنب  اإلداري 
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  زئةتها للتجيع م قابل:  البند الثاني   
، ومعندد  ومت املددة وذددا غيددر  ابلددة لجنقادداموحرماتددئ مترااطددة  إلنادداألاومعنددا ذددذا أأل حقددوق     

ذلدددل أندددئ ال يجدددوي أأل نعطدددا أولومدددة لحقدددوق وحرمدددات مدددمج كحرمدددة العمدددل علددد  حاددداب حقدددوق 
 1وحرمات أير  كحرمة التعبير أو االجتماع 

 الحريات العامة نسبية: البند الثالث
ال مع دددا نادددبمة أي أن دددا لمادددت مطلقدددة و أأل الحرمدددات جم  2س   عاد الش   رقاوي اعتبدددرت الددددكتورة     

ناددبمة مددأل  حيددث المكدداأل واليمدداأل، ومعنددا أماددا مف ددوم الناددبمة أأل حرمددات األاددراد مقابل ددا حدد  
الدولددة اددا اددرج النظددام العام،أمددا المف ددوم األيددر لناددبمة الحرمددات ايتمحددور احاددب نظددرة األاددراد 
اد حلدد  ذددذ  الحرمددات اتيتلدد  ذددذ  النظددرة اددايتج  حمكانمددات م ونظددرت م للحمدداة، وممالددئ أأل األاددر 

ومدأل ت وال معيدروأل اذتمامدا لادا ا الحرمداالذيأل ماعوأل حرمة الاناعة والتجدارة ادا المقدام األوا 
ذنددا يتاددت أأل الحرمددات العامددة ناددبمة ولماددت مطلقددة، بدددليل تددديل الاددلطة التنفيذمددة اددا واددع 

 3الاواا  عل  األاراد عند ممارات م ل ذ  الحرمات حفاظا عل  النظام العام.
 الحرية تتسم بااليجابية أو السلبية: بعالبند الرا    
كدديا واددطا توادد  الحرمددات العامددة االاددلبمة أو اااليجابمددة حال  أأل اعددج الحرمددات تأيددذ مر      

ت أأل تمتنددع عددأل االعتدددام علي ددا، يتعدديأل علدد  الدولددة حيام اعددج الحرمدداا ،بدديأل االيجابمددة والاددلبمة
التياما البما وذلل ادالنظر حلد  طبمعدة ذدذ  الحرمدات حذلل مكوأل التيام الدولة اتجا  ذذ  الحرمات و 

التددا تاددات مطلقددة وال تقبددل التقييددد كحرمددة الدديواج وحرمددة العقيدددة اددج يجددوي اددرج عقيدددة معينددة 
اعدج الحقدوق والحرمدات ال تنشدئ حقدا للفدرد بيدد أأل   4عل  األاراد أو حار عقيدة أيدر  علدي م
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ة التيامدددا ادددلبما اامتناع دددا عدددأل االعتددددام علددد  ذدددذ  ادددا مواج دددة الدولدددة، واالتدددالا ال مكدددوأل للدولددد
الحرمددات والحقددوق وال مكددوأل ل ددا التيامددات حيجابمددة ااتيدداذ أي تدددبير  بددل ذددذ  الحرمددة حال   أأل ذددذ  
الحرمددددات تفددددرج علدددد  الدولددددة أأل توارذددددا لإلاددددراد ونظددددرا ألذميت ددددا االجتماعمددددة أو الامااددددمة أو 

 .المجتمع، ح  التعلمم ارادأللواير الاكأل اال تاادمة، ومأل ذذ  الحرمات والحقوق ت
 تصنيفات الحريات العامة :رابعالفرع ال    
وج ددة نظددر كددل اقمددئ، واددا ذددذا اإلطددار  ايتلفددت تاددنمفات الفقددئ للحرمددات العامددة اددايتج     

ادا ديث الفقدئ الحدتقادممات للمدم نتطدرق  األواادا البندد  تانمفات الفقئ التقليدديلل جعر تاو  ن
 اا البند المالث. 1996المقررة اا داتور حاااة حل  التانمفات الماناالبند 
جددا الحرمددات حلدد   ادددميأل و قاددم الفقمددئ ليددوأل دم حيددثالفقددئ التقليدددي  تقاددممات :األول البن  د    

، و التددا تعتبددر اممااددة  يددود علدد  اددلطة الدولددة اددا الحرمددات الاددلبمة األواأاااددييأل يتممددل القاددم 
 لألفلرادتحتلوي عللى خلدمات إيجابيلة تقلدم  التداو  االيجابمدة، الحرمات يتامألاأما  القام المانا 

أما االنااة لتقامم الفقمئ مورمس ذورمو اقد ان  الحرمدات حلد  مجمدة أادنا   1.بواسطة الدولة
ادددا  الحرمدددات الشيادددمة التدددا تتادددمأل الحرمدددات العاملمدددة وحرمدددة التعا دددد  األوا الادددن  يتممدددل

المدددانا امشدددمل الحرمدددات المعنومدددة كحرمدددة العقيددددة، حرمدددة التعلدددمم، حرمدددة الادددن  و وحرمددة العمدددل، 
االجتمدداع، أمددا الاددن  المالددث امشددمل الحرمددات المنشددمة للمؤااددات االجتماعمددة وذددا الحرمددات 

 2.االجتماعمة واال تاادمة والنقابمة وحرمة ت ومأل الجمعمات
 ج  ورج بي   ردوالفقمددئ   نجددد تقاددمم  للحرمدددات العامددة تقاددممات الفقددئ الحددديث البن  د الث  اني:     
الحرمددات الشياددمة البدنمددة وتتممددل اددا حرمددة من ددا  حرمددات العامددة حلدد  أرحددع مجموعددات أاااددمةلل

 الذذاب واإلماب وح  األمأل وحرمة الحماة اليااة والتا تشتمل عل  حرمدة المادكأل والمراادجت
ة االجتمددددداع وحرمدددددة الحرمدددددات االجتماعمدددددة والتدددددا تشدددددمل حددددد  المشددددداركة ادددددا الجمعمدددددات وحرمدددددو 
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 الحرمات الفكرمة وتشمل حرمة الرأي وحرمة الاحااة، حرمة التعلمم والحرمة العقامدمةو  المظاذرات
 الحقوق اال تاادمة واالجتماعمة وتشمل حرمة العمل، حرمة التجارة والاناعة.حاااة حل  

 دالدددذي أور المعددددا   1996 الجيامدددر تادددنمفات الحرمدددات العامدددة ادددا دادددتور: البن   د الثال   ث     
اعدددددج اإلادددددااات للحرمدددددات العامدددددة الفردمدددددة والجماعمدددددة اادددددبب الت يدددددرات الاماادددددمة واألمنمددددددة 

علددد  أأل حددد  حنشدددام األحدددياب  1996مدددأل دادددتور  25المدددادة اقدددد جدددام ادددا ندددص  1واالجتماعمدددة
أأل حرمددة التجددارة والاددناعة  منددئ ناددت علدد  43المددادة و    ...الامااددمة معتددر  اددئ وماددموأل 
والتددددا جددددام اي ددددا حدددد  حنشددددام الجمعمددددات  54المددددادة أمددددا .القددددانوأل ماددددمونة وتمددددارس اددددا حطددددار 

 حنشددددامماددددموأل وتشددددجمع الدولددددة وايدذددددار الحركددددة الجمعومددددة ومحدددددد القددددانوأل شددددروط وكمفمددددات 
المتممدل ادا جديدد اال أتد األمر ال بير حيدث  2016لتعديل الداتوري لانة  ولقد كاأل.2.الجمعمات
علدد  حرمددة مماراددة العاددادة ول ددأل اددا ظددل احتددرام القددانوأل، كمددا كددرس ذددذا التعددديل حرمددة  التأ يددد

حرمة االادتممار والتجدارة معتدر   "منئ حا جام نا ا كاألتا 43االاتممار والتجارة اا نص م 
ذدار وتعمدل الدولدة علد  تحاديأل منداخ األعمداا، وتشدجع علد  ايد ب ا وتمدارس ادا حطدار القدانوأل 

ت فددل الدولددة اددا  الاددوق، ومحمددا  .المؤااددات دوأل تمييددي يدمددة للتنممددة اال تاددادمة الوطنمددة
  .القانوأل حقوق المات ل يأل

كمدا تطدرق ذدذا التعدديل الدادتوري ادا المدادة  ممنع القانوأل االحت ار والمناااة غير النيم ة و    
جدام مادموأل ذدذ  الفقدرة كمدا يلدا حل  ت رمس حرمة الاحث العلما حيث منئ   4و 3 الفقرة  44

" "الحرمددات األ ادمممددة وحرمددة الاحددث العلمددا ماددمونة وتمددارس اددا حطددار القددانوأل تعمددل الدولددة 
كمددا نددص التعددديل الداددتوري  "ألمددةلتممينددئ يدمددة للتنممددة الماددتدامة علدد  تر مددة الاحددث العلمددا و 

اا الر ااددة القبلمددة واقددا الجديددد علدد  حرمددة الاددحااة وأ ددد علدد  عدددم تقييدددذا اددأي شددكل مددأل أشددك
علد  مدا يلدا " حرمدة الادحااة المكتوادة  تناد ثحيد المعدا 1996داتور مأل 50 المادة لنص
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وعلدد  الشدداكات اإلعجممددة ماددمونة وال تقيددد اددأي شددكل مددأل أشددكاا الر ااددة  والاددمعمة الااددرمة 
         » .القبلمة
  اإلطار القانوني للحريات  :الفرع الخامس    

أمددام  دولللة القللانون تقتضللي ترتيللب كللل الحقللوق و الحريللات و إقللرار لهللا حمايللة قانونيللة إن    
مدة التديجت اإلدارمة وحذلل االحرمات تجد ل ا اند  انونا دايلا الذي ذو اممااة امانات  انون

و تجدددد ل دددا أمادددا ادددند  دددانونا دولدددا لدددذلل ادددندرس المادددادر  اتجدددا  ادددلطات الادددا  اإلداري 
   اادر الدايلمة و الماادر الدولمة.مأل يجا الم القانونمة للحرمات العامة

  القانوني ال ولي للحريات العامة المصدر :األول البند    

الددددوا  المواميددد  و المعاذددددات التدددا تلتددديم ب ددداومتممدددل الماددددر القدددانونا اليدددارجا  ادددا كدددل     
التددا تيددص احتددرام الحرمددات لألاددراد و تمكدديأل األاددراد مددأل التمتددع ب ددا اددا القددوانيأل اليااددة اكددل و 

دولدددة ومدددأل أذدددم ذدددذ  المواميددد  اإلعدددجأل العدددالما لحقدددوق اإلناددداأل و التدددا اادددتمدت مندددئ معظدددم 
 20و المددادة  18. المددادة 17و المددادة  02.03الدادداتير الحقددوق و الواجاددات اقددد ناددت المددواد 

والد  جاندب  1أل اإلعجأل عل  الحرمات العامة كامانة دولمة لامانة حقوق و حرمدات اإلناداألم
متعددددة تتاددمأل الددنص ج ومددة ميمدداق اإلعددجأل العددالما لحقددوق اإلنادداأل توجددد اتفا مددات دولمددة و 
 .اإلنااأللحقوق  األمرمكمةعل  الحرمات العامة و نذكر من ا عل  ابيل المماا االتفا مة 

 حقددوق لعامددة ذدا مف ددوم ميدتل  مددع مف دوم ذددل الحرمدات ا ئطرحدن أألو التاداؤا الدذي ممكددأل     
الحرمدات و  اإلناداألالتفرمد  بديأل حقدوق  حداولواا نال مأل الفق ام  أم ل ما مف وم متعارج اإلنااأل
القددرة المكرادة اموجددب  أن دداحيدث عدر  الحرمددات العامدة علد   2الفقي  ه ريفي  روندئ مدأل بيالعامدة 

 بينمددا حقددوق اإلنادداأل ا ددا حقو ددا طبمعمددة القددوانيأل الواددعمة للاددمطرة علدد  الددذات و الددتحكم ب ددا
الحقدددوق  أأل اغلدددب امددداو ل دددأل  .رط ذلددل اعتدددرا  الدولدددة ب دددا  انوندداتمشددد أألدوأل  تولددد مدددع اإلناددداأل

                                                           
  ال  االعجأل العالما لحقوق االنااأللجطجع ا مر ارجع   1
2  .Jean Rivero, droit adminstratif, Paris, Dalloz, 1962 
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عات ا الواددعمة م ددا و تحمي ددا  انونددا و تددنص علي ددا اددا تشددرمظالدولددة معتددر  ب ددا و تن أادداحت
  1.بيأل المف وميأل  رمف ا اا التعليغير معتمد  ريفيرورمة ظن أااحت

 للحريات العامة القانوني الداخلي المصدر: البندالثاني    
 انونمدددا ادددامنا  أااادددام الحرمدددات العامدددة ظلنادددوص القانونمدددة التدددا تعدددال  و تدددنكدددل اتعتبدددر     

الحرمدات  أألالتدرج القدانونا نجدد  حل ر عأل مادر تلل الحرمات و االرجوع ظللحرمات ا ج الن
ممددات الاددلطة ظتنو  تلددوام أييددراتددديل تم القددانوأل العددادي و مدد ددا داددتورما العامددة المناددوص علي

 مماراة ذذ  الحرمات   تنظممجل الناوص الداتورمة و القانونمة مأل اا ةمقيد اإلدارمة
لد  حامانة المقررة اا القدوانيأل الدايلمدة للحرمدات العامدة لألادراد ادنتطرق  وألجل تبماأل مد     

 :النقاط ا تمة
معتبدددر الدادددتور ادددا  مدددة الادددمانات   :للحري   ات العام   ة ق   انوني داخل   ي كمص   درالدس   تور     

التدا مكدوأل مدأل ادمن ا الحرمدات  األااادمةحددد المادادو مانئ  أيالمقررة لاالت الحرمات العامة 
األ الحقدوق و الحرمدات ادا اادلئ الراادع تحدت عندو  1996انجد التعديل الداتوري لادنة   العامة.

حرمددة  و الفكددرو  الددرأيالحرمددات العامددة ممددل حرمددة اتقددر و التددا  اعدددذا و مددا 34مددأل اددا المددواد 
ماددموأل  أأل مدا تجددر اإلشدارة حلمدئو  2المعتقدد و حرمدة التجدارة و الادناعة و غيرذدا مددأل الحرمدات

ذددذا مددا يددنعكس و اال تاددادمة للدولددة عددأل االتجاذددات الامااددمة و  حال تعبيددر والدادداتير مددا ذدد كددل 
 .العامة عل  اكرة الحرمات

 ذدو دادتورل ت الوظمفدة األااادمةةذا كانداد :للحري ات العام ة ق انوني داخل ي كمص در التشريع   
تدددعمم اددمانات الحرمددة حيددث يراددم حدددود الحرمددة و يددنظم أوادداع ا اددةأل التشددرمع معتبددر عناددرا 

مقيددد االقاعدددة الدادددتورمة العلمددا ا ددو حطدددار  ددانونا أاااددا لتحديدددد الذامددا مددأل عنااددر الشدددرعمة 
مجدددداا الحرمددددات العامددددة. اعنددددد تددددديل المشددددرع اددددا مجدددداا الحرمددددات العامددددة ا ددددو ال معمددددل علدددد  

                                                           
 ف 2006-2007ااالداري  القااممة عل  تدابير الاا الر ااة القانوأل العام  راالة ماجماتيررم  عمر  بو   1
جامعة ااجا ميتار عنااة     راالة ماجماتير،الطبمعة القانونمة لحقوق االنااأل اا القانوأل الدولا إلاجما ،عمر بوملفاأل   2

  13-12-11ص  1999
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االنتقدداص من ددا و حنمددا مقتاددر دور  اددا تقدددمم الواددامل و األاددس القانونمددة التددا  ل ددا أو تادديمق ا
تاددداعد علددد  الددددااع عدددأل ذدددذ  الحرمدددات ادددا حالدددة االعتددددام علي دددا مراعمدددا ادددا ذلدددل مدددا مقتادددمئ 

مدددأل  140اادددالرجوع حلددد  ندددص المدددادة  الوادددع االجتمددداعا و اال تادددادي و الاماادددا للمجتمدددع.
اددددلطة التشددددرمعمة الحدددد  اددددا التشددددرمع اددددا مجدددداا حقددددوق للأل أنجحددددو   المعدددددا 1996الداددددتور

موممددددة و حمامددددة الحرمددددات الفردمددددة نظددددام الحرمددددات العال اددددمما األشددددياص و واجااتددددئ األاااددددمة 
التدددا تدددديل اي دددا المشدددرع ادددا مجددداا الحرمدددات، نأيدددذ حرمدددة األمملدددة مدددأل و  واجادددات المدددواطنيأل.و 

  انوأل يت فل امماراة ذذ  الحرمات.المعتقد المكفولة داتورما، اقد ت فل المشرع بواع 
 على الحريات العامة اإلداري  تدابير الضبطاثر  : المطل  الثاني    
اددةأل القاددام معتددر  لددإلدارة  حذا كدداأل تنظددمم الحرمددات العامددة مددأل ايتادداص تشددرمع البرلمدداأل    

االطة حادار لوامت اا  ماتقلة للمحااظة عل  النظام العام، و االرغم مأل االعترا  اادرورة 
لدددوامت الادددا  حال أن دددا لمادددت مطلقدددة حيدددث تتقيدددد وتلتددديم امدددا تدددنص علمدددئ كاادددة القواعدددد القانونمدددة 

ذا كانت القاعدة العامة أأل األادراد يتمتعدوأل االحرمداو  االجمحة غير مشروعة تاتوجب اإلل ام. ت ام
امانة النظام العدام ادا المجتمدع تمدنت ادلطات الادا    العامة المكفولة داتورما و  انونا حال أأل

اإلداري اددا حدداالت معينددة تقييددد الحرمددات العامددة و يياددع ذددذا التقييددد حلدد  اددواا  و حدددود " 
لتحقيدددد  التددددوايأل و الت امددددل بدددديأل امتمددددايات و اددددلطات الاددددا  اإلداري إل امددددة النظددددام و حفددددو 

و مددأل يددجا درااددتنا لفكددرة الحرمددة و أذدددا  النظددام العددام  1.مات الحرمددات العامددة لألاددرادمقتادد
توادلنا حلدد  أأل النظددام العددام لددمس انتقااددا مددأل الحرمددة بددل ذددو اددروري لحمايت ددا ل ددأل التعددارج 

اإلداري االحرمدددات  لدددذلل ادددندرس ادددا الفدددرع األوا عج دددة الادددا  مطدددر  بددديأل الحرمدددة و الادددلطة
 األحواا العادمة  أما الفرع المانا نياائ  للعج ة اا الظرو  االاتمناممة.العامة اا 

تفدرج  والتدا ةالحري ات العام ة ف ي الظ روع العادي الض بط اإلداري ب ع ق ة : الف رع األول    
 ا للمحااظدددة علددد  النظدددام العدددام علددد  الادددا  اإلداري  يدددودا و ادددواا  أمندددام ممارادددت ا لادددلطت

                                                           
آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة بين القضاء اإلداري و الفقه اإلسالمي ، مجلة العلوم  ،شيخي النبيه  - 1

 ..13ص  15القانونية و اإلدارية، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 
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ذلل لوامت اداطمة تقيدد ممارادة الحرمدات و ذدا مقيددة اقواعدد المشدروعمة  ألجلاإلدارة اتيدم تو 
وكمددا اشددرنا  .اددةذا يرجددت علدد  نطا  ددا تعتبددر أعمدداال غيددر شددرعمة و يجددوي الطعددأل اي ددا ااإلل ددام

لمادددت مطلقدددة بدددل ل دددا حددددود وادددواا  تتحقددد  بواادددطة ادددلطة أمادددا العامدددة أأل الحرمدددات  ادددااقا
اددا حدددد ذات ددا بددل ذدددا وادديلة لتحقيددد  الماددلحة العامدددة  ذدددا لماددت غامدددةالتددا  اإلداري الاددا  

 .دايل المجتمع األارادواماأل لحرمات 
القادددام  مدددأل يدددجا مدددا مميدددي  اإلداري وعلمدددئ تتادددت العج دددة بددديأل الحرمدددات العامدددة والادددا      

الحرمددة و المددانا اددا حالددة عدددم تحدددد حينمددا توجددد ناددوص  انونمددة  األوابدديأل ارادديأل  اإلداري 
 .الحرمة حديدالناوص القانونمة لتوجود ذد  

 اتحالة وجود نصوص قانونية تنظم الحري: البند األول    
مم نشداطات ظمفرج علي ا التديل لتن اإلداري الواجب الملقا علا عات  الطات الاا   حأل    

تم النظدام العدام ممدا محد  اظ علدحرمات عامة ب دد  الحفدالتقييد  حلا د يؤدي  الذي مراألاألاراد 
لددل بواددع  يددود اعلمددة علدد  الاددلطات الاددا  اإلداري ذت فددل ذددد  الحرمددات و  أألكددل دولددة   علدد

  .بناوص تشرمعمة أو حرمات تم تنظمم ا حرمات مناوص علي ا اا الداتور اوام
مددات و معتبددر اادما مق الدذي يالح  ال حري  ات المنص  وص عليه ا ف  ي الدس  تورفيم ا يتعل  ق بال    

حاما لمأل ال الطة ل م و مبينا للحقوق و الحرمدات و ادمانات ا مدأل احتمداا الدولة القانوأل ا و 
اقددد كدداأل  مددأل  ااإلنادداألو امددا  أأل  الحرمددات العامددة تعددد أغلدد  القددمم المرتاطددة  1التعادد  اي ددا.

ادا  مم الحقدوق والحرمداتظدحلد  أأل تن اإلشارةالمؤكد أأل مواع ا الطبمعا متأل الدااتير، وتجدر 
  2:يألحالمجاا الداتوري يتم اأالو 

يتادمأل الدنص الدادتوري حرمدات عامدة غيدر مقيددة أي مطلقدة ودوأل حينمدا   األول األسلو     
حلدد  القددوانيأل لتنظمم ددا  مددأل األشددكاا تعليدد  مماراددت ا علدد  شددرط معدديأل ودوأل ححالت ددا اددأي شددكل

                                                           
دكتوراة كلمة الحقوق والعلوم الاماامة  امر الطة التشرمع عل  الحرمات العامة وامانات ا راالةحاشا ليرق  حاشا ليرق   1

   190-189ص  1912/1913جامعة ابا اكر االقايد تلمااأل الجيامر الانة الجامعمة 
   156.ص  المرجع الااب براذمم مامة.   2
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كحرمدددة  األااادددمةوتقييددددذا ادددا اعدددج الحددداالت وماددددق ذدددذا القدددوا االناددداة للحقدددوق والحرمدددات 
التنقل، حرمة العقيدة، حرمة الرأي، وذذ  الحرمات تتميي اطبمعت ا المطلقة وذدا غيدر  ابلدة للتقييدد 

 1اإلداري اوام مأل طر  المشرع أو مأل أي الطة كالطات الاا  
يدددنص الدادددتور علددد  اعدددج الحرمدددات بندددوع مدددأل  حينمدددا ياألس   لو  الث   ان أمدددا اممدددا ييدددص    

نظام دا مشرع اقانوأل محددد مف وم دا و حل  الا العموممة دوأل تناول ا االتفايل و ماند أمر تنظمم 
ادددجحمة تنظدددمم  اإلدارمدددةمدددم اعدددد ذلدددل تع دددد الادددلطة التشدددرمعمة بددددورذا حلددد  الادددلطات القدددانونا، 

ا مدأل معلد  المادموأل العدام لداداتير الجيامدر بدد و مأل يدجا اإلطدجع2 ممارات ا بلوامت الاا 
قددد تاددمأل امعددا لتقرمددر الحرمددات العامددة  األاددلوحيألذددذيأل تاددمأل  ددد  أنددئنجحددو  1963داددتور 
 1976منددئ واددا داددتور  211، 221جملددة مددأل الحقددوق والحرمددات مددأل المددواد  1963 داددتور 

 اإلنادددداألوحقددددوق  األاااددددمةياددددص الفاددددل الرااددددع المتاددددمأل يماددددة ومجمددددوأل مددددادة للحرمددددات 
الذي أعط  اذتماما اال دا للحقدوق والحرمدات المندرجدة ادا  1989والمواطأل، أما االنااة لداتور 

مجموعدة مدأل الحقدوق والحرمدات  تامأل 1996 داتور وأمامنئ،   األواالفال الرااع مأل الااب 
اواادمة كدل المدواطنيأل »  1996مدأل دادتور  32 انادت المدادة  .73 حلد  32 وذلل اا المدواد

أي  حلد المولد أو العدرق أو الجدنس أو ا تمييي معود ابائ حل أمام القانوأل وال ممكأل أأل يتذرع اأي
مندئ.   48 ادا المدادة وندص علد  حرمدة االجتمداع حرمدة التعبيدر» آيدر اجتمداعا شدرط أو ظدر 

األ مشرع البرلمد  140للبرلماأل اجحمة تنظمم اعج الحقوق والحرمات وذلل اا المادة  منت كما
 األشددددياصاددددا الممدددداديأل التددددا ياادددد ا لددددئ الداددددتور وكددددذلل اددددا المجدددداالت التالمددددة: حقددددوق 

الاددددددمما نظددددددام الحرمددددددات العموممددددددة وحمامددددددة الحرمددددددات الفردمددددددة وواجاددددددات  األاااددددددمةوواجاددددددات م 
 3المواطنيأل

                                                           
 11-112عبد العلمم عبد المجيد مشر  المرجع الااب  ص   1

  12ابراذمم مامة. المرجع الااب . ص   2

 1996دمامبر  2المؤرية اا 76ر م  ج .ر .ج. ج 1996الداتور الجي مري لانة    3
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يدتم الدنص علد  الحقدوق  ئأند العدام ادلكا يةلحري ات العام ة المنظم ة بنص وص تش ريعأما ا    
والحرمددددات اددددا مددددتأل الداددددتور، حال  أأل الناددددوص الداددددتورمة ال ممكددددأل أأل تتاددددع لتبدددديأل تفاادددديل 
 مماراة تلل الحرمات مما جعل الدااتير تاند ايتااص تنظمم الحرمدات حلد  الادلطة التشدرمعمة

شددرمع مقتاددا التشددرمع كفيددل لحمامددة الحرمددة، ذلددل أأل اددأل التأأل  وذددذا راجددع لعدددة اعتاددارات من ددا
العديد مأل اإلجرامات مأل منا شات وااعة وعجنمة تامت بر ااة الدرأي العدام علد  أعمداا الادلطة 

يددر ذاتددا غحاددااة حلدد  أأل مددا يتادد  اددئ التشددرمع مددأل عموممددة تاددفا علمددئ طااعددا  التشددرمعمة.
األمددددر الددددذي ينفددددا أي احتمدددداا للتعادددد  يااددددة وأأل التشددددرمع مقددددرر  واعددددد مواددددوعمة اددددا كددددل 

واالتدالا االحرمدات ادا ظدل القدانوأل  1ت وعل  كل األاراد الذيأل تتوار ادي م شدروط تطبمقدئ.الحاال
أندئ ال مكفدا  « :العادي ت وأل أ مر ادمانا وحمامدة ول دذا ذذدب األادتاذ اادماأل حلد   ذلدل اقولدئ 

أاددج أأل مكفددل الداددتور مماراددة حرمددة مددا ل ددا توجددد ذددذ  الحرمددة بددل البددد أأل يوجددد تنظددمم ل ددا 
لتشددرمع ومددادام أأل ذددذا التشددرمع لددم مادددر ادداأل  الددنص الداددتوري ال مممددل اددو    مجددرد بوااددطة ا

 وعدددد دادددتوري غيدددر  ابدددل للتطبيددد 
و بدددذلل اددداأل تنظدددمم الحرمدددات العامدددة ذدددو مدددأل ايتاددداص   »2

المشرع العادي عل  ادبيل االنفدراد، واالتدالا االادلطة التنفيذمدة لمادت ل دا أي ايتاداص بتنظدمم 
الحرمددات العامددة،  مددأل مددم ادداأل تددديل لددوامت اإلدارمددة ومن ددا لددوامت الاددا  بواددع تفاددمجت ذلددل 

وعلمددئ ادداأل الناددوص التشددرمعمة تحددد 3لتنفيذمددة القددانوأل  معنددا تفوماددا مددأل المشددرع حلدد  الاددلطة ا
مدددأل ادددلطات الادددا  ادددا مواج دددة ذدددذ  الحرمدددة، و بدددذلل يتوجدددب علددد  ادددلطات الادددا  االلتددديام 
اأحكدددددام ذدددددذ  النادددددوص وأال  تتجاويذدددددا و حأل يالفت دددددا كاندددددت حجرامات دددددا غيدددددر مشدددددروعة و ابلدددددة 

 4.لإلل ام
 
 

                                                           
 160حبراذمم مامة. المرجع الااب . ص  1
 .161. صنفسه عالمرج-يم يامةهابرا  2
 .161. صنفائالمرجع ا-ابراذمم مامة  3
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  الحرية حالة عدم وجود نصوص قانونية تنظم البند الثاني:    
يداد يدددتادددع و يادددا حالدددة عددددم وجدددود نادددوص  انونمدددة, حأل تدددديل ادددلطات الادددا  اإلداري     
اداغ ا  تت ير احاب  ممة الحرمة اا حد ذات ا غير أن ا لمات مطلقة بل مقيدة امادادو معنمدةو 

اليددددتج   تيتلددد  تاعدددا اادددلطة الاددددا  اإلداري ادددا مواج دددة الحرمددددةالفقدددئ و القادددام اإلداري. 
واددددنتطرق اددددا ذددددذا البنددددد حلدددد  امددددر   .نمددددة و المكانمددددة المحمطددددة امماراددددة الحرمددددةالظددددرو  اليم

  .الظرو  اليمنمة عل  مماراة الحرمة وكذا امر الظرو  المكانمة عل  مماراة الحرمة
حأل ادددلطة الادددا  اإلداري تتدددأمر   :أث   ر الظ   روع الزمني   ة عل   ى ممارس   ة الحري   ات العام   ة    

ادالظرو  اليمنمددة  حيدث تدديداد حجدرامات الاددا  اإلداري اتادداعا  مدأل ناحمددة يمدأل اتيدداذ اإلجددرام 
الادداطا  ايتاددع لددمج  أ مددر مددأل الن ددار امددمج يجددوي لاددلطة الاددا  أأل تمنددع الااعددة المتجددوليأل 

اادتيدام مكبدرات الادوت حال ومنع  مأل اإلعجأل عأل الع م االمناداة و يااة اا أو ات الليل .
ادلطة  عل اليمانمة وتفرج الظرو   .اعد الحاوا عل  تريمص مأل الج ة اإلدارمة الميتاة

حجدرامات أ مددر شددة االناداة للتنظدمم المؤ ددت للحرمدة مقارندة ادداإلجرامات  أأل تتيدذ الادا  اإلداري 
حجددرامات الاددا  ذات  حذ يتعدديأل أأل ت ددوأل  1المتيددذة االنادداة للتنظددمم الدددامم اددا مماراددة الحرمددة

كمدا تيتلد  حجدرامات   2الطااع الدامم أي  وطأة عل  الحرمة مأل اإلجرامات ذات الطااع الو تا
اددلطات الاددا  اإلداري اددا الظددرو  العادمددة عن ددا اددا ظددل الظددرو  االاددتمناممة ايتعدديأل علدد  
ذيمدددات الاددددا  اإلداري التقيدددد امبدددددأ المشدددروعمة اددددا ظدددل الظددددرو  العادمدددة، والياددددوع لر ااددددة 

لدددل القادددام اإلداري أمدددا ادددا ظدددل الظدددرو  االادددتمناممة اتتيدددذ جملدددة مدددأل اإلجدددرامات لمواج دددة ت

                                                           
ا الحقو مة: بيروت . منشورات الحلب 1. حدود الطة الاا  االداري اا الظرو  العادمة. ط.حبيب حبراذمم حمادة الدلمما  1

 310.ص 2015لبناأل.
, عبد  274محمد محمد بدران , مضمون فكرة النظام العام و دورها في مجال الضبط اإلداري , المرجع السابق , ص  2

  230و  229العليم عبد المجيد مشرف , المرجع السابق , ص 
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حيددث تتحددرر الاددلطة اإلدارمددة  1اليددروج عددأل مبدددأ المشددروعمة الظددرو  حتدد  ولددو ا تادد  األمددر
 2  الظرو ذمؤ تا مأل الياوع ل ا اما محق  مواج ة اعالة ل 

حأل حجدرامات الادا  اإلداري تيتلد  احادب   :ممارس ة الحري ة أثر الظ روع المكاني ة عل ى    
ممارادددة الحرمدددة وممددداا ذلدددل ت دددوأل لمكددداأل  الظدددرو  المكانمدددة اقدددد تددديداد ادددمقا أو اتاددداعا واقدددا 

حجددرامات الاددا  أ مددر اددمقا اتجددا  مماراددة الحرمددة اددا األمددا أل اليااددة بينمددا تتاددع اددا أمددا أل 
حيدث   3ظا عل  النظام العدام.العامة، و ألجل ذلل تتيذ الطة الاا  جملة مأل اإلجرامات حفا

أأل الطات الاا  اا األما أل اليااة تاي  أما اا األما أل العامة تتادع لممارادة الحرمدات, 
أمدددا حذا ط دددت المادددلحة الشيادددمة علددد   اياوادددمة الفدددرد حددد  مكتادددب تعتندددا ادددئ القدددوانيأل.

اع دددا المادددلحة العامدددة و تركدددت األمدددا أل العامدددة مدددأل دوأل تنظدددمم لتحدددوا األمدددر حلددد  اواددد   ن
 ةة تنافريلالقلوالحريات العاملة ليسلت بع اإلدارية بين الضبط القن العيتضح أمن ثم و  4الحرمدة

يمكلن  الفالحريلة  ام العلامظلة عللى النظة تكاملية أوجبتها ضرورة المحافالقسلبية، ولكن هي ع

  5المجتمعتصدع   وإال يدقأن تمارس بصفة مطلقة دون 

  العامة بالحرياتروع االستثنائية الظفي  التدابير الضبط اإلداري ع قة  :الفرع الثاني    
تاع الداداتير و القدوانيأل العديدد مدأل القيدود و الادواا  لممارادة الحقدوق و الحرمدات العامدة     

حيدث تتادمأل الداداتير نادا أو أ مدر ييدوا للحكومدة ادا و دت األيمدة  ،اا الظرو  االاتمناممة
اددددددلطات ااددددددتمناممة ال تمل  ددددددا اددددددا األو ددددددات العادمددددددة لتادددددداعدذا علدددددد  المحااظددددددة علدددددد  أمددددددأل 

                                                           
روت ي.دج. منشورات الحلبي الحقوقية: ب 1.في الظروف العادية. ط اإلداريحدود سلطة الضبط حبيب حبراذمم الدلمما.   1

 311ص .2015لبنان.

 .231عبد العلمم عبد المجيد مشر , المرجع الااب  , ص   2

 .312. ص الااب  حبيب ابراذمم الدلمما. المرجع   3
, مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي و المقارن جنائيا و إداريا , دار  عاشور سليمان شوايل 4

   471ص  2002-2001, سنة  1النهضة العربية , القاهرة , مصر الطبعة 
معة منتوري داوي محمد. جازغر. تيشهادة الماجس يلداري. مذكرة لناالر الضبط يتداب ىبوقريط عمر. الرقابة القضالية عل  5

 .56.ص 2006. كلية الحقوق.ينةبقسنط
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الاجد.ااعتاار أأل ذذ  التدابير تتام اطااع الارعة و الشدة اا اتياذ اإلجرامات و تنفيذ األحكدام 
   1العامة و الامانات التشرمعمة و القااممة المقررة داتورماكما أن ا تتميي بتعطيل الحرمات 

تطبمقات ددا و  1996 افددا جممددع الحدداالت االاددتمناممة المناددوص علي ددا اددا الداددتور الجيامددري     
لدددذلل  دددد ندددص  التنظمممدددة تمدددنت ادددلطات اادددتمناممة واادددعة مبررات دددا الحفددداظ علددد  النظدددام العدددام

 أمنددامعلدد  جملددة مددأل القيددود يتعدديأل علدد  رمددمس الجم ورمددة التقيددد ب ددا  1996 الداددتور الجيامددري 
ا ذدحلد  آمار و بناما عل  ذلل ايتم التعرج حل  مف وم الظرو  االاتمناممة مدم  .حعجنئ ل ل حالة

  عل  الحرمات العامة.
 مفهوم نظرية الظروع االستثنائية :األولالبند     
االاددتمناممة  يدددا علدد  الحرمددات العامددة، و ددد ااددتعملت مفدداذمم أيددر   الظددرو تعتبددر نظرمددة     

 دد االادتمناممة، و  الظدرو ل ذ  النظرمة، اقد نجد أحماندا مادطلت نظرمدة الادرورة وأحماندا نظرمدة 
عرا دددا اقدددد  :ايتلفدددت تعرمفدددات ذدددذ  النظرمدددة بددديأل أرام الفق دددام والتدددا ادددنبين ا مدددأل يدددجا مدددا يلدددا

يطيدرة غيدر عادمدة وغيدر متو عدة ت ددد ادجمة  ظدرو اأن دا "  الوه ا محمد رفعت عبد الدكتور 
مسلحة  حدوث اتندة رب أو الت ديد الجدي بو وع ا، أوالدولة كل ا، أو أحد أ المم ا ممل حالة الح

 2أو انتشار وباء فتاك ثأو كوار
للنظددام الظددرو  الشدداذة التددا تشددكل ت ديدددا اأن ددا الظددرو  االاددتمناممة  الفق ددام اعددجومعددر      

نظرمددة  ادداممة أوجدددذا مجلددس الدولددة الفرناددا  ذددا بددذللالعددام وتعددرج كمدداأل الدولددة للدديواا، و 
لمواج دددة ممدددل ذدددذ  الظدددرو  وواقدددا ل دددذ  النظرمدددة تعتبدددر تددددابير اإلدارة اليار دددة للقدددوانيأل العادمدددة 

 3.عل  النظام العام احفاظ ل ذذ  الظرو  االاتمناممة، وذللشرعمة اا مم
 
 

                                                           
محمد صالح عبد البديع السيد , الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع و القضاء , دار النهضة العربية , القاهرة ,  1

 69, ص  2007مصر , الطبعة األولى , سنة 
 " 257ص2005منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان. داري.. اال . مبادئ وأحكام القانون هابمحمد رفعت عبد الو  2
 .47. ص 2009.دج. منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان.  1ستثنائية. طاالالحريات العامة في ظل  محمد حاأل دييل   3
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 الظرو  االاتمناممة عل  الحرمات العامة مارآ: لثانيالبن  ا    

اا ظل الظرو  االادتمناممة تتادع ادجحمات ادلطات الادا  اإلداري  اشدكل غيدر مدألو      
ة اا الظرو  العادمة، االتدابير التا ال يجوي للالطة العموممة اتياذذا اا ظدل الظدرو  العادمد

ممددا تددنعكس ذددذ  اإلجددرامات اددلاا علدد  الحرمددات ة اددا الظددرو  االاددتمناممة جددامية ومبددرر تاددات 
 العامددددة لألاددددراد المكفولددددة ل ددددم داددددتورما نتيجددددة تقييدددددذا و تواددددمع اددددجحمات اإلدارة اقدددددر الددددجيم

مدددددأل الحددددداالت  حالدددددة لمواج دددددة ذدددددذ  الظدددددرو  ، وعلمدددددئ ادددددنحاوا أأل نوادددددت مدددددد  تدددددأمير  كدددددل
 :االاتمناممة عل  الحرمات العامة مأل يجا ما يلا

 نظدددام اأن دددا»  عرا دددا األادددتاذ نادددر الدددديأل بدددأل طمفدددور اقدددد الط   وار  : حال   ة ونت   ائ  اث    ر    
ااتمناما تقدرر  األحكدام الدادتورمة أو التشدرمعمة ا درج الادما  للادلطة التنفيذمدة بتقييدد الحرمدات 
 1«العامة مؤ تا لمجاب دة ادرورة ملحدة التدا تقد  النادوص القانونمدة عداجية عدأل الت لدب علي دا 

 2أيدد  الحدداالت االاددتمناممة مددأل حيددث التددأميرات و حنشددام المرا ددي القانونمددة الطددوارو تعتبددراحالددة 
االاددددتمناممة الددددذي مكددددوأل  اإلجددددرامات مددددأل جملددددة"اأن ددددا:  عرا دددداامحبددددراذمم الشددددرحينا   األاددددتاذ مدددداأ

ال ددد    من ددا الحفدداظ علدد  كمدداأل الدولددة واددجمت ا اددا حدداا حدددوث اعتدددام ماددلت علي ددا ومكددوأل 
 3اميتل  الواامل األمأل ااتقرارنظام حداري دايل الاجد مكوأل ال رج منئ اماأل  نشامةبذلل 
ادددالرجوع حلددد  النادددوص القانونمدددة المنظمدددة لحالدددة الطدددوارو نادددتيلص أن دددا يولدددت للادددلطة     

 لدددذا يتمتدددع ويمدددر  4المدنمدددة ادددلطة اادددتتااب األمدددأل و تدددأميأل الادددير الحادددأل للمادددالت العموممدددة
بةاددار  درارات ادا  لتقييدد الحرمدات الشيادمة من دا  44-92للمرادوم الرماادا الدايلمة طاقدا 

اددنحاوا التطددرق حلدد   لددذا5حجددرامات االعتقدداا و تقييددد حرمددة الشدديص الجاددمانمة و الاددمطرة علمددئ

                                                           
  166و  165الرسالة  السابقة ص نصر الدين بن طيفور  1
  80ص  2006, النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي د.م.ج. الجزائر سنة  فوزي اوصديق 2
 .36-35يالد عبد الرحمأل أظيأل. المرجع الااب .  ص  3
 المتضمن إعالن حالة طوارئ , سابق اإلشارة إليه . 44 – 92المرسوم الرئاسي رقم   4
  155إيهاب طارق عبد العظيم , نفس المرجع ص   5
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مددأل يددجا مددا  اددا التادديي  علدد  الحرمددات العامددة ذددذ  ا مددار الناجمددة عددأل تطبيدد  ذددذ  الحالددة
 :مأتا
تتأمر الحرمات الفردمة اا ظل ذدذ  الحالدة نتيجدة   :الطوار  على الحريات الفرديةالة أثار ح    

مدا يتمتدع وذدا  الفردمدةلحرمات ة اا تنظمم امأل  بل الالطة التنفيذمة الميتا المتيذة اإلجرامات
ت التدا تتدمت ل دم تقرمدر ماديرذم الشيادا احرمدة واعالمدة مأل حقوق ااتياذ القراراائ المواطنوأل 

 :اا ما يلا ا مار وتتليص ذذ  . 1المجتمع المنظماا حطار 
ل حالدة الطدوارو الفدردي ادا ظد األمألتتأمر حرمة : الفرد األماأثر حالة الطوار  على حرية     
وذدو مدا معدر  ااالعتقداا  األمدألامرا دي  األشدياصوادع مدمج اد األاراد  المتيذة  جراماتاإلا

وأشدددذا ااالعتقدداا اددا معنددا  القددانونا ذددو "  اإلدارمددةالددذي معتبددر مددأل أيطددر الجدديامات  اإلداري 
اطأل امادددلب ا ومتوجدددئ حلددد  الحرمددة الشيادددمة للمدددو  اإلدارمددةاددلب مؤ دددت للحرمدددة تقددوم ادددئ الادددلطة 

 44-92مددددأل المراددددوم الرمااددددا ر ددددم  05واددددالنظر حلدددد  نددددص المددددادة2 اددددامامؤ تددددا ودوأل أمددددر 
نجددددذا نادددت علددد  أندددئ: "ممكدددأل لدددويمر الدايلمدددة والجماعدددات  المتادددمأل حعدددجأل حالدددة الطدددوارو 

نشددداطئ مشدددكل يطدددورة علددد  الادددير الحادددأل للمادددالت  أألالمحلمدددة ادددأأل مدددأمر أي شددديص يتادددت 
اقرار مأل ويمدر الدايلمدة والجماعدات  األمألتنشأ مرا ي  .العموممة اا مرا ي أمأل اا مكاأل محدد

 دد  اندئ نجحدو 1992 امفدري 20المدؤرخ ادا  92/75واالرجوع حل  المراوم التنفيدذي ر دم  المحلمة
الذي يتيذ مأل طر  ويمدر الدايلمدة  األييرذذا  األمألاقرار الواع اا مرا ي  األيذبيأل شروط 

، وتيومدل منئ 03 حاب ما جامت ائ المادة  األمألأو مأل مفوائ بنام عل  ا ترا  مأل ماالت 
الفدردي، وذدذا مدا يجعدل الاداب  األمدألماالت األمأل ذدذ  الادجحمات  معدد مااادا ظداذرا احرمدة 

  3والمواطنيأل األمألمفتوحا للتعا  الذي يرجع حل  حاااات ويلفمات غير مقنعة بيأل أعواأل 
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     الاادر عأل ويمدر الدايلمدة أو مدأل مفوادئ  ابدل للطعدأل امدئ أمدام والدا  اإلداري مم أأل القرار
، مدم محداا ذدذا الطعدأل اإلداري تقداا االعالشيص الذي ادر اا حقئ  رار مة التا مقمم اي ا الوال

تاركددا  اإلداري للمجلددس الج ددوي للطعددأل ، والمجحددو علدد  ذددذا المراددوم أنددئ لددم محدددد مدددة الطعددأل 
ل المجلددس الج ددوي اددا ذددذا مددأل يددجا ذلددل المجدداا مفتددو  أمددام المعنددا المددتظلم .علدد  أأل مفادد

بناما عل  ما اب  ممكدأل القدوا أأل حجدرام االعتقداا اإلداري  .1يوما مأل حيطار  15ا جالطعأل ي
معتبدددر مدددأل أيطدددر ادددور الجددديامات اإلدارمدددة يدددتم  اللجدددوم حلمدددئ ادددا الحددداالت االادددتمناممة كواددديلة 
ت ددد  حلدد  منددع اليطددر حال أأل ذددذا الجدديام معددد ماااددا ظدداذرا االحرمددات العامددة لألاددراد المكفولددة 

الدولددة تاددمأل عدددم "التددا تددنص علدد  أأل  1989 تور مددأل الدادد 33ل ددم داددتورما طاقددا لددنص م 
حادددددااة حلدددد  ذلدددددل اددددأأل لدددددرممس   ي ، ومحظدددددر أي عندددد  بددددددنا أو معنددددو ألنادددداانت ددددال حرمدددددة اإل

الجم ورمة اا ظدل ذدذ  الحالدة  ادجحمة التدديل ادا المجداا التشدرمعا و ماددر أوامدر ل دا  دوة 
ة التشدرمع اددأوامر كمددا ممكنددئ أأل القدانوأل و معدددا و يل ددا بوااددطت ا القدوانيأل القاممددة بوااددطة اددلط

  2يو   العمل باعج أحكام الداتور
إلنادداأل ومددأل اددمأل حقو ددئ األاااددمة ال ددل لمددأل الحرمددات الشياددمة  حري  ة التنق  لتعتبددر  و    

مددواطأل حدد  التنقددل اددا بلددد  و ايتمددار مكدداأل ح امتددئ أو م ادرتددئ ل ددا والعددودة حلي ددا وذلددل شددرط أأل 
مدأل اإلعدجأل العدالما  13محترم ومراعا اا ذلدل نادوص أحكدام القدانوأل وذدذا مدا نادت علمدئ م

مح  ل ل ادرد  .ةيل حدود كل الدولر محل ح امتئ دال ل ارد حرمة التنقل وايتما"لحقوق اإلنااأل 
أأل ذدذ  الحرمدة تتقيدد ادا ظدل  حال »أأل م ادر أمة اجد اما اا ذلل بلد  كما محد   لدئ العدودة المدئ

 92-42مدددأل المرادددوم الرماادددا ر دددم  06المدددادة  يدددجاحعدددجأل حالدددة الطدددوارو ومتجلددد  ذلدددل مدددأل 
تحديددد أو منددئ  األولدد وذلددل اددا الفقدرة  المتاددمأل حعددجأل حالدة طددوارو  1992 /9/02المدؤرخ اددا 
كفولددة ااعتاددار أأل حرمددة التنقددل مو  » و الاددمارة اددا أمددا أل وأو ددات معينددة شددياصاألمنددع مددرور 
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ادمة دنمدة والاماتمتدع احقو دئ الميمحد  ل دل مدواطأل  »1996مدأل الدادتور 55دة الماأما  داتورما 
التدددراب  حلددد حددد  الدددديوا ولدددئ القدددل عبدددر التدددراب الدددوطنا تنأأل ييتدددار احرمدددة مدددوطأل ح امتدددئ وأأل ي

التدا مقدوم  األعمدااأنئ ادا حالدة عددم  ددرة الدولدة مواج دة  حال .لئالوطنا واليروج منئ ماموأل 
الحااادة دايدل الدولدة ،  واألمدا ألادا الطدرق العامدة  لألارادكالت تجت الجماعمة  األشياصب ا 

م ياادة ادا حالدة الطدوارو وذلدل وعلمئ يتعيأل علد  الادلطة التنفيذمدة المااشدرة ادا تطبيد  التنظدم
كمددا أنددئ اددا ظددل حالددة الطددوارو  1.حفاظددا علدد  اددجمة أمددأل الدولددة والممتل ددات العامددة واليااددة

تفدددرج علددد  حركدددة الادددكاأل ادددأ مل م  يدددودا حيدددث مكوندددوا مجبدددرمأل اددداحترام التددددابير التدددا تتيدددذذا 
  نظدام حظدر التجدوا و دد طبد 2الالطة، ادوام مدا تعلد  احظدر التجدوا ادوام ادا الليدل أو الن دار

،  ت، عديأل الددال ، البدومرةبدومرداس، تمدار  االجيامر وشمل ذذا الحظر ات والمات وذدا البليددة ،
لدويمر  وياري غامدة اليامادة ادااحا اموجدب  درار  حلد المدمة، مأل الااعة العاشدرة والناد  لدمج 

وعلمئ احرمة التنقل اا ظل حالة الطوارو تتأمر اشكل كبير نظدرا للادجحمات الواادعة  3الدايلمة
اموجدددب النادددوص  لألادددرادللادددلطات المدنمدددة والتدددا تشدددكل يطدددورة علددد  ذدددذ  الحرمدددة المكفولدددة 

 الداتورمة والدولمة.

ديدأل  ح  اإلنااأل ادا اعتنداق» مقاد احرمة المعتقد   :ر حالة الطوار  على حرية المعتقدأث    
اددأي ديددأل وكددذلل حدد   اإلممدداألوعدددم  األدمدداألمعدديأل أو عقيدددة محددددة أو اتيدداذ مو دد  اددلبا مددأل 
كمددا وردت حرمددة المعتقددد اددا القددرآأل ال ددرمم لقولددئ  4اإلنادداأل اددا مماراددة الشددعامر الدينمددة اليااددة اددئ

كمددا نددص اإلعددجأل العددالما لحقددوق اإلنادداأل اددا  5ال أ ددرا  اددا الددديأل  ددد تبدديأل الرشددد مددأل ال ددا: تعددالا
ل ددل شدديص الحدد  اددا حرمددة  :منددئ علدد  ذددذ  الحرمددات حيددث جددام اددا نددص المددادة  16المددادة 

                                                           
   92الااب . ص احمد احنيأل. المرجع   1
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التفكيدر والاددمير والددديأل، ومشددمل ذدذا الحدد  حرمددة ت يددر دمانتدئ أو عقيدتددئ وحرمددة اإلعددراب عددن م 
كمددا تطددرق  .اددرا أو مددع الجماعددةلددل ذكدداأل  اددوامامددة الشددعامر مراعات ددا اددالتعلمم والمماراددة و ح 
ال  مادداس : منددئ كمددا يلددا 42حلدد  ذاتددئ الحرمددات اددا نددص المددادة  1996داددتور الجيامددر لاددنة 

واالرغم مأل حيراد ذدذ  الحرمدات ادا نادوص الدادتور حال أن دا  :احرمة حرمة المعتقد وحرمة الرأي
مدأل المرادوم  18،  15، 14تتأمر اشكل كبيدر احالدة الطدوارو ياادة ادالنظر حلد  أحكدام المدواد 

المددنظم ل ددذ  الحالددة يااددة اإلجددرامات   1992-02-04المددؤرخ اددا  44-92الرمااددا الرمااددا
التدددا ت دددد  حلددد  اادددتتااب النظدددام العدددام دايدددل المجتمدددع والادددجحمات الميولدددة ل دددل مدددأل ويمدددر 
الدايلمدددة والجماعدددات المحلمدددة بوادددع أي شددديص راشدددد يتادددت أأل نشددداطئ مشدددكل يطدددورة علددد  

األمأل العمومييأل اا مركي أمأل ادا مكداأل محددد أو أأل يلجدأ الدويمر أو الدوالا حلد  حجدرام النظام و 
 منددع اإل امددة أو واددع تحددت اإل امددة الجبرمددة كددل شدديص يتاددت أأل نشدداطئ ممددس االنظددام العددام.

يؤذددل ويمددر الدايلمددة والجماعددات المحلمددة اددا كامددل »  92/44مددأل المراددوم الرمااددا  4المددادة 
اتيدداذ التدددابير ال فيلددة احفددو النظددام العددام أو  اإل لمممددةالتددراب الددوطنا أو جدديم منددئ والددوالا اددا 

أمددا  » واددا حطددار احتددرام التوجي ددات الحكوممددة ا تمددة ألحكدداملاااددتتااائ عددأل طرمدد   ددرارات واقددا 
جددواأل  11المددؤرخ اددا  92/320المراددوم الرمااددا  اممددا ييددص مماراددة حرمددة اإلعددجم اقددد نددص

والمتادمأل لحالدة الطدوارو نجدد مدأل يدجا نادئ  44 /92والمدتمم للمرادوم الرماادا ر دم  1992
ممكدأل حاددار حجدرامات لتعليد  النشداط أو ل لد  ادد أي شدركة « منئ عل  مدا مدأتا 3اا المادة 

عنددددما تعدددرج ذدددذ  األنشدددطة أو ج ددداي أو مؤاادددة أو منشدددأة م مدددا كاندددت طبمعت دددا أو م مت دددا 
كمدددا تدددأمر  طددداع 1النظدددام العمدددوما لليطدددر والادددير العدددادي للمؤاادددات أو المادددالت العلمدددا للددداجد

الاحااة الاا بدة رار حالدة الطدوارو حيدث  امدت الادلطة الاماادمة يدجا ذدذ  الفتدرة وعدأل طرمد  
عددأل الادددور عنااددر األمددأل اا تحددام المقددرات الاددحفمة واعتقدداا الاددحااييأل وتو يدد  الاددح  

                                                           
المتامأل حالة الطوارو ج 44 /92لمتمم للمراوم الرمااا ر  م  1992أوت  11المؤرخ  ا  92/320المراوم الرمااا   1
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الددذي يددنص علدد  أنددئ ال يجدددوي  1989اقددرار مددأل ويارة الدايلمددة متجدداذليأل بددذلل أحكدددام داددتور 
  .1اأمر  ااما  حالحجي مطبوع أو منشور 

ومقاددد ب ددذ  الحرمددة أأل ل ددل حنادداأل الحدد  أأل   :أث  ر حال  ة الط  وار  عل  ى حري  ة حرم  ة المس  كا
واقدددا إلجدددرامات التدددا محدددددذا  حالامادددكنئ احيدددث ال يجدددوي ديولدددئ أو ا تحامدددئ أو تفتمشدددئ  مدددأمأل

كل مكاأل مقدمم امدئ الشديص ادوام اادفة داممدة أو مؤ تدة  :القانوأل والمدلوا القانونا للماكأل ذو
ييتلدد  اددا حالددة الطددوارو اقددد تعراددت ذددذ   األمدرل ددأل 2أو ادوام كدداأل مال ددا لددئ أو ماددتأجرا حمددا 
الاددداب     92/44مدددأل المرادددوم  6لمدددادة الاادادددة اقدددرة الحرمدددة للتقييدددد وذدددذا مدددا جدددام ادددا ندددص ا

 حلد ااتمنامما ادالتفتمش ن دارا أو لدمج وتيدوا ذدذ  الادجحمة  األمر...: الذكر وذلل االنص عل  
كامددل التددراب الددوطنا والددوالا اددا دامددرة ل ددل مددأل ويمددر الدايلمددة والجماعددات المحلمددة والددوالا اددا 

 . اتمناما للاجداالتااائ نظرا للظر  اي
 حرمددة حلدد  1996تطددرق الداددتور الجيامددري لاددنة  : أث  ر حال  ة الط  وار  عل  ى حري  ة العم  ل    

ماددمأل القددانوأل أمنددام العمددل .العمددل ل ددل المددواطنيأل الحدد  اددا  علدد  أنددئ 69العمددل اددا نددص م 
  »والنظااددة الحدد  اددا الراحددة ماددموأل، ومحدددد القددانوأل كمفمددة مماراددتئ واألمددألالحدد  اددا الحمامددة 

المرادوم الرمااددا المتادمأل حعدجأل حالدة الطدوارو نجددد   دد ادرج  يدودا علدد   حلد ول دأل ادالرجوع 
تاديير العمداا للقمدام بنشداط م الم ندا المعتداد ادا  »...5 الفقدرة 6حرمة العمدل مدأل يدجا ندص م
شددرعا ومشددتمل ذددذا التادديير المؤااددات العموممددة أو الأو غيددر  حالددة حاددراب غيددر مددريص اددئ

امأل يجا ذذ  الفقرة الاال  ذكرذا  ،اليااة للحاوا عل  تقدمم اليدمات ذات المنفعة العامة
ب الممارس دوأل تريمص مأل الالطة التنفيذمة معتبر غير شرعا اا ظدل ذدذ  ايتات أأل االار 

 1996مددأل داددتور  71 ج مددع ماددموأل أحكددام المددادة الحالددة، ونجددد أأل أحكددام ذددذ  المددادة تتنددا
معتدر  ادئ وممدارس ادا حطدار القدانوأل . ممكدأل أأل  اإلادرابحيث جدام ادا مادمون ا الحد  ادا 
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أو واألمدأل،ادا ممداديأل الددااع الدوطنا  ممنع القانوأل مماراة ذدذا الحد  أو يجعدل حددودا للممارادة
 1.جمعموممة للمالعموممة ذات المنفعة الع األعماااا جممع اليدمات أو 

  :على الحريات الجماعية اثر حالة الطوار      

اددلمما  ا يددرمألمددد مددع ر جتمدداع مددع مددأل يحدد  الفددرد اددا االب ددا  مقاددد والتددا حري  ة االجتم  اع    
رامدددئ مدددأل يدددجا النددددوات والمدددؤتمرات لدددل ادددا حددددود القدددانوأل للتعبيدددر عدددأل أومتددد  و أينمدددا شدددام وذ

مندئ كمدا  12علد  ذدذ  الحرمدة ادا م  اإلناداألالعدالما لحقدوق  اإلعدجألو دد ندص  " والمظداذرات
معتددر  اددالح  اددا التجمددع الاددلما وال يجددوي اددرج  يددود علدد  ذددذا الحدد  غيددر مددا مفددرج "يلددا: 

الدوطنا أو الادجمة  األمدأل ة ا اا مجتمع دممقراطا، مادلحاتوجبم مامن ا تماشما مع القانوأل و 
كمدددا 2ا يدددرمألأو حمامدددة حقدددوق وحرمدددات  قيدددجاألو أو النظدددام العدددام أو حمامدددة الادددحة العامدددة أ

، عبيددرالتالددرأي و  حرمددات»علدد  أأل  1 الفقددرة 53 مادتددئاددا  1996نددص الداددتور الجيامددري لاددنة 
المتاددمأل حعددجأل حالددة  44-92و اددالنظر حلدد  المراددوم التنفيددذي " االجتمدداع، ماددمونة للمددواطأل

اددجحمة أأل مادددر  ئدامددرة ايتاااددالطددوارو انجددد   ددد أعطدد  لددويمر الدايلمددة والددوالا اددمأل 
ا بددةغجق أمددا أل االجتماعددات، وممنددع أي مظدداذرة تشددكل يطددرا علدد  النظددام العددام، وذددذا مددا  ددرار 

يؤذدددل ويمدددر الدايلمدددة والجماعدددات  "ادددال  الدددذكر  44-92مدددأل المرادددوم 7نادددت علمدددئ المدددادة 
لقاعددات العددروج  المحلمددة، والددوالا الميددتص ح لمممددا لألمددر عددأل طرمدد  القددرار ادداإلغجق المؤ ددت

 اإليددجاالتراي مددة، وأمددا أل االجتماعددات م مددا كانددت طبمعت ددا، وممنددع كددل مظدداذرة محتمددل اي ددا 
 » االنظام والطمأنينة العموممة

تعلد  والم 91/19المعدا والمتمم االقانوأل ر دم  28 -89ينص القانوأل ر م  اإلطارواا ذذا     
منددئ علدد  مددا مددأتا:  االجتماعددات  1ة المدداد ات العموممددة نجددد  بددنص ادداااالجتماعددات والمظدداذر 
المتعلدد  28 /89ظر حلدد  ناددوص ذددذا القددانوأل اددالنحال انددئ و ...' مااحددةوالمظدداذرات العموممددة 

                                                           
، يتامأل نص تعديل الداتور الماادق علمئ  1996/12/07مؤرخ اا  96-438مراوم رمااا ر م ي ئرزادستور الج  1

 1996 ،لانة . 76مم، ج ر ج ج العدد ، معدا و مت 1996/11/28اا ااتفتام 

 34مرجع الااب  صالالداس.  عاام  2
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كدددل اجتمددداع عمدددوما مكدددوأل مادددبو ا " ئمنددد 04المدددادة ادددا  ااالجتماعدددات و المظددداذرات العموممدددة
 .. » اي ا و مادتئ بتارمت يبيأل ال د  منئ ومكانئ، واليوم و الااعة الديأل معقد

مدددأل المرادددوم  08ادددالرجوع حلددد  الدددنص المدددادة   :ةتعلي   ق أو ح   ل نش   اط المج   الس المنتخب       
المقدرر لحالدة الطدوارو نجدد أ أل مادموأل ذدذ  المددادة واقدا ل دذا المرادوم  دد مدنت للحكومدة اددلطة 
ا تعليددد  نشددداط المجدددالس المحلمدددة المنتيادددة أو ال يمدددات التنفيذمدددة البلدمدددة وذلدددل ادددا حالدددة  مدددام ذدددذ

عر لدددة تادددراات ا حيدددث جدددام ندددص ذدددذ  األييدددر بتعطيدددل العمدددل الشدددرعا للادددلطات العموممدددة أو 
ادلطات العموممدة أو معر دل بتادراات عامقدة لل العمل الشرعا عندما مقع تعطي ": كاألتاالمادة 

عارادددة تعلن دددا مجدددالس محلمدددة وذيمدددات تنفيذمدددة بلدمدددة تتيدددذ الحكومدددة عندددد ا تادددام  أو ممبتدددة أو
واددا ذددذ  الحالددة تقددوم الاددلطة الواددمة بتعدديأل  التدددابير التددا مددأل شددأن ا تعليدد  نشدداط ا أو حل ددا.

 أأل تحددد ذدذ  األييدرة عدأل طرمد  حلد المعنمة  اإل لمممةتنفيذمة عل  ماتو  الجماعات  وحماتمند
 » االنتياب

المرادوم المتعلد  احالدة الطدوارو للحكومدة ادجحمة يدوا  :وقف نشاط المؤسس ات والش ركات  
مرادوم و المعدلدة اال مأل ذذا المراوم 03 المادةنص مأل يجا اتياذ كااة اإلجرامات التنظمممة 

حالللللة  إعللللالنالمتضللللمن 44 /92المللللتمم للمرسللللوم الرئاسللللي رقللللم 92/320ر ددددم الرمااددددا 

لدة حجدرامات ادارمة ادد نشداط المؤاادات وال يمدات تادمنت ذدذ  المدادة المعدحيدث 1الطوارئ.
نشداط كدل شدركة أو مؤاادة   د المدادة أأل الحكومدة ل دا ادجحمة و حيث جام اا مادموأل ذدذ  

العمددوما ومشددكل يطددرا  األمدألممددس االنظددام أو عمل دا  ا دج النظددر عددأل طبمعت دا حذا مددا تبدديأل أأل
لمددددة ال    ر علددد  الادددير العدددادي لمؤاادددات الدولدددة، وتتيدددذ كاادددة ذدددذ  التددددابير اموجدددب  دددرار ويا

ممددا اددب    2أشدد ر وممكددأل أأل ت ددوأل محددل طعددأل واقددا للشددروط التددا حددددذا القددانوأل اددتة  تتجدداوي
ذكر  ممكأل أأل نيلص حل  أأل الحرمات العامة الفردمة والجماعمة من ا تتأمر اشدكل كبيدر ادا ظدل 

                                                           
حالة  حعجألالمتامأل 44 /92المتمم للمراوم الرمااا ر م 1992أوت  11المؤرخ اا 92/320المراوم الرمااا ر م   1

 1992-08-12اا  الاادر 61ج العدد.ج .ر .ج .الطوارو 

 نفس المرجع  92/320المراوم الرمااا    2
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حالة الطوارو نتيجة إلجرامات المجحفة مأل طر  الحكومة ونظدرا للوادع األمندا اليطيدر الدذي 
مدة والتدا و نتيجدة للقيدود الدذي تقررذدا الحك األارادتعمشئ الدولة مما ينعكس ذلل البما عل  نشاط 

 .االلتيام ب ا األاراديتعيأل عل  
حمامدة  حالدة الحادارحأل ذدد    : عل ى الحري ات العام ة الحص ارحالدة تقرير   ونتائج أثار    

اإلجددرامات القانونمددة الددذي مكددوأل ال ددد  من ددا  مددأل جملددةبوااددطة  التددراب الددوطنا مددأل أي يطددر
ال ت وأل متعاراة مدع حالدة الطدوارو التدا ممكدأل  شرمطة أأل حمامة التراب الوطنا مأل أي يطر

ااعتاددار أأل حالدة الحاددار  1.أأل تعلدأل اددا ظدرو  ااددتمناممة نتيجدة اليطددر المحددق االنظددام العدام
االاددددتمناممة حيددددث ورد الددددنص   علدددد  كلتددددا  الظددددرو وحالددددة الطددددوارو مددددأل بدددديأل تطبمقددددات نظرمددددة 

حالدة الادرورة الملحدة، مقدرر رمدمس علد  أندئ '' ادا  1976مأل داتور  119الحالتيأل اا المادة 
ل يمدددات الحددديب العلمدددا والحكومدددة حالدددة الطدددوارو أو الحادددار ومتيدددذ كدددل  اجتمددداعالجم ورمدددة ادددا 

: "حذا دعددت ناددت 1989مددأل داددتور 89المددادة  أمدا  :2."الاددتتااب الواددع الجيمددة اإلجدرامات
 لألمدددأل األعلددد لمددددة معيندددة اعددد اجتمددداع المجلددس   الاددرورة الملحدددة حالددة الطدددوارو أو الحاددار

ومتيدذ كدل  الدادتوري ورمدمس الحكومدة ورمدمس المجلدس  الدوطناوااتشارة رمدمس المجلدس الشدعبا 
الشلعبي  اعدد موااقدة المجلدس حالالتدابير الجيمة الاتتااب الواع وال ممكأل تمديد حالدة الطدوارو 

ادا 1976 دادتورمدأل  119ندص المدادة مدع تتفد   مدأل يدجا ذدد  المدادة نجحدو أن دا  »الوطني
أأل حعددجأل حالددة الحاددار أو الطددوارو تاددتوجب تددواار شددروط معينددة إلعجن ددا وذددا تددواار حالددة 

وادددا  .الادددرورة الملحدددة، أأل ت دددوأل لمددددة معيندددة، وجدددوب اجتمددداع ال يمدددات الدادددتورمة االاتشدددارمة
مددأل داددتور  89منددئ نجدددذا أادداات الجديددد للمددادة  105 مددأل يددجا نددص المددادة 1996 داددتور
نات عل  ال يمات التا تاتوجب ااتشارت ا ااإلاااة حل  ال يمدات ادالفة الدذكر،  ثحي 1989

ال راددة المانمددة للبرلمدداأل وذددو رمددمس مجلددس األمددة، و  ااتشددارة رمددمس الجم ورمددة،علدد  اانددئ يجددب 

                                                           
 23ص  الااب ج لوا يغدود. المرجع    1

،يتامأل حادار داتور الجم ورمة الجيامرمة، الجرمدة  1976نوامبر  22مؤرخ اا  76-97أمر ر م ري زائالدستور الج  2
 1976،لانة . 94الراممة عدد 
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حددددد تنظدددمم حالدددة الطدددوارو وحالدددة مدددأل التعدددديل اقدددد أليمدددت أأل"م 106اممدددا ييدددص ندددص المدددادة 
  و1الحاددددار اموجددددب  ددددانوأل عاددددوي'' حال حأل ذددددذ  المددددادة لحددددد ا أل مددددا يالددددت حبددددر علدددد  ورق 

نجد   د أاق  عل  ماموأل أحكام المدواد التدا  1916بياوص التعديل الداتوري الجديد لانة 
تقتاا شدروطا نات علي ا الدااتير الاااقة، امما ييص حعجأل حالة الحاار والطوارو والتا 

 والمدادة 105أالفنا ذكرذا، حيدث نادمت ذداتيأل الحدالتيأل واقدا للدادتور الجديدد ادا المدادة  معينة
106   " 
حالدة عل  الحرمات الفردمة انجد أأل تقرمر ذذ   حالة الحصارومأل ا مار المترتاة عأل تقرمر     

لددل بندداما علدد  تفددومج مددأل ذو  مفددرج انتقدداا الاددلطة مددأل ال يمددات المدنمددة حلدد  ال يمددات العاددكرمة
 91/196اقد يوا المرادوم الرماادا  الالطة المدنمة مع احتفاظ ذد  األييرة باعج اجحمات ا

ث ممكددأل حيدد ام العددامنظدداددجحمات اددا  للحفدداظ علدد  المنددئ للاددلطات العاددكرمة  3اددا المددادة 
يأل ذالددد االعتقددداا اإلداري األشدددياص جدددرامحاييادددع . العامدددة لحرمددداتلحاددددار تددددابير اي دددا تقييدددد 

ييدددالفوأل التنظدددمم اإلداري  المتعلددد  ادددالمرور وتويمدددع المدددواد ال ذاممدددة اادددبب حمدددارة اادددطراب ادددا 
وكأال عام ااأل محا مات األشياص ذا مأل ايتااص المحدا م العادمدة حال اندئ  .النظام العام

مددأل ايتادداص المحدددا م  اددا حالددة الحادددار ت ددوأل ماددالة محا مدددة مرت بددا الجددرامم و الجنامدددات
شرمطة حأل ت وأل جرامم ماادة ادأمأل  91/196مأل المراوم الرمااا ر م 11العاكرمة طاقا للمادة 

ل ددل شدديص تعددرج إلجددرام االعتقدداا  201 /91واالمقابددل يددوا المراددوم التنفيددذي ر ددم  2الدولددة
مددأل  7دة ام العددام "المددانظددرمددر  لدددي المجلددس الج ددوي لحفددو الأمددام مددأل تق 10الطعددأل امددئ يددجا 
 اااقا" 91/201المراوم التنفيذي 

أما اا ما ييص اجحمات الالطة المدنمدة ادا حالدة الحادار وتأميرذدا علد  الحرمدات العامدة   
ااالرغم مأل انتقاا الاجحمات حل  الادلطة العادكرمة حال اندئ تاقد  الادلطة المدنمدة تتمتدع بداعج 

                                                           
"مبرول غاااأل. نجا  غرحا. .  رامة تحليلمة للناوص القانونمة المنظمة لحالتا الحاار والطوارو ومد  تأميرذما علا    1

 ".16اا الجيامر. صالحقوق والحرمات 

 "109"مراد بدراأل الراالة الاااقة ص   2
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ادددع بر   يتعلددد الادددجحمات االادددتمناممة ادددا مجددداا الادددا  اإلداري حيدددث ل دددا ادددجحمات ادددا مدددا 
مددددأل  9مدددادة طاقددددا لل أي جمعمدددةحددددل  أو بتو يددد مددددمج    اددداما لحاددددوا علددد  حكددددملالددددعاوي 
أل و وح ذا ت وأل المراامم التنفيذمدة ادا حالدة الحادار  ل دا  دوة القدانو  201/ 91التنفيذيالمراوم 

اا حد ذاتئ امئ ير دا لمبددأ تددرج القواعدد القانونمدة  وتعدد ادارخ  ذاالعادي وذ تامو عل  القانوأل 
  1عل  م ام الالطة التشرمعمة

لألادراد واددالرغم مدأل الددنص  تددأمرا احالدة الحاددار  مددأل أذدم الحرمددات الفردمدة حري  ة التنق لتعدد     
منددئ  12 المدادة علي دا ادا الداداتير الوطنمددة والمواميد  الدولمدة كالميمداق اإلارمقددا لحقدوق اإلناداأل

ومدأل مظداذر الماداس احرمدات اإل امدة المكفولدة دادتورما  ».ةل ل شيص الح  ادا التنقدل احرمد"
منعدت  1991-6-6بتدارمخ ذو  مام الالطة العادكرمة بةاددار بمداأل  أمنام ارماأل حالة الحاار

 مكدألومالناد  ادااحا لدمج حلد  غامدة الاداعة المالمدة و  اموجائ التجوا مأل الااعة الحادمة عشر
لحرمددات العامددة المكفولددة داددتورما من ددا منددع تجمددع األشددياص و اتقييددد لاددلطة العاددكرمة  اماددا

ذددا تلددل الحرمددة التددا و  التعبي  رحري  ة ال  رأي و  ومددرورذم اددا الطددرق العامددة واألمددا أل العموممددة.
 فاممواادددت ا يدددرمألدوأل اراددد ا علددد   ا رامالتدددا تبدددري مدددأل يدددجا اعتنددداق و يتمتدددع ب دددا الشددديص 

حال أأل ذدذ  الحرمدة أمندام اتدرة  2االحددود الج راامدة التقييددادأي واديلة كاندت دوأل  حذاعت او  األناام
علد  الاداعة الادفر لمددة أرحعدة  1991يونيدو  5حعجأل حالدة الحادار والتدا تقدررت ابتددام مدأل 

أشدد ر كاملددة عبددر كامددل التددراب الددوطنا واقددا لددنص المددادة االولدد  مددأل المراددوم التنفيددذي الادداب  
  حيدث ايتفدت مدأل الذكر وذلل لتعرج اعدج الادح  يدجا ذدذ  الفتدرة لعملمدة الحجدي والتو د

اماادمة كموا د   أادااب حلد اقرار مأل الالطة الاماامة ومرجع ذدذا االيتفدام   اإلعجممةالااحة 
     3مأل ميتل  القااما الوطنمة ومدي تأميرذا عل  الااحة الوطنمة األحياباعج 

                                                           
  "غاااأل مبرول و غرحا نجا  المقالة الاااقة "     1

 2009.دار المقااة للنشر والتويمع : االرادأل  4.ج1ط. –حقوق االنااأل –ا يل حايأل الفتجوي . مواوعة القانوأل الدولا   2
 .154ص .

حرمة الرأي والتعبير اا الجيامر اا ظل التحومل االدممقراطا مذكرة لنيل درجة الماجاتير أمحند بر وق. عمر مريو ا.   3
 116-115. ص 1989.أ توحر  واإلعجممر . كلمة العلوم الاماامة  اجامعة بأل يوا  بأل يدة الجي 
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حالة الحاار أشد مأل حالدة الطدوارو حال  تعتبر: حالة الحصار على الحريات للجماعية ارأث    
 كحرمدددة التجمدددعأن دددا ال تيتلددد  عن دددا مدددأل حيدددث ا مدددار الادددلبمة التدددا تلحددد  االحرمدددات الجماعمدددة 

 ا  ددد يولددت للاددلطات العاددكرمة أأل نجدددذ 196 -91مددأل المراددوم الرمااددا7مددادة لل وذلددل طاقددا
لعموممدة أو الياادة وكدذلل تجري أو أأل ت ل  مأل يجدري تفتمشدات ليلمدة أو ن ارمدة ادا المحداا ا

وتعدد ذدذ  الادجحمات الميولدة للادلطات العادكرمة مدأل طدر  الحكومدة امماادة . دايدل المادا أل
ذدو األيدر يتدأمر ادا ظدل حالدة  الاماااو   و  نشاط الجمع كما أأل . يود عل  حرمة االجتماعات

المقددرر لحالددة  91/196مددأل المراددوم الرمااددا  9المددادة  علمددئ  الحاددار وممدداا ذلددل مددا ناددت
الحاار عل  مدا يلدا: تتعدرج للتو يد  عدأل كدل النشداطات بواادطة مرادوم تنفيدذي، الجمعمدات 

أو وج ت ا التا مقوم  ادت ا وأعاام ا اأعماا ميالفة للقدانوأل الادمما  األاااام ما كاأل  انون ا 
اددا  و معمددات ذات الطددااع الاماادداوالمتعلدد  االج 1989يوليددو 5المددؤرخ اددا  11-89القددانوأل 
تو يدد  أو حدددل حالددة الحاددار علدددا الحرمددات الجماعمددة الدد  حددد  تددأميروتاددل شدددة 341المددادة 

علد  91/196مدأل المرادوم الرماادا  10المدادة علمدئ نادت  وذللك ملا .نشاط المجالس المنتياة
أنددئ: حذا حاددل اددا مجدداا النظددام العددام أو اددا اددير المراادد  العموممددة، حاشدداا عمددل الادددلطات 
العموممددة القددانونا أو عر لتددئ اموا دد  تجمدمددئ مبينددة أو معاراددة اددرمحة مددأل مجددالس محلمددة أو 

أو حل ا، واا ذدذ  الحالدة تقدوم الادلطة  تنفيذمة بلدمة منتياة، تتيذ الحكومة اشأن ا تدابير لو ف ا
ماددتو  الجماعددات اإل لمممددة المعنمددة مددأل بدديأل المددوظفيأل علدد  وحمات تنفيذمددة مندددالواددمة بتعدديأل 

 .رم  االنتيااات اا الو ت المناابحت  حل ام ذلل التو ي  أو ش ل منااب ا عأل ط
لددة ااددب  وأأل عرانددا الح  ددد وحال  ة الح  ر  عل  ى الحري  ات العام  ة  لحال  ة االس  تثنائيةآث  ار ا    
 1976داددتور  حلدد يطيددرة وغيددر متو عددة ت دددد كمدداأل الدولددة، واددالرجوع  ظددرو ن ددا اددتمناممة اأاال

مندددئ "علددد  الحالدددة االادددتمناممة اقولدددئ '' حذا كاندددت الددداجد م دددددة  120نجدددد   دددد ندددص ادددا المدددادة 
رر رمدمس الجم ورمدة بيطر وشمل الو وع عل  مؤااات ا أو عل  ااتقجل ا، أو اجمة تراب ا، مق
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ب والحكومة تيدوا منام اجتماع ال يمات العلما للحي الحالة االاتمناممة، يتيذ ممل ذذ  اإلجرامات أ
الحالددة االاددتمناممة لددرممس الجم ورمددة أأل يتيددذ اإلجددرامات اليااددة التددا تتطلب ددا المحااظددة علدد  

وجواددا ااادددتدعام مدددأل ااددتقجا األمدددة ومؤااددات الجم ورمدددة، ومجتمدددع المجلددس الشدددعبا الدددوطنا 
، و بندداما علدد  نفددس اإلجددرامات المددذكورة شددكاااألا الحالددة االاددتمناممة حاددب نفددس رمماددئ، تنت دد

اقدد ورد الدنص علد  ذدذ   6199ااة للتعديل الداتوري لادنة واالن 1"تقرمرذا حل أعج  التا أدت 
واشتملت عل  نفدس المادموأل التدا جدامت ادئ المدادة  1996داتور  مأل 107الحالة اا المادة 

ومادتفاد ممدا ادب    اااتمنام حادااة حجدرام ااتشدارة رمدمس مجلدس األمدة. 1989مأل داتور  87
ر الوشدددمل  المحتمدددل عتمدددد ادددا اإلعدددجأل ذدددذ  الحالدددة علددد  معمدددار اليطدددا ادددس الدادددتوري أأل المؤ 

رمدددة حجدددرام االاتشدددارة  بدددل تقرمدددر أل الدادددتور الجيامدددري أوجدددب علددد  رمدددمس الجم و الو دددوع، نجدددد أ
،حال أأل رمددمس الجم ورمددة 1996مددأل داددتور  2الفقددرة  107 لددنص المددادةطاقددا للحالددة االاددتمناممة 

أأل اإلجددددرام االاتشدددداري  معددددد اددددمانة لتحقيدددد   حالملدددديم اطلددددب الددددرأي وغيددددر مقيددددد اماددددمونئ، 
أمدددا االناددداة إلجدددرام حن دددام  2الوادددعمة علددد  رمدددمس الجم ورمدددة عندددد  مدددام االادددلطات االادددتمناممة.

اتنت دا بدنفس حجدرامات  حعجن دا، بدذلل  الفقدرة االييدرة 107الحالة االاتمناممة اقد ورد ادا المدادة 
ييددوا للاددلطات المدنمددة مماراددة م ام ددا التددا كانددت  ددد جددردت من ددا اموجددب الداددتور والقددوانيأل 

 3االاتمناممة لاالت الالطة العاكرمة"
 العامددة علد  الحرمدات عدأل حعدجأل حالدة االادتمناممة و حالدة الحدربمترتادة ومدأل بديأل النتدام  ال    

 اددرادلألمددار اددلبمة علدد  الحرمددات العامددة مددأل أيطددر الحدداالت التددا تترتددب علي ددا أ األعتبددر حيددث ت
التنفيذيلة فلي ظلل حيات السللطة الارئ والحصلار، وذللك نظلرا لتوسلع صلالطلو مقارنة مع حالة

ذدو و أبدري النتدام  الادلبمة للحالدة االادتمناممة  اللن خلتوضيحها م إلىت والتي سنعمد الهذه الحا
حيث ييوا لئ الداتور اتياذ كدل حجدرام يدرا   الجم ورمة اا ذذ  الحالة ع اجحمات رممس متوا
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ارورما للحفاظ عل  أمأل واجمة الدولة، وكل مدا يتيدذ  ادا ذلدل مدأل أعمداا الادمادة ال ييادع 
القادام "مجلدس الدولدة " حيدث ال ممكدأل  للر اادة ال و  درارا تنظمممدا،لدس الدادتوري ألندئ لر ااة المج

اطدددجأل  دددرار حعدددجأل الحالدددة االادددتمناممة ألادددااب موادددوعمة غيدددر مقبولدددة ألندددئ ال يتعلددد  اأعمددداا 
نتيجددددة الظددددرو   تتيددددذأأل ذددددذ  الاددددجحمات الميولددددة للاددددلطة التنفيذمددددة  حال 1الاددددلطة التنفيذمددددة

الحمددداة  اادددتقرارعتادددار أأل الحالدددة االادددتمناممة يترتدددب عن دددا عددددم اليطيدددرة التدددا تعمشددد ا الدولدددة، اا
لليطددر الددداذم الددذي ي دددد كمدداأل الدولددة وشددعب ا، ممددا يددداع االاددلطة التنفيذمددة حلدد   المدنمددة نتيجددة 

اتيدداذ حجددرامات يطيددرة  حلدد اليددروج علدد  الحدددود التددا  يدددذا ب ددا الداددتور والقددانوأل، حيددث تلجددأ 
الفردمددة من ددا والجماعمددة وذلددل لمواج ددة  لألاددرادالحرمددات العامددة واددارمة تشددكل ماااددا ادداريا ا

قابل دا موالتدا  2016تعدديل الدادتوري لادنة مدأل ال 142/4كما نات المادة .الظرو  االاتمناممة
علدد  أنددئ" ممكددأل لددرممس الجم ورمددة أأل مشددرع اددأوامر اددا 1996مددأل داددتور  124/4نددص المددادة 

أأل مدددأل يددجا ذدددذ  المدددادة  و يتادددت  مدددأل الداددتور"107الحالددة االادددتمناممة المدددذكورة اددا المدددادة 
 المؤاس الداتوري أعط  لرممس الجم ورمة اجحمة التشرمع اأوامر اا ظل الحالة االادتمناممة،

قانونمة .وممكأل أأل تنت ا حل  حمقا  العمدل بداعج األحكدام الدادتورمة تحوي ذذ  األوامر القوة الو 
ر واإلاعاد اإلداري للمدواطأل المشدبو  امدئ وتمندع ظحاالاتمناممة تفترج الر ااة والالقيود  أألحيث ،

 2التجمعات العامة والمظاذرات كل ذذا تحت غطام حمامة امادة الدولة واجمة تراب ا"
الاددلطة التنفيذمددة اددا ظددل الحالددة االاددتمناممة تتمتددع ااددجحمات وااددعة وحندداما لمددا اددب  ادداأل     

علدد  حادداب الاددلطة التشددرمعمة ممددا يددنجم عنددئ تاددي  نطدداق الحقددوق والحرمددات العامددة، وذلددل 
بةادار أوامر تشرمعمة ل دا القدوة القانونمدة، والادبب ادا ذلدل معدود لعجدي النظدام القدانونا العدادي 

3االاتمناممة التا تعمش ا الدولة" و  والظر  األوااعاا التحكم اا 
 

 حدود وضوابط سلطات الضبط اإلداري تجاه الحريات العامةالمطل  الثالث: 
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ادددمانة  ئغراددد األادددرادتقييدددد نشددداط وحرمدددات  ادددا اإلداري ايتااادددات ادددلطة الادددا  حأل     
امدددئ  األاددلالنظددام العددام اميتلدد  عناادددر ، حال أأل ذددذا التقييددد البدددد أأل مكددوأل اددا حطدددار مكددوأل 

وعددددم التعدددرج ل دددا، واالادددتمنام ذدددو ادددرج ادددواا  علددد  ذدددذ  الحرمدددات  األادددرادحمامدددة حرمدددات 
ة الااا  اوام اا الحالدة العادمدة أو االادتمناممة وذلدل العتادارات تملي دا مادلح اإلجراماموجب 
م بجملدددة مدددأل الادددواا  حددداا  مام دددا أأل تلتدددي  اإلداري ذلل يتعددديأل علددد  ادددلطة الادددا  لددد المجتمدددع

تعاددددف ا أو تجاويذددددا لحدددددود مددددأل  ددددا القددددانوأل والداددددتور، وذلددددل يشددددمة التددددا يول ددددا ل عمددددااااأل
ا انتطرق مأل يجا ذذا المطلب حلد  دراادة: حددود ادلطة الادا  اإلداري ادا ذل   .المشروعمة

المدانا نددرس ادواا  الادلطة التنظمممدة ادا الفدرع ادا أمدا  ادا الفدرع األوا ظل الظدرو  العادمدة
 االاتمناممة.ظل الظرو  

 حدود سلطة الضبط اإلداري في ظل الظروع العادية :الفرع األول    
الداددتور، لددذلل المكفولددة اموجددب  اددراداأليتعدديأل علدد  اددلطة الاددا  اإلداري احتددرام حرمددات     

 كاأل مأل الجيم تقييد الطة الاا  اإلداري اقيود ت فل الحرمدات العامدة ادا مواج دة ذدذ  الادلطة
وتحد مأل تعاف ا لذلل يتوجب عل  الطة الاا  اإلداري اا الحالة العادمة أأل ت دوأل حجرامات دا 

تعرج حلدد  علمئ اددنو .يااددعة لمبدددأ المشددروعمة ور ااددة القاددام وذلددل لاددجمة اإلجددرام الادداا 
درااة ذذ  الاواا  مأل يجا ما يلا: تقييد الطات الاا  اإلداري لمبدأ المشروعمة ، يادوع 

  .حجرامات الاا  للر ااة القااممة
 
 

 تقييد سلطات الضبط اإلداري بمبدأ المشروعية  :البند األول    
للقدانوأل امعندا    ياوع كل مأل الحكام والمحكوميأل   « :اأنئ معر  الفق ام مبدأ المشروعمة    

  »حكامددددئإلممددددع الاددددلطات الحا مددددة اددددا الدولددددة الوااددددع امعندددد  اددددمادة حكددددم القددددانوأل وياددددوع ج
ادأأل ذدذا المبددأ مقتادا  يادوع الدولدة ادا جممدع أعمال دا لادمادة  علي اا بوزي ااعرائ الددكتور مو 

 انونمدددة مجدددردة وادددااقة علددد  التادددر  أو  أأل تادددتند كدددل تادددراات ا حلددد   اعددددةالبدددد القدددانوأل أو 
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 1988جوملمددة  4رخ اددا ؤ المدد 88/131مددأل المراددوم ر ددم  04و ددد نددص علدد  ذددذا المبدددأ المددادة "1العمددل"
 دارمددةاإلالمتاددمأل تنظددمم عج ددة اإلدارة اددالمواطأل علدد  مددا يلددا '' يجددب أأل يندددرج عمددل الاددلطة 

ذددذا المبدددأ اددا ديااجددة الداددتور الجيامددري  أدرج كمددا  القددوانيأل والتنظممددات المعمددوا ب دداادا حطددار 
'' حأل الداتور اوق الجممع وذو القانوأل األاااا الذي مادمأل الحقدوق والحرمدات الفردمدة  1996

والجماعمدددة ومادددفا الشدددرعمة علددد  ممارادددة الادددلطات... ور اادددة عمدددل الادددلطات العموممدددة ادددا 
ذذا المبدأ مم التعرج حلد  نطداق  وعلمئ انتطرق حل  تحديد ماادر 2"...مجتمع تاود  الشرعمة

  .تطبمقئ
جملددة القواعددد القانونمددة علدد  مل تتشددوالتللي  المص  ادر المكتوب  ة : مص  ادر مب  دأ المش  روعية    

المدونددة والتددا واددعت ا الاددلطة الميتاددة علدد  شددكل تشددرمع والتددا تتفدداوت احاددب درجددة  وت ددا 
االناددداة للنظدددام القدددانونا للدولدددة، اقواعدددد   االادددمامشدددكل الوممقدددة   والدددذي ردس   تو فالالقانونمدددة ، 
تحدد شكل الدولة وطبمعة الحكم اي دا وتشدكيل الادلطات العامدة وايتااادات ا والعج دة  القانونمة

حال اممدددا بيدددن م و بددديأل المدددواطنيأل، ولدددذلل يتعددديأل علددد  كاادددة ادددلطات الدولدددة االلتددديام اأحكامدددئ، و 
التددددا تيددددص مبدددددأ  األحكددددامملددددة مددددأل عدددددت أعمال ددددا غيددددر مشددددروعة، و ددددد تاددددمأل الداددددتور ج

المشددروعمة، كمبدددأ المادداواة اددا الحقددوق والواجاددات لجممددع المددواطنيأل دوأل تمييددي ااددبب الجددنس، 
 3ة، الديأل أو ا للوأل ال ل 
المعاذددات مادددرا مدأل مادادر مبددأ المشددروعمة  والتدا المعاه  داتادا المرتادة المانمدة  وتدأتا    

جديم مدأل التشدرمع  األييدرةوالتا تبرم ا الالطة الميتاة اعد التادي  علي ا و ذلدل تادات ذدذ  
مددأل التعددديل 150دة اددا مدداالمعدددا  1996مددري لاددنة االدددايلا للدولة.ولددذلل اعتبددر الداددتور الجي 

نفت امأل المرتاة المانمة ل رم ماادر أأل المعاذدة تامو عل  القانوأل وا "  2016الداتوري 
المشروعمة حيث جام اا نص المادة كما يلا: المعاذدات التا ماادق علي دا رمدمس الجم ورمدة 
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الدذي  التش ريعالادادر عدأل  1حاب الشروط المناوص علي ا اا الداتور، تادمو علد  القدانوأل 
القواعدددد القانونمدددة الادددادرة عدددأل البرلمددداأل والتدددا تدددأتا ادددا المرتادددة التالمدددة للقواعدددد  مدددأل جملدددة ذدددو

اأحكام ددا، وذلددل لاددمادة مبدددأ  والتقييدددالداددتورمة ومتعدديأل علدد  الحكددام والمحكددوميأل الياددوع ل ددا 
المشدددروعمة ادددا الدولدددة و ذلدددل يجدددب علددد  الادددلطة التنفيذمدددة أأل تمدددارس ايتااادددات ا الاماادددمة 

الل يتواادد  مددع مبدددأ المشددروعمة اشددك واإلدارمددة عراددت تاددراات ا لعدددم المشددروعمة. واالتددالا ت وام
 2لألارادوالتعومج عما تحدمئ مأل أارار  اإلل امحل  
وذدددا القدددرارات اإلدارمدددة   ماددددرا مدددأل مادددادر المشدددروعمة التنظيمي   ة الل   وائحو تعتبدددر كدددذلل  

دارة المرااد  العامدة،  ةأل الادلطة التنفيذمدة ب دد  ممارادالتنظمممة التا تادر عد ايتااادات ا وام
ا ا  رارات تتادمأل  واعدد عامدة ومجدردة تطبد  علد  الجممدع، وتعتبدر ذدذ  القدرارات ذات طبمعدة 
تشددرمعمة مددأل الناحمددة المواددوعمة، ول ن ددا ت ددوأل عمددج حدارمددا اددالنظر حلدد  الج ددة التددا أادددرت ا 

  3وذا ال يمة التنفيذمة."

مبدددأ المشددروعمة ال ماددتند اقدد  علدد  القواعددد  ألاددا المكتوب  ة غي  ر المص  ادرأمددا اممددا ييددص     
القانونمددة المكتواددة، بددل معتمددد أماددا علدد  ماددادر غيددر مكتواددة وذددا العددر ، القاددام، الماددادو 

وذو مجموع القواعدد الناجمدة عدأل االادتعماا الراادخ المتأادل ادا مجتمدع  علعر فاالعامة للقانوأل.
وعلمددئ اددالعر  معددد مادددرا م مددا لمبدددأ  لتطبيدد  كالقددانوأل مددا والمعتبددرة واجاددة االحتددرام واليمددة ا

المشروعمة ااعتاار   اعددة حقو مدة عامدة ومجدردة نااعدة عدأل تعامدل النداس اشدكل مابدت ومطدرد و 
 االعناددر المعنددوي  4ذلددل اددالعر  يت ددوأل مددأل عناددرمأل ذمددا العناددر المددادي والعناددر المعنددوي"

 وجوحمدددددئوذدددددو شدددددعور أطدددددرا  العج دددددة التدددددا تنظم دددددا القاعددددددة العرامدددددة بةلياممدددددة ذدددددذ  القاعددددددة 
االعر  اإلداري  د نشأ عدأل اطدراد ادلول اإلدارة علد  نحدو معديأل حيام تنظدمم عج دة مدأل .ارمان ا
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 "19ج. منشورات جامعة حلب : ص ط. د . داإلدارة أعماا"عبد هللا طلاة. الر ااة القااممة عل    2

    22 طلاة. المرجع نفائ ص هللاعبد   3

    22عبد هللا طلاة. المرجع الااب . ص   4



 
73 

 

العج ددات، و ذلددل ا ددو معددد مادددرا مددأل ماددادر المشددروعمة يتعدديأل علدد  اإلدارة احتددرام أحكامددئ 
و 1.ا لتاراات ا، وأأل أي يروج عل  ذذا يجعل عمل دا مشدواا اعيدب ميالفدة القدانوأل عند مااشرت 

لد   كدذلل القضاءمعتبر  ماددرا مدأل مادادر مبددأ المشدروعمة حيدث مقدوم القاادا بددور م دم يتج 
لحدداالت الفردمددة اددا حالددة عدددم اددا الاحددث عددأل القواعددد القانونمددة وتفادديرذا ا ددرج تطبمق ددا علدد  ا

ال كاأل منكرا للعدالة،النمفال اا نص وجود   2ياع، ايتعيأل علمئ  انونا حيجاد حل للمنايعة وام
  نطاح تطبيق مبدأ المشروعية :البند الثاني    
مددأل يددجا حعطامذددا  دددرا مددأل الحرمددة لمماراددة م ام ددا  االمتمدداياتاعددج  لددإلدارةأ ددر القددانوأل     

وتحقمقدا لدذلل يدرد  األادرادندة بديأل الادالت العدام وادالت اي و تتفاوت امقا واتااعا، وذلل  ادد الم
 يلا : وتتات ذذ  القيود امما 3عل  مبدأ المشروعمة  يود تيف  مأل حدة تطبمقئ

يلجدددأ المشدددرع حلددد  طدددرق ميتلفدددة ليبددديأل ايتااادددات اإلدارة حيدددث  :التقديري   ة الس   لطةف   ي     
تادر  اإلدارة  والتدا يتوجدب علي دا الادير واق دا أوال، و دد مادع لاماع جملدة الشدروط الجيمدة 

ومتددرل ل ددا حرمددة التقدددير اددا اعادد ا واددا ايتمددار الو ددت  اإلدارةالمشددرع شددروطا اليمددة لتاددر  
أولدد  االاددلطة المقيدددة، اددا  المجمددم للقمددام االتاددر  مانمددا، وعلمددئ مطلدد  علدد  اددلطة اإلدارة اددا

و بدددذلل تعتبدددر الادددلطة المقيددددة األادددلوب األاادددل .4االتقديرمدددةحددديأل تواددد  الادددلطة ادددا مانمدددا 
لحمامدة حقدوق األادراد الأل ادا ذلدل حددودا لددإلدارة حداا ممارادت ا أعمال دا ممدا ممندع تعادف ا، أمددا 

اإلدارة اا تادراات ا وذدا تمدارس  ليميالول بياوص الالطة التقديرمة امقاد ب ا عدم ارج 
أعطددام اإلدارة  اددطا كبيددرا مددأل الحرمددة التيدداذ  رارذددا أأل  م ام ددا وال تاددتطمع اليددروج علمددئ، بددل

  5ممنت ل ا حرمة التقدير، والو ت المجمم لذلل.
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ذدا جملدة مدأل تادراات و درارات الادلطة التنفيذمدة التدا  :الحكوم ة أعمالأعمال السيادة أو     
التادراات مدأل أيطدر ال تياع لر ااة القاام اوام اإلداري أو الداتوري أو العادي، اتعد ذدذ  

امتمددايات اإلدارة وم ددرة كبيددرة اددا مبدددأ المشددروعمة و اددا اعددج األحمدداأل تددؤدي حلدد  حاددجت اعددج 
 1.التاراات القانونمة مأل الجيام الذي تاتحقئ حل اما أو تعوماا

 االستثنائية الظروعحدود سلطة الضبط اإلداري في ظل  :الفرع الثاني    
مكددوأل المجتمددع عراددة لحدداالت غيددر اعتمادمددة أي طارمددة كحالددة الحددرب،  األحمدداألاددا اعددج     

 ال الظددرو اددادت ذددذ   اددةذاوال ددوارث الطبمعمددة، ممددا  ددد مكددوأل كمدداأل المجتمددع عراددة لليطددر، 
امبددددأ المشدددروعمة ادددا ممدددل ذدددذ   يددددالتق اإلدارةذلل مادددعب علددد  بددد، و  ت ددداممكدددأل للقدددوانيأل معالج

حكددددام القددددانوأل لمواج ددددة ذددددذ  ألراات ا مددددأل الياددددوع ومتحددددتم علي ددددا التحددددرر اددددا تادددد الظددددرو 
رورة ممددا يددنجم عنددئ ادداددا حالددة ال اإلدارةونظددرا للاددلطات اليطيددرة التددا تتمتددع ب ددا . رو "ظددال

، اقد واع مجلس الدولة الفرناا جملة مأل الادواا  للعمدل ب دذ  األارادمااس احقوق وحرمات 
 أحددوااقمددام كواددار علدد  ن جددئ القاددام اإلداري العرحددا  -االاددتمناممة الظددرو نظرمددة  -النظرمددة 

 او شدددديد حيدددجالادددوام كددداأل يدددارجا أو دايلدددا ييدددل ادددأمأل الدولدددة  يطدددر داذدددم أو غيدددر عادمدددة
أل مكدوأل ال دد  أو  العادمدة. للظدرو ااتحالة داع ذذا اليطدر ادالطرق القانونمدة القاممدة والمقدررة 

ت ددوأل اددا  ادداإلدارةوعلمددئ   2رو  تحقيد  الماددلحة العامددةظددلامدأل تاددراات اإلدارة اددا ممددل ذددذ  
مادطرة لليدروج علد   واعدد المشدروعمة العادمدة، وذلدل  لادماأل للادير الحادأل  األواداعاعج 

االدرجدددة األولددد ، ممدددا يدددؤدي حلددد  اتاددداع ادددلطات ا ادددا ممدددل ذدددذ   ا مدددألللمرااددد  العامدددة وحمامدددة 
ما مافا علد  وذذا  ظ عل  النظام العام  حفامن ا ال اتتيذ بذلل  رارات مكوأل ال رج الظرو 

 3 رارات ا شرعمة يااة

                                                           
الحقو مة  منشورات الحلبا 1تعيمر محمد  دوري النعمما. مبدأ المشروعمة وأمر  اا النظام التأديبا للوظمفة العامة. ط   1

 40ص 2013بيروت. 
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  تتقيددد امبدددأ أأل ألعمال دداحدداا مماراددت ا  اإلدارةنددئ يتعدديأل علدد  ممددا اددب  ذكددر  ناددتطمع القددوا أو 
 ارةلدإلد، حال أأل ذدذا المبددأ تدرد علمدئ  يدود ممدا يجيدي األارادالمشروعمة الذي معد امانة لحرمات 

 االاددتمناممة حال  أأل الظددرو ت ا العتاددارات تقتاددي ا الماددلحة العامددة كحالددة أأل تتواددع اددا اددلطا
 ذذ  الالطة لمات مطلقة بل ت وأل مقيدة اشروط.
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 الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و مظاهر فاعليتها في حماية الحريات الرقابة القضائية دور :الثانيالفصل     

ذيمددات الاددا  اإلداري  عمددااأ األج ددية التددا تاادد  ر ابت ددا علدد   مددأل القاددام اإلداري  معتبددر    
لل ا ددو احددد أذددم ذمددة غراددئ تحقيدد  الماددلحة العامددة وحددوكونددئ اددلطة ماددتقلة عددأل اإلدارة العا

مددأل  وي ترت ددي علمددئ دولددة القددانوأل ا ددذلتددا ت فددل احتددرام مبدددأ المشددروعمة الددالاددمانات القانونمددة ا
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ا مددا أ دددت ذمددأل تعادد   اددلطات الاددا  اإلداري وذدد الحرمدداتأذددم أنددواع الر ااددة ااعلمددة لحمامددة 
تحمدددا الادددلطة القاددداممة المجتمدددع و الحرمدددات وتادددمأل للجممدددع المحااظدددة علددد   1علمدددئ المدددادة

وممددا ياد اددا تدددعمم وتقومددة النظددام الر ددابا علدد  حجددرامات وتدددابير الاددا   حقددو  م األاااددمة." 
لدرااددة ذددذا الفاددل اددنتطرق و  2.االيدواجمددة القادداممةاإلداري تبندد  المؤاددس الداددتوري لناددام 

حلدد  تواددمت اكددرة الر ااددة القادداممة  اددا الماحددث األوا أمددا الماحددث المددانا انواددت امددئ مظدداذر 
              ااعلمة الر ااة القااممة

 ماهية فكرة الرقابة القضائية :المبحث األول    
ج القادداممة وتبمدداأل دورذددا وااعليت ددا اددا حمامددة الحرمددات العامددة اددنتعر  اكددرة الر ااددة لدرااددة    

لمددانا نيااددئ لاددور المطلددب ا أمددا األوااددا المطلددب لمف وم ددا وياامادد ا  األمددراددا اددادو 
 .أشكاا الر ااة القااممة

 الرقابة القضائيةوخصائص مفهوم  األول:المطل      
 نتعددرج اددا ذددذا المطلددب حلدد  مف ددوم الر ااددة القادداممة اددا الفددرع األوا أمددا اددا الفددرع المددانا    

 انتطرق حل  يااما ا. 
 مفهوم الرقابة القضائية: الفرع األول    
ذلدل أعمداا ذيمدات الادا  اإلداري و معتبر القاام مأل أذم األج ية التا تااد  ر ابت دا علد      

العديدد مدأل تطدرق و لقدد  العامدة,اكونئ الطة ماتقلة عأل اإلدارة العامة غرائ تحقيد  المادلحة 
القاددام مددأل أذددم األج ددية التددا تاادد  ر ابت ددا علدد  أعمدداا ااعتاددار أأل  القادداممة  ااددة ر للالفق ددام 

ذيمات الادا  اإلداري و ذلدل اكوندئ ادلطة مادتقلة عدأل اإلدارة العامدة غرادئ تحقيد  المادلحة 
تعددد الر ااددة ر ااددة  انونمددة تااشددرذا ال يمددات » اقولددئ  س   ميعم  ور الدددكتور  اعرا ددو ددد  العامددة

ادددوع اإلدارة ب دددد  احتدددرام مبددددأ المشدددروعمة و ي درجات دددا القاددداممة علددد  ايدددتج  أنواع دددا و 
القانونمددددة المراوعددددة مددددأل  بددددل األشددددياص ذوي  الدددددعاو  و الددددداوعميتلدددد  للقددددانوأل عددددأل طرمدددد  
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ر مددا بددالماددلحة و الاددفة اددد أعمدداا الاددلطات اإلدارمددة غيددر المشددروعة مددأل أجددل حل ام ددا أو ج
  1ترتب عن ا مأل أارار

تعدد الر ااددة القادداممة ذدا الاددماأل الفعلددا لألاددراد »  دد عرا ددا الدددكتور اداما جمدداا الددديأل و     
ظمفت ددا و تعاددف ا اددا ااددتيدام اددلطت ا و يروج ددا عددأل حدددود اددا مواج ددة تجدداوي اإلدارة حدددود و 

التددا تااشددرذا المحددا م علدد   الر ااددة و بددذلل اددةأل الر ااددة القادداممة ذددا تلددل  2«مبدددأ المشددروعمة 
ايتج  أنواع ا و درجات دا علد  أعمداا اإلدارة ادوام كاندت تادراات  انونمدة أو أعمداال حدارمدة و 
ذلددل بندداما علدد  دعددو  تراددع حلدد  المحكمددة الميتاددة مددأل ذوي الشددأأل مطلبددوأل اي ددا مددأل المحكمددة 

التدددا أادددابت م مدددأل جدددرام ذدددذا حل دددام العمدددل اإلداري غيدددر المشدددروع أو التعدددومج عدددأل األادددرار 
حمامددة امندديأل من ددا مددا ذددذ  الر ااددة أمددا كانددت الج ددة التددا تمارادد ا حلدد  تحقيدد  ذدددايأل و تر العمددل 

حقوق األادراد و الددااع عدأل حرمدات م ادا مواج دة اإلدارة و ذلدل ادا حالدة مدا حذا و دع اعتددام مدأل 
 جانب ذذ  األييرة عل  ذذ  الحقوق و تلل الحرمات بدوأل و وجئ الح  

عل  احترام القدوانيأل ااإلل دام للقدرارات غيدر المشدروعة أو  جاارذاحو تقومم اعوجاج اإلدارة و      
و تحقمقا للر ااة لفعاليت ا اا حمامة الحقوق و حرمات األاراد يتو   علد  تدواير  3غير المجممة.

عل  ذلل االر ااة القاداممة أذدم ادورة للر اادة علد  أعمداا بناما  و 4الحمامة و ااتقجا القاام 
ل حلددد  حأل القاددداة مكدددوأل لددددي م اليبدددرة و الدرامدددة القانونمدددة و الحيددددة مدددا مكفدددل اإلدارة و يرجدددع ذلددد

تحقيددد  ذدددذ  الر اادددة غيدددر أأل  لألادددراد حقدددو  م و مادددوأل حرمدددات م مدددأل تعاددد  اإلدارة واادددتبدادذا.
يتو دد  علدد  تددواير الحمامددة و االاددتقجا للقادداة  األاددرادلفاعليت ددا اددا حمامددة حقددوق و حرمددات 

لادمير   حالحيدث ال ييادع القاادا ادا عملدئ  اإلدارةادا مواج دة  أو األادراداواما ادا مواج دة 
 اإلدارةت وأل ذنال امانات ت فل ااتقجا القااة اا مواج دة  أألومأل مم البد مأل   5و القانوأل 

                                                           
ف , الرقابة اإلدارية على أعمال الضبط اإلداري  , مذكرة لنيل شهادة ماجيستير , مشرى مسعود , جامعة باجي جمال قرو 1

  14, ص  2006مختار عنابة , كلية الحقوق , 
  15جمال قروف , الرقابة القضائية ص  2
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الطة التدديل  يألالقااة ماتقلوأل وال تجوي  أألولذلل تحرص الدااتير عادة عل  النص عل  
  أير . اا القااما و شؤوأل الطة

  خصائص الرقابة القضائية :الفرع الثاني    
  :من ا  األير  الر ااة  أنواعغيرذا مأل تمييذا عأل  ياامص ة اعدالر ااة القااممة  تتام    
تعدديأل ال تمارادد ا المحددا م مددأل تلقددام نفادد ا بددل ي الحقددةر ااددة تممددل الر ااددة القادداممة  أأل :والأ    

 اإلجددراماتالقادام و ذدذ  الددعو  تيادع للمواعيدد و  أمداميرادع دعدو   أأل الشدأألعلد  اداحب 
 كانت غير مقبولة شكج .  حالالمناوص علي ا اا القانوأل و 

المطدرو   اإلداري مقتار القاادا ادا ذدذ  الر اادة علد  التحقد  مدأل مشدروعمة العمدل   :امانم    
 المجممدة أألاحدص المجممدة مدع مجحظدة  حلد يتجداوي احدص المشدروعمة  أألجوي لدئ يوال  أمامئ
  القاام.ت وأل اا اعج الحاالت عنارا مأل عناار المشروعمة اتياع لر ااة   د 
اددا اتيددداذ  اإلدارةمحددل محددل  أألماددتطمع القااددا و ذددو ممددارس الر ااددة القادداممة  ال :مالمددا    

 1 اإلدارة حلدد  أمددرامادددر  أألجددوي يكمددا ال  اإلدارة أادددرت اتعددديل القددرارات التددا  أو ددرار معدديأل 
كدداأل  االذالتعددومج عنددئ  أومبددت  عدددم مشددروعيتئ  شدداذالالقددرار  حل ددامتقتاددر اددلطتئ علدد   حنمددا

  .لذلل وجئ 
 أو حذمال داالددعو  االفادل اي دا ادج تادتطمع  أمام اتلتيم الج ة القااممة التا تراع  : رااعا    

فييا دعيي تجع ه مرييب   ه  يي  الفاددل التدديام الاددمت حمال ددا الأل اددمت القااددا و امتناعددئ عددأل 

و ذدذا معندا أندئ حذا ادئ األمر المقادا احجمة تتمتع  األحكام القااممة  إن ع  يمة إن  ر دعم دعة
 2اا نياع ما اج يجوي حمارة ذذا النياع مرة أير  أمام أمة محكمة. اتادر حكم ا

 صور الرقابة القضائية المطل  الثاني:
و مظدداذر اقددد تقتاددر  اددا عدددة اددوراإلداري تتجاددد الر ااددة القادداممة علدد  لددوامت الاددا      

أمددام القاددام بندداما علدد  داددع احددد الياددوم بدددعو  احددص مشددروعمة المحددة الاددا   علدد  مجددرد
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المحدة الادا   لفت دا للقدانوأل و  دد تأيدذ الر اادة القاداممة علد  االجمحدة لمياعددم مشدروعمة ذدذ  
 حينمددا تقددرر حل ددام الجمحددة غيددر المشددروعة وذددذا مددا يدددع  دعددو  تجدداوي الاددلطةمددداذا األ ادد  

و دد تأيدذ الر اادة القاداممة مطلد  علمدئ دعدو  االادتعجالمة   و دد تأيدذ الر اادة طااعدا مؤ تدا أو مدا
علمددئ اقددد و .  اعدددا أيددر أ مددر ااعلمددة حينمددا تحكددم اددالتعومج  عددأل األاددرار التددا ترتب ددا الجمحددة

 عدأل طرمد  دعدو  ر اادة  حلد  ادور مدجث  القااممة م الر ااةقاذذا المطلب أأل ن ارتأينا لدرااة 
الفددرع دعددو  االاددتعجاا اددا مددأل يددجا وندددرس الر ااددة القادداممة اددا الفددرع األوا الاددلطة  تجدداوي
القادداممة نتطدرق  حلد  دعدو  التعدومج كاددورة مدأل ادور الر اادة االمالددث  الفدرع ادا أمدا  المدانا

 لحمامة الحقوق و الحرمات.
  دعوى تجاوز السلطة: األولالفرع     
اإلجددرامات اددا اإلداري الميددتص طاقددا للشددروط و بوااددطة طلددب مددأل القا  ذددذ  الدددعو   تقددام    

أو  ف2اليارجمدة ااعيدب مدأل عيدوب المشدروعمة  باا  حداري مشو  رار حل ام  1االقانونمة المقررة 
مدددأل ق ر دددم  901و  801و  دددد نظم دددا المشدددرع الجيامدددري ادددا المدددواد  ف. 3االمشدددروعمة الدايلمدددة 

-30المدددددؤرخ ادددددا  01-98مدددددأل  دددددانوأل العاددددوي ر دددددم  01الفقددددرة  09 ، و اددددا المدددددادة  08-09
االقدددددانوأل  مالمعددددددا و المدددددتم ئايتاددددداص مجلدددددس الدولدددددة و تنظدددددمم عملدددددالمتعلددددد  ا 05/1998

 ف4ا 11/13العاوي ر م 
  على عدم المشروعية الخارجيةالرقابة  األول:البند     
االلتدديام امددا تددنص  ةااددرور تقيددد الجمحددة بوجددوب ادددورذا ممددأل مملددل اددجحمة حادددارذا و ت    

 يدددددود تتعلددددد  االشدددددكل، اإلجدددددرامات  علمدددددئ كاادددددة القواعدددددد القانونمدددددة التدددددا تعلدددددو ادددددا المرتادددددة مدددددأل
القواعددددد ، اددددةأل الجمحددددة تعددددد غيددددر مشددددروعة  االيتادددداص اددددةذا تجدددداويت اددددلطة الاددددا  ذاتددددئو 

 تاتوجب اإلل ام.

                                                           
اإللغاء في القانون. و اإلجراءات المدنية  و اإلدارية دراسة تشريعية و قضائية و فقهية، جسور عمار بوضياف، دعوى  - 1

 .68، ص 2019للنشر و التوزيع، الجزائر الطبعة األولى، سنة 
 عيب اختصاص الشكل و اإلجراءات - 2
 .245، ص 2013ثالثة الجزائر سنة بوحميدة عطاء هللا الوجيز في الفضاء اإلداري، تنظيم عمل و اختصاص، ، الطبعة ال- 3
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ر الوجددئ الوحيددد مددأل أوجددئ اإلل ددام المتعلدد  االنظددام العددام، حيددث عتبددم عي    ع  دم االختص  اصف    
ايتاداص  المشدرع مدألجعل دا  مادر القرار ممأل لمات لئ القددرة علد  مااشدرة عمدل معديأل ادأأل 

 احتددرامالاحددث اددا مددد  االقااددا اإلداري يرا ددب  واعددد االيتادداص مددأل حيددث  ف1اذيمددة أيددر  
ومأل حيدث حيدث المكداأل. مدأل افحدص  واعدد االيتاداصو  . واعد االيتاداص مدأل حيدث اليمداأل

اإلداري الجيامدري اممدا  و ما تطبيق ات القض اء تنايع االيتااص بيأل الطات الاا  االداري.
 لت ال راددةادداقددد ا اإلداري اددا الظددرو  العادمددة.مجدداا الاددا   ييددص عيددب االيتادداص اددا

 أاددددر ادددا القادددمة امنااددداة القدددرار الدددذي  1976-11-20بتدددارمخ  األعلددد ادددالمجلس  االدارمدددة
منددع بمددع و ااددت جل المشددرواات ال حولمددة علدد  ماددتو  ا 1975-03-30رمددمس البلدمددة بتددارمخ 

احمددد مؤااددداأل  أ ددولحمددد و البلدمددة و علدد  امددر ذددذا القددرار طعددأل المددددعماأل الادديداأل كمدداش م
عيددددب  بص عيددددب الاددددبيتادددداعيددددوب شددددابت القددددرار الميااددددم عيددددب اال أرحعددددةدعواذمددددا علدددد  

  دددررت اإلداري حدددوا شدددرعمة القدددرار و   .االنحدددرا  ادددا اادددتعماا الادددلطة عيدددب ميالفدددة القدددانوأل 
غلد  محدجت بمدع اليمدور  حلد المؤدمدة  األاداابانئ م مدا كاندت  األعل للمجلس  اإلدارمةال راة 

 أعلنددتو  .المحكمددة حالاددلطة تو معددئ  أمددةااددفة ن اممددة ادداأل ذلددل معتبددر جدديما و عقااددا ال تملددل 
بتنفيدددذ عمدددل ادددالقوة غيدددر مدددرتا   اإلدارةالمحكمدددة العلمدددا اندددئ ممكدددأل التمادددل االتعددددي عنددددما تقدددوم 

 2ةح  مل ما أو أااامةاحرمة ييل تنظمما ومأل شانئ  أوبتطبي  نص تشرمعا 

ادا  أمداو حد  المل مدة  األااادمةالحرمدات  و ذكذا يتجل  حرص المحكمة العلما علد  حمامدة    
كانددت ذنددال ظددرو  تبددرر  حذااالاددتمناممة يجددوي اليددروج عددأل  واعددد االيتادداص  الظددرو ل ظدد

 1969ادنة  األعلد التا اال اي دا المجلدس 3احترام  واعد االيتااص افا  امة حمكانمةعدم 
 1962اليدواص ادا جوملمدة  ألحددعل   طعدة ارج  ااالاتمجمحيث  ام جمش التحرمر الوطنا 

                                                           
، ص 1977طعيمة الجرف رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة ) قضاء اإللغاء(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  - 1

243. 
 . 202ص  1982انة  2المجلة القااممة العدد  1985نوامبر  23للمحكمة العلما  اإلدارمة اةر   رار ال  2

 بدراأل : اشار ال  ذللc.s.cham.adam.2 juillet 1969.An jus 1969.p323 اا ذلل  أ مرا انظر لتفاايل    3
 ف200الراالة الاااقة ص 
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تلدل المادالة تعدد مدأل ايتاداص المطلد  للدوالا و لمدا  أألميالفا بذلل  واعد االيتاداص مدادام 
عتبددددر ميالفدددة  واعددددد االيتاددداص ا  أادددداسبدددددعو  تجددداوي الاددددلطة علددد   اددداألمرطعدددأل المعنددددا 
ذدو الادلطة الوحيددة الموجدودة  آندذالرا الأل الجدمش التحرمدر كداأل ظدر معد مشدروعا نالقااا القرا
   .التياذ القرار

ال تقتاددا  كقاعدددة عامددة اإلدارمددةالقددرارات  ةألادد اإلج  راءات و عي    الش  كلأمددا اممددا يتعلدد      
 حجدراماتالتنظدمم علد   أونص القانوأل  حذامحددة غير انئ  أشكاااتياذ  أومعينة  حجرامات حتااع
اعددج  حلدد اددالرجوع و  1حل امددئوجددب معيددب  كدداأل القددرار حالمعينددة البددد مددأل احترام ددا و  أشددكاا أو

اعددج  ةااتشددار كة  ينددمع بددةجراماتالداددتور الدديم رمددمس الجم ورمددة  حألالناددوص القانونمددة نجددد 
 04نات علمدئ المدادة  ا الحاالت االاتمناممة  ممج  م ححد  نئحعجالشيامات و ال يمات  بل 
 . ارالمتعلد  تقرمدر حالدة الحاد 1991جدواأل  4المدؤرخ ادا  196-91مأل المراوم الرمااا ر م 

جدددراماتلقواعدددد و  اإلداري ذيمدددات الادددا   حتاددداع ألأ امدددئ ال شدددلممدددا المقدددررة  انوندددا ذدددو تحقيددد   ام
و حقدو  م و حرمدات م مقابدل مدا تتمتدع  األادرادللمالحة العامة و ذو اا حد ذاتئ امانة لاالت 

للحرمددة  التددوأم األيددتتعددد  اإلجددراماتلددذا ادداأل الشددكلمات و  حيامذددماددئ ذددذ  ال يمددات مددأل امتمددايات 
العادمددة تقتاددا  الظددرو كانددت القاعدددة العامددة اددا  حذا 2وذددا العدددو اللدددود للددتحكم و االاددتبداد

رج الحفداظ  دامت الادا  التدا تاددر اادا لدو  اإلجدراماتالشدكل و  الادلطات الادا  اقواعدد حليام
ل يمدددات ت ادددم  دددد ادددا ذلدددل القادددام الجيامدددري  ئتاعدددو 3اددداأل القادددام الفرنادددا علددد  النظدددام العدددام 

حتد  و لدو  اإلج راءاتقواعد الش كل و ميالفدة  مأل االستثنائية الظروعاا ظل  اإلداري الاا  
لجيامددري ذددذا الحددل اددا  اددمة و  ددد طبدد  القاددام ا  .لألاددراد أاااددمةكانددت تلددل القواعددد اددمانة 

                                                           
و  330ص  2007للنشر و التويمع عنااة الجيامر انة دعو  االلقام دار العلوم  اإلداري ا محمد الا ير اعلا القاام     1

 ف 331

 اام العيد عبد القادر  الر ااة القااممة عل  مشروعمة القرارات االدارمة  اا الجيامر  راالة دكتورا   كلمة الحقوق  جامعة    2
 188-187ص  2002رالجمجلا المااس  ايدي بلعااس  الجيام

 203مراد بدراأل الراالة الاااقة ص    3
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رمددمس المجلددس الشددعبا  األانددديرج الادديد عددت أألااعددد 1المددة تلمادداأل اددد بلدمددة مناددورةوالددا و 
-7-7 دددام والدددا تلماددداأل ادددا  1991جوملمدددة  01البلددددي لبلدمدددة منادددورة لجعتقددداا البلددددي ادددا 

دي ئ عددأل م امددئ كددرممس للمجلددس البلددفددو الددذي مقاددا بتو م 2830 ددرار ر ددم  بةادددار  1991
الاماادا الدذي  امدت  اإلادراببدعو  يطورتئ عل  النظام العام و يااة و انئ  دد شدارل ادا 

كمدا تدنص علد  المجلدس الشدعبا البلددي  أعاام حل دوأل االاتماع  لإلنقاذ اإلاجممةائ الجب ة 
جتماع مع الدوالا كدون م ادا ذؤالم رااوا اال أألاحجة  10-11البلدمة  انوأل  مأل 32ذلل المادة 

مددارس  31اددا  األييددرةاالمحكمددة العلمددا اقامددت ذددذ   اإلدارمددةراددة  ال أمدداااددا .ام حاددرابحالددة 
 ددرار الددوالا كونددئ اتيددذ اددا  تأييدددلمجلددس  اددام و ذددراأل و  اإلدارمددةة اددر   ددرار ال بةل ددام 1996
   .حالة الحاار حعجألااتمناممة اعد  ظرو 
  للقرار اإلداري  الرقابة على عدم المشروعية الداخلية: الثاني البند    
نمداحاب و     عل  مشروعمة أركان ا اليارجمةاجمة الجمحة أو القرار اإلداري ال تتو  حأل     ا ام

  . اا الابب وال امة و المحل المتمملةأماا و أركانئ الدايلمة  ةمشروعمتشترط 
العناادر الوا عمدة و القانونمدة التدا تدداع  مجموعدة اإلداري ادا لدوامت الادا   بالس ب مقاد ا    

و ددوع  أوا ددو انعدددام الو ددامع المادمددة و القانونمددة  عي    الس  ب  أمددا بةادددارذا.الاددلطة الادداطمة 
تاددددر  ألأالمشدددروعمة  مبددددأادددتليم م لددددلل الجمحدددة.يطدددا ادددا تقدددديرذا و ت يمف دددا يدددجا اددددور 

نشددوم حالددة  انونمددة و وا عمددة مددأل اجددل الحفدداظ  أي ددانونا  أادداس حلدد القددرار ماددتندة  أوالجمحددة 
 أاداابكاأل مبنما عل   حذا حالمشروعا  اإلداري عل  النظام العام وال معد تديل الالطات الاا  

تقددير  ادا اإلدارةذدو اادتقجا  عدام ادلوكأ .تيدل االنظدام العدام أألادحمحة و جدمدة مدأل شدان ا 
اداأل القادام  لألادراد األااادمة  علد  الحرمدات ر ليطدورة  درارات الاداظمجممة  رارات ا ل أل االن

 الظددرو علدد  الاددبب يااددة اددا  اإلداري تعتبددر ر ااددة القااددا و . 2ياادد  ر ابتددئ علدد  المجممددة

                                                           
  اإلدارمةالمحكمة العلما ال راة   207الف رس  108829القرار ر م ، 208و  207 مراد بدراأل الراالة الاااقة ص   1

ابو اكر احمد عمماأل النعمما حدود الطات القاام االداري اا دعو  االل ام درااة مقارنة  دار الجامعة الجديدة    2
 . 280نقج عأل مامة ابراذمم ص  162ص  2013ة مار انة االاكندرم
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ياحددث  حذلتحقيدد  مشددروعمة تاددراات ذيمددات الاددا   األاااددمةالاددمانات  أذددماالاددتمناممة مددأل 
لددوامت و  ددرارات  حادددار حلدد  أدتو البواعددث و الدددوااع المواددوعمة التددا  األاددانيدالقااددا اددا 

اددا  اإلداري لددوامت الاددا   علدد  عيددب الاددبب  اإلداري و تتجاددد ر ااددة القااددا 1اإلداري الاددا  
  : ل ااممتت أشكاامجمة 
ت ددوأل المحددة الاددا  مشددواة اعيددب الاددبب و  ابلددة ا  الرقاب  ة عل  ى الوج  ود الم  ادي للوق  ائع    

غيدددر ادددحمحة مدددأل الناحمدددة  و دددامع حلددد ادددلطة الادددا  اادددتندت ادددا تبرمرذدددا  أألمبدددت  حذا لإلل دددام
القاددام الفرناددا امقتادد  حكددم مجلددس الدولددة الفرناددا اددا  ددرت ذددذ  الر ااددة ظو  ددد  المادمددة.

 أألعل  التقاعد احجة   Monodالمحااو  ححالةادور  رار و ذلل ا monodالاادر اا  امة 
 مداماطعأل اا ذلل بدعو  تجداوي الادلطة  monod أأل حال الشأألتقدم اطلب اا ذذا  األييرذذا 

علد  التقاعدد ذدو  بةحالتدئطلدب و االتدالا اداأل القدرار  ادأيانئ لم يتقددم  أااسمجلس الدولة عل  
ل ددا مددأل  أادداسو ذددا وا عددة ال  غيددر اددحمحة لددإلدارةااددتند علدد  وا عددة  ألنددئ ددرار غيددر مشددروع 

اددا االتادددي للاحددث عددأل الوا عددة التددا ادعت ددا و  ددد  ددام مجلددس الدولددة الفرنالوا ددع.الاددحة اددا 
 درار الادا  مادات واجدب  أألوابتداما مأل ذذ  القامة ااتقر  اام مجلس الدولة عل    اإلدارة
و ددامع غيددر اددحمحة مددأل الناحمددة المادمددة  حلدد  ددد ااددتندت اددا تبرمددر   اإلدارة أألمبددت  حذا اإلل ددام

  2االاتمناممة الظرو  آوالعادمة  الظرو اواما اا 
الحالددة الوا عمددة و الددنص بدديأل مقابلددة  حجددرامتقتاددا   :الرقاب  ة عل  ى التكيي  ف الق  انوني للوق  ائع  

 أادقطتئالقانونا افا ذذ  الر ااة مقوم القااا االاحث اا مد  ادحة الموادوع القدانونا الدذي 
 يتأ دد اإلداري و ادا مجداا الادا  3اإلداري المادمة التياذ القرار  آوعل  الوا عة القانونمة  اإلدارة

االنظدددام العدددام ااعتادددار  الحددد   اددداإليجاالت ديدددد  آو اإليدددجامدددأل تدددوار واددد   اإلداري القاادددا 

                                                           
 242 اام العيد عبد القادر الراالة الاااقة ص    1

   49ص محمد حايأل عبد العالا المرجع الااب  ،   282مامة ابراذمم المرجع الااب  ص    2

حدود ر ااة القاام اإلداري الجيامري اا مجاا الحرمات العامة الملتق  الدولا المالث  دور القاام اا بومقورة الو     3
  07ص  المركي الجامعا الوادي  2010اارمل  29-28حمامة الحرمات االااامة  امام 
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لدوامت الادا  ادا الوا دع تادتند علي دا  إلاددارو المبدرر الوحيدد  اإلداري الوحيد لالطات الادا  
للو ددامع اددا و  ددد مددارس القاددام الجيامددري ر ابتددئ علدد  الت ييدد  القددانونا المتيددذة المحددة الاددا  

 حل ددامحيددث تددم  1981جوملمددة  11اددا  1رامددس اددمة اددد والددا والمددة الجيامددر و رمددمس بمددر مددراد 
وجادئ الاديد "ا" مدأل مو الدذي مندع ا 1979ماي  29 رار رممس دامرة بمر مراد رامس الاادر اا 

الادديد "ا" تحاددل  أألبنددام ذددذا الاددور ييددل االنظددام العددام رغددم  أألاددور حددوا منيلددئ احجددة  حتمددام
اطعدأل الاديد اا.رف . 1978 أ تدوحر 28عل  رياة بنام الاور مأل رممس بلدمة بمر مراد رامدس 

و اعددد التحقيدد   1979نددوامبر  29بتددارمخ  ةمدداإلدار ة اددر  ال أمددام ااإلل دداماددا  ددرار رمددمس الدددامرة 
ئ ماددتند علدد  القددرار كوندد بةل دداممقاددا  1981جوملمددة  01 ددرارا بتددارمخ  اإلدارمددةال راددة  أادددرت

العددام مددأل جددرام  االنظددام اإليددجاو ددامع غيددر مابتددة و اددحمحة تبددرر اتيدداذ  حيددث ال توجددد و ددامع 
مكدوأل مشدروعا  ال اإلداري ادالقرار  للو دامعالقاام مأل الاحة القانونمدة  يتأ د  وبنام ذذا الاور" 

كداأل القدرار  حذا مداأ القدانونا.الواد   اإلدارة أعطت داكاندت الو دامع المادمدة  دد  حذا حالو احمحا 
مدددس االنظدددام العدددام يطدددر م أوديدددد  تمرت دددية علددد  و دددامع غيدددر  حلددد مادددتند  اإلدارة أاددددرتئالدددذي 

 اإلدارةلجحتفدداا تعبيددرا افددرحت م احدددث مددا اتقددوم  األشددياصيددروج مجموعددة مددأل   ذلددل:ممدداا و 
ا اقرارذدا ذدذا  رار تقيد مأل يجلئ حرمة حركت م ادا الشدوارع و تمنعدئ مدأل االحتفدا بةادارحين ا 

تشدكل  حن داادا الت ييد  القدانونا للو دامع و اعتقددت ايطدات  اإلدارة حألمعد غير مشروع ااعتادار 
مجلددس  حلدد للوادد  القددانونا للو ددامع  اإلداري و تعددود ر ااددة القاددام .  يطددرا علدد  النظددام العددام
مجلدس الدولدة الفرنادا  أعط و انطج ا مأل ذذا القرار  Gomel امة الدولة الفرناا مأل يجا 

القدانوأل الادادر  ألأو تدتليص و دامع ذدذا الحكدم ادا  2لنفائ ح  ر ااة الت يد  القدانونا للو دامع 
حمامددة ل ددا  األمرمددة ددد اددرج اعددج القيددود علدد  العقددارات التددا تبندد  بجانددب الموا ددع  1911اددنة 

رات ادا احدد الممداديأل التادرمت ببندام احدد العقدا اإلدارةمأل تشومئ معالم تذكارمة لدذلل  دد راادت 

                                                           
   و ما يلي ا  73ص  1986نشرة القاام العدد المالث ويارة العدا انة   1
الرقابة القضائية على قرارات الضبط االداري الصادرة في الظروف العادية رسالة لنيل درجة ،  احمد مواقي بناني 2

 273ص  2014-2013الدكتوراه ,بنيني احمد , جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق 



 
86 

 

ادر  مجلددس  اإلدارةو عندد الطعدأل ادا  درار  مرمددةاألالعامدة امديندة ادارمس ااعتادار  مدأل المنداط  
القدرار المطعدوأل امدئ علد   بةل دامطدااع امدري  ادا  آيالدولة الفرناا اداأل ذلدل المو دع لدمس لدئ 

   .اا الت يي  القانونا اإلدارةيطا  أااس
  : ة مجممة الو امعا ار  ج.
ت وأل الواامل الماتيدمة مأل  بدل ادلطات  أألوذا الر ااة عل  واامل الاا  و نقاد ب ا     

حددرص مجلددس الدولددة الفرناددا علدد  مددد  ر ابتددئ علدد  ادددرورة . و ددد مشددروعة اإلداري الاددا  
 حالاددددلطات الاددددا  ال تفددددرج  يددددودا علدددد  الحرمددددات العامددددة  أألمددددأل  للتأ دددددالقدددرارات الادددداطمة 

و ذلددل امراجعددة  ادداممة افددرج ر ااددة  اإلداري حيددث مقددوم القااددا 1يطيددرة بوجددئ يدداص ألاددااب
التددديل و مددد  التنااددب بين ددا و  حلدد و يطددورة الو ددامع التددا داعت ددا  ألذممددةاددا تقددديرذا  اإلدارة
 حتااع دداالقيدود التددا ااددتقر القادام علدد  اددرورة  بدديأل و مددأل2الادداطا الدذي اتيذتددئ اإلجددرامبديأل 

 يجدوي الحيدث   ر المطل قضعدم مشروعية الح هو اإلداري لواامل الاا   دارةاإلاا ااتيدام 
 حل دامعدد معطيدل الحرمدات اشدكل مطلد  الأل ذلدل ت اإلداري عند ااتعمال ا لواامل الاا   لإلدارة

اقدد 3مكتفدا بتقييدد  " حنمداو  اإلل دامل ذ  الحرمات "االحفاظ عل  النظام العام ال ماتليم غالاا ذدذا 
حكددم مجلددس الدولددة اددا  اددمة الماددورمأل المتجددوليأل الددذيأل ادددر اددا حق ددم  ددرار المنددع المطلدد  

مجلددس الدولددة الفرناددا اموجددب دعددو   حلدد اعددد ذلددل ؤ الجدداامماراددة الم نددة اددا الطرمدد  العددام 
غيددر جددامي و اي ددا ماددادرة للحرمددة واالتددالا المنددع  اإلجددرامذددذا  أألمجلددس الدولددة  اددرأ  اإلل ددام

 4الحرمات العامة اال تاادمة ححد و ماادرة المطل  ذ
 اإلداري يتعدديأل علدد  اددلطات الاددا    : تناس    الوس  يلة م  ع خط  ورة التهدي  د للنظ  ام الع  ام    

 ادج .  اإلجدراماتمواج ة الو امع التا تشكل يطرا عل  النظدام العدام امدا مجمم دا مدأل الوادامل و 
                                                           

 340المرجع الااب  ص  ،محمد محمد بدراأل   1

  983عاشور المماأل شوايل المرجع الااب  ص   2

   196ص  ,2011الطاعة األول   –دار  نديل للنشر و التويمع  اإلداري,درااات اا القانوأل  203ليل  رااا مايي    3
مصطفى بوزيد فهمي الوسيط في القانون االداري تنظيم االدارة العامة ط.ج دار المطبوعات الجامعية للنشر و التوزيع    4

 208ص 1995االسكندرية 
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ممددل يطددورة علدد  النظددام العددام لددذلل مااددم  ال  حيددجاجددوي ااددتيدام واددامل اددارمة لمواج ددة ي
و جادددامة اليطدددر  ةالاددداطا مدددع درجددد اإلجدددراممجلدددس الدولدددة الفرنادددا ادددرورة تناادددب  اشدددترط

 ددام عمدددة نمفددر امنددع محااددرتا الادديد رمنمددئ حينمددا  الندداجم عددأل النشدداط الفددردي و الجمدداعا " 
الطعدأل يتادت  حجدراماتحاور  مأل شانئ ممس النظام العام ومأل يدجا  أأل حل بنجاميأل ااتنادا 

 اإلجدراماحتماا االاطرااات التا يدعي ا العمدة ال تممل درجة مأل اليطورة تناادب مدع شددة  أأل
علددد  حرمدددة  التدددأمير أواحتماطمدددة دوأل مندددع المحاادددرة  حجدددراماتحيدددث كددداأل مدددأل الممكدددأل اتيددداذ 

 االجتماعات . 
الاددا   حجددراماالاددتمناممة حيددث مشددترط اددا  الظددرو اددا  أ مددرذددذ  الر ااددة  أذممددة ددر ظو ت    

 أمدددامالوحيدددد  األجدددراممكدددوأل ذدددذا  ألأكددداأل ادددرورما و اليمدددا و  حذا حالمكدددوأل مشدددروعا  الأ اإلداري 
 يأال امددددة مددددأل  أألالادددداطا اددددرورما  ااعتاددددار  اإلجددددراممكددددوأل  أألو   1اإلداري اددددلطات الاددددا  

دد النظددام العددام لددذا ادداأل مجلددس الدولددة الفرناددا  ددد  دديادداطا ذددو تفددادي يطددر حقمقددا  حجددرام
مجلدددس الدولدددة لدددئ حددد  ادددا  أألا عندددمات دددوأل ادددرورمة  أأل اإلداري الادددا   حجدددراماتتطلدددب ادددا 

الوارد عل  الحرمة مأل ج ة و جاامة اليطر الدذي ي ددد النظدام العدام  جاامة القيد عل  الر ااة 
 مدامأمكدوأل ادا جادامتئ ادرورما لمواج دة المو د  القدامم  ألأالادا  يجدب  ادةجراممأل ج ة مانمة 

الوا عدة و مدد  جدديت ا و ت ديددذا للنظدام العدام اداأل لدم  اإلداري واالتالا يرا ب القاادا  2 اإلدارة
 .  اإلجراماتمكأل ل ا ابب حقمقا و اروري حكم القااا باطجأل طعأل 

 حذا حالالجمحدة  أاداابغير مليمة بدذكر  اإلدارة أأل األالاعيب الابب  حمااتاا مجاا  أما     
ل دددأل  اإلداري القادددام  ةتيادددع لر ااددد اأن ددداادددبب الجمحدددة ا حالدددة ذكدددر فدددا ذلدددل.القدددانوأل  وجدددبأ

الجمحة ذندا يجدب علد  الطداعأل  إلادارالمبررة  لألاااب اإلدارةعند عدم ذكر  اإلمااتاعواة 
لدددوامت  أألتتمتدددع اقرمندددة مفترادددة  اإلدارةأل أ حيدددث الادددبب انعددددام الو دددامع المكوندددة لدددركأل  حمادددات

                                                           
درااة مقارنة راالة دكتورا  كلمة  اإلداري الاا   حجراماتااة القااممة عل  ركأل الابب اا راا عبد هللا حجايي الر    1

  404ص  2001الحقوق جامعة القاذرة مار انة 
 210المرجع السابق صمصطفى بوزيد فهمي  2
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عكس  حمااتاحمحة و عل  المدعا  أاااب حل تادر ماتندة  حدارمةااعتاارذا  رارات  الاا 
الجيامددري  اإلداري اددا القاددام  اإلداري تطبمقددات ذددذ  الر ااددة اددا مجدداا الاددا   أمددا. القرمنددةذددذ  

تطبيدد   أيحاددل علدد  ناذ لددم اا محتشددما يددي ا ددذ  الر ااددة ال يالددت نددادرة و دور القااددا اي ددا ال 
مجممددة  ددرارات الاددا   اإلداري امددئ  القااددا يمبددت  ادداما اددا حدددود مددا تددوار لنددا مددأل مراجددع 

دراادددات ادددااقة ادددا مجددداا الر اادددة  أ دتدددئاالادددتمناممة و ذدددو مدددا  آوالعادمدددة  الظدددرو ادددواما ادددا 
  1القااممة

مكددوأل  أألأأل ت ددوأل الجمحددة أو القددرار معيددب اددا مواددوعئ معنددا  اددئ مقاددد ا : عي    المح  ل    
كاندت  ادوامالمشدروعمة  مبددأالقدانونا المترتدب علد  الجمحدة الاداطمة غيدر جدامي لميالفدة  األمر

  2غير مااشرة آوالميالفة مااشرة 
لاددحة محددل المحددة الاددا  اإلداري البددد مددأل  :اإلداري  محددل المحددة الاددا ومددأل شددروط اددحة 
 اإلداري ال تعدددارج بددديأل المحدددة الادددا   امعنددد  مشدددروعاالمحدددل  مكدددوأل  أأل تدددواار شدددروط مدددمج 

ارورما و مكوأل كذلل ومشترط أماا أأل مكوأل  3 ت ادورذانظام القانونا الاامد و الااري و الو 
لدم يتدواار عنادر االادتعجاا كاندت المحدة  ادةذا بةادرابت ديد  أوكانت ذنال حالة ااتعماا حذا 

  ااطلة. اإلداري الاا  
مددأل شدداأل الجمحددة المتيددذة للمحااظددة علدد   مكددوأل  ألأ ئومقاددد ادد  اعدداال محددل الاددا  مكددوأل  أأل

ادددداأل لددددم ت ددددأل المحددددة الاددددا  كفيلددددة بتددددويا  اإلاددددراب أواليطددددر  بةاعدددداداأل تقددددوم النظددددام العددددام 
 مشروعة. االنظام العام كانت غير اليمة و االتالا غير  اإليجا أو اإلاراب

الاددددداطا متنااددددداا مدددددع جادددددامة  اإلجدددددراممكدددددوأل  أألامعنددددد   معقدددددوال المحدددددل الادددددا  مكدددددوأل  أأل
ئ و معتبددر التنااددب عناددرا ذامددا اددا تحديددد مددد  اددلطات لتو مدد اإلدارةت ددد   ذيالدد رابطاالادد

                                                           
  246مراد بدراأل .الراالة الاااقة ص    1

 االدارمةو  القانونمةكامانتئ لحمامة الحقوق و الحرمات العامة مجلة العلوم  .مانا نجمة الر ااة القااممة عل  اعماا االدارة   2
 147ص  2008كلمة الحقوق جامعة جمجلا الماس ايدي بلعااس الجيامر العدد الرااع انة 

  166ص   2013القرار اإلداري اا اوم  اام مجلس الدولة  دار ذومئ  الجيامر اايل كواة   3
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غيدر مكتوادة يترتدب  أوكاأل مادرذا مكتوادة  أماحأل اليروج عأل كل  اعدة عامة مجردة  1الاا 
التددا مقددوم القااددا  األوجددئتشددكل ميالفددة القددانوأل احددد الاددا  حيددث المحددة  بةل ددامعلي ددا الحكددم 

تتيدذ ميالفدة  2اواما كاندت الميالفدة مااشدرة أو غيدر مااشدرة ألجل االمحة الاا   بةل ام اإلداري 
- القاعدددة القانونمددة رفادديالمااشددرة للقاعدددة اليطددأ اددا تجمددة الميالفددة الم األوادداعالقددانوأل  أحكددام

  3الميالفة غير مااشرة للقاعدة القانونمة
ال بددد حذ  تددريمص مددأل القددانوأل ب حال حداري المحددة اددا   حادددار جددوييال علددا مددا تقدددم  بندداما    
يبددمت ل ددا تقييددد  األ ددلعلدد   أو محمدداايتاااددا ال اإلدارةمددنت متعتمددد علدد  نددص  ددانونا  أألمددأل 

 تاداير أمادا المو د  الفرنادا حيدث ادمالقادام الجيامدري  أأل حلمدئ ارةاإلشدوما تجدر  4الحرمات
ة للحفاظ عل  النظام العام اا ظل الظرو  االاتمناممة أأل تتيذ  درارات ور ار اللإلدارة اا حالة 

 مامة ابراذمم 5 ميالفة لقواعد المحل
اددلطت ا مددأل أجددل تحقيدد  غيددر  اإلدارة  ااددتيدمت يتحقدد  ذددذا العيددب حذا مددا  :عي    الغاي  ة    

ا عماال ددد  المياددص  انونددا لقددرار اإلداري و بددذلل اقددد أاددام ااددت حيددج الماددلحة العامددة أو 
تاددر الجمحدة  أألو ل دذا البدد مدأل  الطتئ و انحراائ عأل ال د  الذي كاأل ينا ا علمدئ تحقمقدئ.

و لدو كداأل  أيدراادت دات غرادا  ادةذاام العام عندد والتدئ الميتلفدة الااطمة مات داة حمامة النظ
ادا اعدج األحمداأل تلجدأ اإلدارة تحقيد  غامدة  مشدروعة.تعتبر غير  اةن ايتوي  المالحة العامة 

"ااددددتيدام اإلدارة وذددددو اعيدددددة علدددد  الماددددلحة العامددددة و ذددددو مددددا معددددر  اعيددددب انحددددرا  الاددددلطة 
ة ادواما ااادت دا  غامدة اعيددة عدأل المادلحة العامدة لالطت ا مأل اجل تحقي  غامة غير مشروع

                                                           
  280الددري دعم جع دعس بق ص د محمد محمد بدراأل   1

     87ص  2002انة  المرجع الااب  اعلا محمد الا ير  2

دار الفكر العرحا مار طاعة ميحدة و منقحة انة –درااة مقارنة المرجع  اإلدارمةالنظرمة العامة للقرارات المماأل الطماوي    3
  382ص   2006

ص  2004انة  اإلاجممةالواعمة المعاارة و اا الشرمعة  مظالناا  اإلداري الاا   نظرمةمحمد اايونا   الرمو عبد    4
280 

5-  Delmotte et sennaritin rec  G.E 28 fekrien1919 dames dal et lourot  s 1918 1919 rec ce.p 208 ce 6 aout 1915

GE p 276   287نقال تن ي  ة دب دهيم ص   
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ااددددتعماا اددددلطة الاددددا  لتحقيدددد  ا   1الددددذي حدددددد  ل ددددا القددددانوأل  د  ددددللذددددد  م دددداير  حاقددددام أو
 اإلداري ور االنحدرا  اادلطة الادا  ادتعتبر مأل ايطر  اذاعيدة عأل المالحة العامة  أغراج
الحديمدة لمجلدس  األحكدامادا اادتيدام ادلطة الادا  لتحقيد  مادلحة ياادة ومدأل  مداحل  جو تت

الدددذي  اإلداري القدددرار  اددددد ا أل ددد الدددذي و  1996مدددارس  15 دددرار  المدددؤرخ ادددا  الدولدددة الفرنادددا
علدد  اعددد ماددااة  حالمماراددة النشدداط مددأل  بددل عدددد مددأل التجددار المتجددوليأل امنعددئ العمدددة  أادددر 
انددئ  حالمددع تجددارة متشدداب ة اادعددام المحااظددة علدد  النظددام العددام متددر عددأل المحددجت التددا تب 150

المحددجت  أاددحابذددو تحقيدد  ماددلحة شياددمة لتجددار  ال امددة الحقمقمددة للقددرار أألتبدديأل للمجلددس 
تحقيددد    ددداال امدددة من مكدددوأل  أألالعامدددة ممكدددأل الحرمدددات علددد  تددددابير اإلداري   تدددأميرا   2القرمادددة 
لتفرمد  مظداذرة  القرار عندما مادر االالطة اماامة امكوأل بذلل مشواا اعيب االنحرا  أغراج

مددا اادعددام المحااظددة علدد  النظددام العددام وذددو اددا الحقمقددة منددع المظدداذرة كون ددا مقامددة مددأل حدديب 
اتنحددر  اددلطة  رج االنتقددام ددا و ددد مكددوأل القددرار الادداطا اددادر 3معددارج لمادددر القددرار .

 اددالقاج علدد  ل ال ددد  المحدددد  وممال ددا   مددام احددد رجدداا الاددا  اإلداري الاددا  اإلداري  بددذل
 أولذا ت تاا ر اادة ال امدة احد المتظاذرمأل و تقييد حرمتئ بدااع االنتقام ابب يجاات شيامة  

اادفة  اإلداري كبيرة اا الر ااة القااممة عل  المشروعمة الدايلمدة لقدرارات الادا   أذممةال د  
ومطلدد  علدد  ذددذا العيددب اال امددةف االنحددرا  االاددلطة عامددة . ااددفة  األيددر  يااددة و القددرارات 

النوامدا  حلد تمتدد  حنمداوحذلل لم تقتادر الر اادة القاداممة علد  احدص الشدرعمة اليارجمدة للقدرار و 
 اإلداري القددددرار  بةل دددداماالمحكمددددة العلمددددا  اإلدارمددددة اددددام ال راددددة  حأل  4لمادددددر القددددرار النفاددددمة 

جيامر العاامة و القااا ا ل  محل تجاري اافة ن اممة بناما عل  الطة الاادر عأل والا ال
 أواداب   حنذار مئتوجدوأل  1976امفري  20المؤرخ اا  76/73الاا  المحولة طاقا للمراوم 

غلقدئ  أوبو   تاديير المحدل مؤ تدا  األمر أو اماأليتالمتمملة اا واع حترايمة اتياذ التدابير اال
                                                           

  98ص المرجع السابق جمال قروف  1
  166-165المرجع السابق ص  حبيب ابراهيم حمادة الدليمي 2
.دج. منشورات الحلبي الحقوقية:  1.في الظروف العادية. ط اإلداريحمادة الدليمي. حدود سلطة الضبط  حبيب ابراهيم 3

  167ص  2015روت لبنان.يب
  99حسين طاهري ,المرجع السابق ص  4
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و مكددوأل القددرار الاددادر مددأل الددوالا ا لدد  المحددل التجدداري ااددفة ن اممددة اعددد اتيدداذ اددورة غيددر 
 .مشروعة

    الدعوى االستعجالية: الفرع الثاني    
نفيدذا ت اإلدارمدةادلطة اادتمناممة ادا تنفيدذ اللدوامت و القدرارات ا اإلداري تمتع ذيمات الاا   ألح    

تنفيدذ  أألاما و  للقاام.ذذا التنفيذ دوأل اللجوم مقدما  إلتماممااشرا و اا ااتعماا القوة العموممة 
أل القدانو  أحكداماقدد ا در المشدرع امقتاد   لإلاراداس االحرمات العامة اذذ  القرارات مأل شانئ الم

ي مندا ذدو مدا نتطدرق اا حداالت كميدرة ل دأل مدا  ااتعجالمئام اف ح  راع دعو  ق ا 09-08ر م 
غيدددر مااشدددرة و ذدددا  أوذدددو الحددداالت التدددا تدددرتا  احمامدددة الحرمدددات العامدددة اادددفة مااشدددرة  حلمدددئ
 ااددتعجااو  اااددمةالمحااظددة علدد  الحرمددات األااددتعجاا و  اإلدارمددةاا و دد  تنفيددذ القددرارات جااددتع

  .التدابير الارورمة
    
  اإلداريةاستعجال وقف تنفيذ القرارات  :األولالبند  

ال امدة و فيدذ لو   التنفيذ مادم  اادتعجاا و د  التن اااتحدث المشرع الجيامري نظاما ااتمنامم    
و كددذلل لاددد العيددب  1مددع ظددرو  كددل  اددمة  اددجمينع و اعدداا مر اددمنددئ اددماأل تددديل  ادداما 

أل شددانئ والددذي مدد 2المترتدب عددأل دعددو  تجدداوي الاددلطة كون ددا لددمس ل ددا امددر موادد  للقددرار اإلداري 
ف اعندددما يتعلدد  08/09مددأل ق ا م ا ا 919و  ددد ناددت المددادة   اددا حالددة تنفيددذ أحددداث اددرر 

جيمدددا يجدددوي لقاادددا  أوكلدددا  حل دددامو لدددو ادددالراج و مكدددوأل موادددوع طلدددب  حداري اقدددرار  األمدددر
 ظددددرو معينددددة منددددئ م مددددا كانددددت  آمددددارو دددد   أوبو دددد  تنفيددددذ ذددددذا القددددرار  مددددأمر أألاالاددددتعجاا 

اا تبرر ذلل و مت  ظ ر لئ مأل التحقي  وجود وجئ ياص مأل شأنئ ححداث شل جددي جاالاتع
حددوا مشددروعمة القددرار . عندددما مقاددا بو دد  التنفيددذ , مفاددل اددا طلددب حل ددام القددرار اددا أ ددرب 

يتمتددع  ااددا االاددتعجاا  ا جدداا , ينت ددا أمددر و دد  التنفيددذ عنددد الفاددل اددا مواددوع الطلددب ف 

                                                           
  259ص  2012هومة الجزائر سنة  عدو عبد القادر المنازعات االدارية دار 1
  291ص المرجع السابق يامة ابراهيم  2
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أأل  بةمكاندئ, حذ  اإلداري فيدذ اادلطة تقديرمدة ادا و د  تنفيدذ القدرار اا دعو  االاتعجاا و   التن
ا أو كانددت تلددل االنت ا دات تشددكل ماااددا يطيددر  تد تنفيددذ  درار حداري أو و دد  آمددار  ممدأمر بو دد  

و أأل مقددرأل  1أأل مقددرر تنفيددذ  اددور ادددور  أماددا و يجددوي للقاادداغيددر مشددروع االحرمددات العامددة 
و ت مددأل أذممددة طلددب و دد  تنفيددذ القددرار كونددئ محقدد   لاددماأل تنفيددذ . ت ديدمددئذددذا األمددر ا رامددة 

مدأل اعالمدة طلدب وممدا ييمدد  ماتعجلة.حمامة و امانة يااة للحقوق و الحرمات و ذا حمامة 
دوأل اادددتمنام حتددد  تلدددل المتعلقدددة  فيدددذاإلدارة تقبدددل األمدددر بو ددد  تنو ددد  التنفيدددذ أأل جممدددع  دددرارات 

دم  ابلمة األمر الاادر اا دعو  االاتعجاا و   التنفيدذ ألي يمادة عل  ذلل ع 2 االنظام العام
 3طعأل

 

                                                           
من ق إ ج م إ خالفا ما كان عليه األمر في قانون إجراءات المدنية القديم الذي كان يخرج من نطاق وفق  935أنظر المادة   1

 تنفيذ قرارات إدارية التي تمس حفظ النظام و األمن و الهدوء العام
  .24ص  2003, سنة  4د إجراءات استعجال في المادة اإلدارية , مجلة مجلس الدولة , العدد بن ناصر محم 2
  من ق إ م إ . 936المادة  3
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 األساسيةاستعجال المحافظة على الحريات  :الثانيالبند    
اادددتعجاا لحمامدددة الحقدددوق و الحرمدددات العامدددة تادددمنئ  دددانوأل  معتبدددر اادددتعجاا الحرمدددات أذدددم    
يتددمت حيددث امتمددايات الاددلطات اإلدارمددة اددا اددبيل المحااظددة علدد  النظددام العددام تجددا   1 08-09
اداعة ف  48ألاراد اللجوم حل  القااا اإلداري لوادع حدد لتجداويات الادلطات اإلدارمدة يدجا ال

منددئ ا ممكدأل لقاادا االاددتعجاا  920ة دت المداحيددث ناد 2لددرم أي اعتددام ممددس حرمدة أااادمة
كاندت ظدرو  االادتعجاا  اممدة  حذاأعدج   919عندما مفال اا الطلب المشار حلمدئ ادا المدادة 

 مشدترط المشدرع لتطبيد  و   , أأل مأمر اكل التدابير الارورمة للمحااظة عل  الحرمات األااامة .
حالددددة  مواددددوعمة,ار مددددجث شدددروط أعددددج  تدددوا 920حاددددب ندددص المددددادة  االادددتعجااذدددذا النددددوع 
وجددود مادداس احرمددة أاااددمة و أأل  األاااددمة,المقاددودة اددا حطددار حمامددة الحرمددات  االاددتعجاا

 ظاذرة.مكوأل ماااا يطيرا و عدم مشروعيتئ 
ااالاددتعجاا التحفظددا  3و كمددا ماددممئ الدداعج : ااددتعجاا التدددابير الاددرورمة  الثال  ثالبن  د     

اددددا حالددددة االاددددتعجاا القاددددو  يجددددوي » اقول ددددا :  09-08مددددأل ق  921ناددددت علمددددئ المددددادة 
لقااددا االاددتعجاا أأل مددأمر اكددل التدددابير الاددرورمة األيددر  , دوأل عر لددة تنفيددذ أي  ددرار حداري 

حادددااة حلددد  شدددرط عددددم الماددداس اأادددل  اإلداري مدددا عددددا حددداالت التعددددي , االادددتمجم أو ال لددد  
 الح  .

  دعوى التعويض :الثالثالفرع     
حذا كانددت دعددو  تجدداوي الاددلطة تعددد مددأل أذددم أادداليب الر ااددة القادداممة حال أن ددا اددا اعددج     

القددرار  آمددارال يترتددب علمددئ و دد  راع ددا  األحمدداأل غيددر كاامددة اددا حمامددة الحرمددات العامددة كددوأل أأل
اإلداري محل الطعأل , اةذا تم  بوا الدعو  شكج و مواوعا اةندئ يترتدب علمدئ حاطداا المحدة أو 

  رار الاا  غير المشروع اق  دوأل ت طمة ما يترتب عأل القرار مأل ارر .

                                                           
  إ ج م إ . 2008-04-23الصادر في  21أنظر ر ج ج العدد  1
  . 263, المرجع السابق , ص عدو عبد القادر .  2
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 و مأل ج ة مانمة اةأل دعو  تجاوي الالطة  د ال ت وأل مجدمدة ادا حالدة مدا حذا  امدت اإلدارة    
ر ادا اللدوامت الادا  غيد بةل دامر مااشرة اعد اددور  أو ادا حالدة ادوات ممعداد الطعدأل بتنفيذ القرا

المشددروعة , لددذا ياقدد  للمتاددرر اددو  دعددو  التعددومج لددذلل تعتبددر دعددو  التعددومج أو دعددو  
ت مددأل أ مددر الدددعاو   ددوة و  ممددة  انونمددة و  ادداممة لحمامددة الحقددوق و الحرمددا اإلدارمددةالماددؤولمة 

أأل القااددددا اإلداري يتمتدددع اادددلطات وااددددعة اي دددا أ مدددر و أواددددع مدددأل دعددددو  العامدددة . ااعتادددار 
و األمددر بتعددومج األاددرار  اإلداري اإلل ددام و ذددا تاددمت لددئ افحددص مشددروعمة المحددة الاددا  

واديلة مكملدة لر اادة المشدروعمة تادمت بجبدر الادرر عدأل  بدذلل تعتبدر التا ألحقت ااألاراد ا ا 
 المشروعة .تدابير الاا  المشروعة و غير 

اااددتمنام الشددروط العامددة لدددعاو  عمومددا ا الاددفة , الماددلحة , مددم الشددروط اليااددة ف اددةأل     
دعدو  التعدومج ال تتقيدد ادالقرار اإلداري و ال االنظدام و ال اممعداد أرحعدة أشد ر الياادة بدددعو  

 و 801و تيددددتص المحددددا م اإلدارمددددة كدرجددددة أولدددد  بدددددعو  التعددددومج حاددددب المددددادة   1اإلل ددددام
و محدد أجل راع الدعو  التعدومج اأرحعدة أشد ر  902تاتأن  أمام مجلس الدولة حاب المادة 

 ق اما 829مأل تارمخ نشر القرار اإلداري حاب المادة 
حذا كدداأل القددرار  مددااددلطات  ااددا اإلل ددام اددا أأل اددلطتئ تتجدداوي التددد ي  ام تادداعاو يتأ ددد     

ااددة حددد الحكددم لددئ اددالتعومج ممددا يتددمت أ مددر لر  لدد ح  وأل أم ال و حل ددام القددرار الاددابمطااقددا للقددان
القاام اإلداري . و ماؤولمة ادلطات الادا  اإلداري عدأل لدوامت و تددابير الادا  اإلداري تقدوم 

,  االيتاداصعل  أااس اليطأ حذا كانت لوامت الاا  مشواة اأحد عيوب المشروعمة ا عيب 
و عيدب ال امدة ف كمدا  دد تقدوم مادؤولمة  , عيدب الادبب , عيدب المحدل اإلجراماتعيب الشكل و 

 الطات الاا  اإلداري دوأل يطأ حذا كانت الجمحة مشروعة و نشأ عن ا ارر لألاراد .
 

    
                                                           

 من ق إ م إ سابق اإلشارة  829أنظر المادة  1
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  مظاهر فاعلية الرقابة القضائية في حماية الحريات :الثانيالمبحث  

مجدرد اددور حأل اماأل الحرمات العامة اا مواج ة لدوامت الادا  اإلداري ال يتو د  علد       
الدذي أحدمتدئ  رحكم بةل ام الجمحة أو  رار الاا  غيدر مشدروع أو الحكدم ادالتعومج عدأل الادر 

الجمحدددة الاددداطمة , بدددل ممتدددد حلددد  غامدددة النظدددر ادددا ال دددد  المنشدددود مدددأل الددددعو  القاددداممة و 
ارات القددر  أوالمتممددل اددا تمكدديأل المتقااددا مددأل حقددئ مددأل يددجا اددماأل تنفيددذ األوامددر أو األحكددام 

ونمدة القاعددة القان رامتاح اإلدارة عل  أو ارج غرامة ت ديدمة لداع اادرة لاالحئ اد اإلدارة ال
منددئ ماددايرة التطددورات التددا حدددمت اددا األنظمددة القانونمددة و القادداممة اددا  و اددعماحأل المشددرع  .

حيدث  ا ق ح م ح ف 09-08عمدد حلد  تعيمدي ادلطة القاادا امقتاد  القدانوأل اقد ميتل  الدوا 
علدد  جدواي القاادا اإلداري بتوجمددئ أوامدر لدإلدارة و اددرج غرامدة ت ديدمدة لحمل ددا  احةادر ندص 

 عل  تنفيذ األوامر و األحكام و القرارات الاادرة عنئ .
 القاادا و ادلطةادا المطلدب األوا  و ل ذا انتطرق حل  الطة القااا ادا توجمدئ األوامدر    

 .المانا اا المطلباا ارج غرامات ت ديدمة عل  الطة الاا  
 المطل  األول : سلطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر لسلطة الضبط اإلداري     
و ذدذا كرادئ مجلدس الدولدة كأال عام ممنع عل  القااا اإلداري توجمدئ أوامدر حلد  اإلدارة     

حيدث  ,2002-01-14القااممة .و مأل ذلل حكم مجلس الدولة بتارمخ  اا العديد مأل أحكامئ 
طلب المدعمة الذي يرما حل  حليام رممس بلدمة ااب اليوار بتالمم ا ريادة البندام  ا  براج 

و  دد علدل ذدذا الدراج امبددأ الفادل بديأل الادلطات المكدرس  الادكنا,مأل أجل تجايد مشدروع ا 
حدد  توجمددئ  اااددتمناملنفاددئ  مجلددس الدولددة  حال أأل مددا تجدددر اإلشددارة حلمددئ اقددد أجدداي . 1داددتورما

و ااددور ق ح م  و حالدة ال لد  إلداري . االادتمجمأوامر حل  اإلدارة و ذلل ادا حالدة التعددي , 
األوامددر  ذاالقااددا اإلداري اددلطة توجمددئ أوامددر لددإلدارة لاددماأل تنفيددذ الجيامددري  ح يددوا المشددرع

                                                           
غير منشور المشار إليه في مؤلف عدو عبد  2002-01-14قرار بتاريخ  003812مجلس الدولة الفرقة الرابعة , ملف رقم  1

  137ص  2010القادر , ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة , دار حومة الجزائر , 
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تطلدددب عنددددما ي» مدددأل ق ح م ح   978واألحكدددام و القدددرارات القاددداممة و ذلدددل طاقدددا لدددنص المدددادة 
األمددددر , أو الحكددددم , أو القددددرار حلدددديام أحددددد األشددددياص المعنومددددة العامددددة أو ذيمددددة معينددددة تياددددع 

الج ات القااممة اإلدارمة ااتياذ تددابير تنفيذمدة معيندة لدم مادب  أأل أمدرت  اليتااصمنايعات ا 
ب دددا اادددبب عددددم طلب دددا ادددا اليادددومة الادددااقة , تدددأمر الج دددة القاددداممة المطلدددوب من دددا ذلدددل , 

ادا حالدة عددم تنفيدذ أمدر أو » ق ح م ح  981أمدا المدادة   ..«دار  رار جديد اا أجل محدد بةا
حكدددم أو  دددرار  اددداما و لدددم تحددددد تددددابير التنفيدددذ , تقدددوم الج دددة القاددداممة المطلدددوب من دددا ذلدددل 

 «بتحديدذا و يجوي ل ا تحديد أجل التنفيذ و األمر اال رامة الت ديدمة 
 امددرأو ممكددأل تحديددد حدداالت لجددوم القااددا اإلداري حلدد  توجمددئ و مددأل يددجا ناددوص ذددذ  المددواد 

 شروط.ا ذلللالطة الاا  اإلداري و 
 أنواع األوامر التي يوجهها القاضي اإلداري للضبط اإلداري :  األولالفرع     
مكددددأل للقااددددا اإلداري أأل يوج  ددددا حلدددد  اددددلطة الاددددا  ماألمدددر االتدددددابير التنفيذمددددة التددددا حأل     

القاداما الفاادل ادا الندياع األمدر االتددابير التنفيذمدة ادا نفدس الحكدم  من ا اإلداري عل  نوعيأل 
ومكدوأل ذلدل , حذا مدا طلدب المددعا الحكدم علد  ادلطة الادا  اإلداري االقمدام معديأل أو  األالا

ر معيندة لادماأل تنفيدذ يبتدداب مرمدأنفادئ أأل  ت و مطلدب ادا ذات الو دتاالمتناع عدأل عمدل , كمدن
 .1الحكم أو القرار القااما األمر أو

 اعاألمر بالتدابير التنفيذية في حكم الحق للحكم الفاصل في النز الفرع الثاني :     
ادا حالدة الفادل ادا الندياع و لدم تدأمر الج دة القاداممة ااتيداذ التددابير التنفيذمدة لدذلل الحكدم     

اةندئ الادااقة أو األمر أو القرار القااما اابب عدم طلب ا مأل طر  المحكوم لئ اا اليادومة 
افدددا ذدددذ  الحالدددة تدددأمر  محددد  ل دددذا األييدددر أأل يتددددارل األمدددر و مطلب دددا اموجدددب دعدددو  جديددددة .

القادداممة اددلطة الاددا  اإلداري اددأأل تادددر  ددرارا حدارمددا جديدددا اددا أجددل معدديأل مددع جعددل الج ددة 
الجديددددد ممددددنت  اإلداري القددددانوأل  اةادددددارذلددددل تحددددت طاملددددة ال رامددددة الت ديدمددددة عنددددد اال تاددددام  .

                                                           
  313ص المرجع السابق  عن يامه ابراهيم  1
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 دددرار حداري و  اتيدداذللمحكددوم لددئ وادددعمة  انونمددة جديددددة اددالمطلوب مدددأل اددلطة الادددا  اإلداري 
  1لمس عمج مادما أو امتناع عأل عمل

   : ادددلطة القاادددا اإلداري ادددا ادددرج غرامدددة ت ديدمدددة علددد  ادددلطة الادددا  المطل     الث   اني     
تادددت د  ال رامدددة الت ديدمدددة اشدددكل مااشدددر ح دددرا  ادددلطة الادددا  اإلداري علددد  تنفيدددذ ذدددذ  اإلداري 

لطة الاددا  اإلداري مددأل تطبيدد  األوامددر كجدديام حذا مددا تيلفددت ادد تعتبددراألوامددر و مددأل مددم ا ددا 
أن دددددا عقوادددددة مالمدددددة تاعمدددددة , ماددددددرذا القاادددددا اإلداري او تعدددددر  ال رامدددددة الت ديدمدددددة  2التنفيذمدددددة

 دد  3الطات الاا  اإلداري تعا   كامانة عامة لحمامة الحقوق و الحرمات العامة لألاراد مأل
اما علدد  طلددب نددللج دات القادداممة بيجددوي » اقول ددا منددئ  471ندص المشددرع الجيامددري اددا المدادة 

و يجدددوي لقاادددا األمدددور ايتاااددد ا.اليادددوم أأل تاددددر أحكامدددا بت ديددددات مالمدددة ادددا حددددود 
اادالرغم مدأل ذدذا الدنص  "الماتعجلة بناما عل  طلب اليادوم أأل ماددر أحكامدا بت ديددات مالمدة

ت ديدمددة اددد بدديأل مؤمددد و معددارج لفددرج ال رامددة ال مو فددئحال أأل مو دد  القاددام الجيامددري كدداأل 
لعديدددد مدددأل , و ذدددو مدددا يتجلددد  ادددا ا 4اإلدارات العموممدددة حال أأل معظم دددم كددداأل معارادددا لفراددد ا

حيددث أ ددر أأل  5الدولددة اددا  اددمة ا ل م ف اددد ويارة الترحمددة الوطنمددة  مجلددسالقددرارات من ددا  ددرار 
القاادددا كعقوادددة و االتدددالا ينا دددا تطبيددد  مبددددأ  انونمدددة الجدددرامم و  ال رامدددة الت ديدمدددة ينطددد  ب دددا

و نظدرا  6العقواات , و ال يجوي للقااا اإلداري النط  اا المادامل اإلدارمدة اال رامدة الت ديدمدة 
لآلمددار الاددلبمة التددا يلف ددا اإلجت دداد القادداما المكددرس مددأل  بددل مجلددس الدولددة اددا منددع القااددا 

ادد اإلدارات العموممدة , و مدأل ذدذ  ا مدار الادلبمة التقليدل مدأل شدأأل  مأل تالم  غرامات ت ديدمة

                                                           
  210المرجع السابق ص يامه ابراهيم  1
  151عدو عبد القادر , المرجع السابق ص   2
عزري الزين , وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري , مجلة العلوم اإلنسانية , جامعة محمد   3

 123, ص  2010, نوفمبر  20بسكرة , الجزائر , العدد  خيضر
ص  2010مة , الجزائر , بن صاولة شفيقة , إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية , دراسة مقارنة , دار حو 4

321 . 
سنة  03ولة , العدد , مجلة مجلس الد 2003-04-08المؤرخ في  014989مجلس الدولة , الفرقة الخامسة , القرار رقم  5

  177, ص  2003
  176المرجع السابق ص عدو عبد القادر ,  6



 
98 

 

  1الماداس الواادت ااألحكدام الدادتورمة واألحكام القااممة , المااس اأبري معدالم دولدة القدانوأل ,
و ذدددذا مدددا جعدددل المشدددرع الجيامدددري مادددمأل  دددانوأل ح م ح اعدددج النادددوص الادددرمحة التدددا تيدددوا 

اددددا ذلددددل و 2ت ديدمددددة علدددد  اإلدارة إلجاارذددددا علدددد  التنفيددددذ للقااددددا اإلداري اددددلطة اددددرج غرامددددة
 ا تمة الحاالت

 : حاالت الحكم بالغرامة التهديدية  األولالفرع     
مددددأل ق ح م ح نجحددددو أن ددددا  ددددد حددددددت  981حلدددد   980  ناددددوص المددددواد مددددأل لدددداددددالرجوع ح    

 علد  اإلدارة .من دا التنفيدذ واد  ةالحاالت التا تيوا للقااا اإلداري الطة ارج غرامة ت ديدم
و   أعدددج  أأل تدددأمر ا رامدددة ت ديدمدددة مدددع تحديدددد تدددارمخ ادددرماأل مفعول دددا  979و  978المدددادتيأل 

نف ددم أأل القاادا اإلداري مدأمر اال رامدة الت ديدمدة اددا  979و  978ادالرجوع حلد  ندص المدادتيأل 
ة داري ااتيددداذ تددددابير تنفيذمدددمدددأمر القاادددا اإلداري ادددلطة الادددا  اإل حينمددداالحدددالتيأل التددداليتيأل  

عندددما مادددر حكددم وكددذلل  القادداما.معينددة و تمنح ددا أجددج معينددا للتنفيددذ و ذلددل اموجددب الحكددم 
 ااما مأمر امئ القاادا اإلداري ادلطة الادا  اإلداري بةاددار المحدة ادا  جديددة ادا أجدل 

ت ديدمدة ادا نفدس الحكدم افا ذذ  الحالة أمادا مادتطمع القاادا اإلداري أأل مدأمر ا رامدة محدد. 
 القااما مع تحديد تارمخ ارماأل مفعول ا .

مما ممكأل مجحظتئ اا ذاتيأل الحالتيأل أأل الحكم اال رامة الت ديدمدة اداب  علد  عملمدة البددم     
ادددا التنفيدددذ . و األمدددر اال رامدددة الت ديدمدددة ذندددا علددد  ادددبيل دادددع اإلدارة ااإلادددراع ادددا تنفيدددذ تلدددل 

 3القااا القرارات التا أمر ب ا
 : شروط تطبيق الغرامة التهديدية على سلطة الضبط اإلداري  الثانيالفرع     
روط طلددب ال رامددة شدد, نجدددذا تددنص علدد  ا م ا مددأل ق 988حلدد   978اددالرجوع حلدد  المددواد     

و  ،وجود حكدم  اداما ادادر عدأل ححدد  ج دات القادامب  1الت ديدمة و ذلل عل  الشكل التالا
                                                           

  220عمار بو ضياف , المرجع السابق ص  1
 من ق إ م إ  968إلى  980أنظر من  2
نعاس نادية , تفعيل دور القاضي اإلداري في ظل ق إ م إ , مجلة الفكر , كلية الحقوق و العلوم السياسية ,  قصير علي , بو 3

  219جامعة محمد خيضر , بسكرة , الجزائر , العدد الحادي عشر ص 
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جددوب أأل و و  بددذلل تاددتاعد مددأل نطدداق ال رامددة الت ديدمددة األحكددام الاددادرة عددأل المحددا م العادمددة .
ادددلطة الادددا  تددددبيرا معيندددا ,  ومادددتوي أأل ماددددر الحكدددم ااددددد أي  اتيددداذيتطلدددب تنفيدددذ الحكدددم 

حأل ال رامددة الت ديدمددة  2دعدو  مددأل الدددعاو  التددا ييددتص ب ددا القادام اإلداري ادداب  اإلشددارة حلي ددا
رأل اادددور أمددر ادداب  علدد  التنفيددذ أي اددا الحكددم األاددلا مددأل الج ددة القادداممة اإلدارمددة تددق ددد ت

عدددم التنفيددذ ألي اددبب كدداأل  عنددد مددأل ق ح م ح و  ددد ت ددوأل الحقددة لددئ 980عمددج اأحكددام المددادة 
 .3ق ح م 981عمج االمادة 

, ال ت ليدددد  اماددددتحيل , الددددمس مددددأل  قابلي    ة األم    ر أو الحك    م أو الق    رار القض    ائي للتنفي    ذ    
المتاور أأل مقوم القااا اإلداري اااتيدام الت ديد المالا الجح  عل  ادور الحكم أو القدرار 

الت ديددد المددالا ,  أاددلوبالتددا تمنددع ااددتيدام  االاددتحالةالقادداما حذا كدداأل تنفيددذ  ماددتحمج و مددأل 
جمعمدددة حكدددم القادددام بددداطجأل  دددرار أادددمس حددديب اماادددا أو اقدددداأل مادددتندات حدارمدددة ياادددة بت

 4امتناع اإلدارة تالمم ا حل  المحكوم لئ
مدأل ق ح م ح  987و ذدو مدا نادت علمدئ المدادة  رفض سلطة الضبط تنفي ذ الحك م القض ائي    

حينمدددا تدددراج اإلدارة للتنفيدددذ , كمدددا أأل شدددرط رادددج التنفيدددذ ادددروري أمادددا اممدددا ييدددص األوامدددر 
 5اإلاتعجالمة لتقدمم طلب اشأن ا 

ق ح م ح تشددرط لتقددددمم طلددب الحكددم اال رامدددة  987طاقدددا للمددادة  ث   ة أش  هرانقض  اء أج  ل ث      
الت ديدمة ااإلادااة حلد  رادج التنفيدذ , انقادام مجمدة أشد ر مدأل اددور الحكدم , تبددأ مدأل تدارمخ 

التددا مقدددم مددأل شددأن ا طلددب الحكددم اال رامددة  التبلمددر الراددما للحكددم اااددتمنام األوامددر االاددتعجالمة
.مددددددددددددددأل ق ح م ح  2الفقددددددددددددددرة  987الت ديدمددددددددددددددة دوأل ذددددددددددددددذا األجددددددددددددددل طاعددددددددددددددا لددددددددددددددنص المددددددددددددددادة 

                                                                                                                                                                                           
  324يامه إبراهيم ص  1
  230ع السابق ص , المرجالقادر عدو عبد  2
  223عدو عبد القادر , نفس المرجع , ص  3
  523المرجع , ص  فسعدو عبد القادر , ن 4
  260المرجع  السابق ص يامه ابراهيم   5
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 :ةخاتم

تطدددور بدددريت أذميت دددا ب  ددددحأل موادددوع الحقدددوق و الحرمدددات ذا أذممدددة كبدددر  ادددا حمددداة الفدددرد و     
مدددأل اإلعجندددات الدولمدددة و كميدددر ب دددذ  الحرمدددات و الحقدددوق  ندددادت الحمددداة ادددا ميتلددد  المجددداالت

ميتلدد  الدادداتير اددا الدددوا , و دعددت حلدد  كفالددة حمايت ددا مددأل يددجا واددع ر ااددة  ادداممة اعالددة 
تحمدددا و تددددعم الحقددددوق و الحرمدددات اددددا مواج دددة انحراادددات و تعادددد  اإلدارة العامدددة اااددددتعماا 

  ااري الجيامدددري الموادددوعا مندددئ واالادددتعجالادددلطت ا و امتمايات دددا . و مدددا اعتدددرا  للقاادددا اإلد
لمبدددأ المشددروعمة و ذلددل اموجددب مددا  اادلطات وااددعة اددا مواج ددة اإلدارة الممتنعددة عددأل االمتمدداا 

-09يولئ لدئ مدأل وادامل وادلطات و ادجحمات لدم معرا دا القادام اإلداري  بدل اددور  دانوأل 
وااددت واددرمت مددأل اجددل ترادديخ دولددة  المتعلدد  اقددانوأل اإلجددرامات المدنمددة و اإلدارمة,لدددليل 08

الحددد  والقدددانوأل التدددا مكدددوأل اي دددا الحدددا م والمحكدددوميأل حدارة و مدددواطنيأل علدددا درجدددة واحددددة مدددأل 
المادداواة أمددام مبدددأ المشددروعمة  لددذا اددات بةمكدداأل القااددا اإلداري حالمددا التادددي ل ددل تجدداويات 

وانطج دا مدأل  أل تعاد  اإلدارة .اإلدارة اما أ ر  القانوأل كامانة لحمامة حقوق وحرمدات األادراد مد
لاددلطة جملددة مددأل التدددابير الو اممددة التددا تفرادد ا ايتممددل اددا أاددات الاددا  اإلداري   المبدددأا ذذدد

 ددددرج حمامددددة النظددددام العددددام اعنااددددر  المالددددث األمددددأل، الاددددحة ا داإلدارمددددة علدددد  حرمددددات األاددددرا
العامة،الادددكينة العامدددة حال أأل  ذدددذ  الادددجحمات الميدددوا ل دددذ  الادددلطة ادددا ادددبيل تحقيددد  ذدددذا 
ال دددرج تعدددد مدددأل ايطدددر الادددجحمات التدددا تتمتدددع ب دددا نتيجدددة لألاددداليب التدددا تعتمددددذا ادددا ذلدددل 

االنظددام العددام، أو  حيددجالنئ أأل محدددث كأاددلوب الحظددر أو المنددع مددأل مياولددة نشدداط مددا مددأل  شددأ
نظدددام التدددريمص المادددب  لمياولتدددئ ، حال أ أل ذدددذ  األاددداليب المعتمددددة مدددأل طرا دددا مدددأل شدددأن ا أأل 

المكفولة ل م داتورما ودولما، وحذلل تتجل  العج دة  لألارادتشكل ماااا ااريا االحرمات العامة 
 الوااحة بيأل الاا  اإلداري والحرمات العامة.
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 :ا تمة  النتام حل  ناتوالاا ذذا المواوع اقد درااتئ  توعلمئ ومأل يجا ماتم 
العددام  ومممددل الجانددب  النظدداممددأل اجددل الحفدداظ علددا  لددإلدارةاددلطة ميولددة  اإلداري الاددا      

، كمددا أأل الاددلطة الميتاددة بةادددار لددوامت الاددا  اإلداري ذددا الاددلطة اإلدارةالاددلبا  لنشدداط 
تعتمدددد ادددلطات الادددا  اإلداري حددداا و  الدددويمر األوا.و رمدددمس الجم ورمدددة ممملدددة ادددا  التنفيذمدددة 

د ممارات ا إلعمال ا عل  جملة مأل األااليب كأالوب المنع أو الحظر، التنفيذ المااشر الدذي معد
ذ  ادا  حداالت معيندة، وعلمدئ ا د حلمدئ اللجدوممأل أيطر امتمدايات اإلدارة ا دو حجدرام اادتمناما يدتم 

اددرورة حيومددة يتمتددع  التددا تعتبددر اددرادلأل العامدة تددؤمر اددلاا علدد  حرمددات أألمددأل شددأن ا األاداليب 
مددأل طددر  تنظمم ددا بددل يجددب لماددت مطلقددة ذددذ  الحرمددة بيددد أأل علدد   دددم المادداواة،  األاددرادب ددا 

 ددانونا محدددد وحددذلل تتاددت  حطددارحفاظددا علدد  النظددام العددام وذلددل اددا  اإلداري اددلطات الاددا  
 اإلداري والحرمدددات العامدددة وذدددا عج دددة ت املمدددة ، اادددلطة الادددا   اإلداري العج دددة بددديأل الادددا  
و  دالألادر بدل واديلة لتحقيد  المادلحة العامدة وادماأل الحرمدات العامدة  ذات المات غامة اا حد 

مدا ك  بوااطة ر ااة القاام اإلداري اا مواج ة لوامت الادا  . يبري التوايأل بيأل الالطة والحرمة
حظدددر توجمدددئ أوامدددر لدددإلدارة الدددذي ارادددئ القاادددا اإلداري الجيامدددري علددد  تواددلنا حلددد  أأل مبددددأ 

نفاددددئ ال يجددددد أي تبرمددددر أو اددددند  ددددانونا لددددئ , ممددددا جعددددل المشددددرع و القاددددام اإلداري يتجدددداوي 
الاددددا  وتددددديل  بناددددوص اددددرمحة تعطددددا الحدددد  للقااددددا اإلداري اددددا توجمددددئ أوامددددر  لددددإلدارة.

ذددددو الحفدددداظ علدددد  النظددددام العددددام  ئ الجددددوذري غرادددد لألاددددرادالحرمددددات العامددددة اددددا تقييددددد  اإلداري 
  .آيرمأل ارادعامة ألحرمات ذو اماأل  األييرالمحااظة عل  ذذا و 

ن ددا ذددذ  الحرمددات الفردمددة م أأل حال لألاددراداددالرغم مددأل الاددمانات المكفولددة للحرمددات العامددة و      
اددة علي ددا مددأل طددر   والجماعمددة تتددأمر اشددكل كبيددر اددا الظددرو  االاددتمناممة نتيجددة القيددود المفرو 

التا تتواع اجحمات ا ذذ  الحالة لمواج ة الواع اليطدر  األييرةذذ   اإلداري الطات الاا  
  ذذدد االداددتور لمواج ددةالعمددل  اإلمقددا حددد  حلدد دايددل الدولددة حيددث ييددوا ل ددا اددجحمات تاددل 

 .الظرو 
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ا بت رمس ادمانات  من د لألاراداالرغم مأل محاولة المشرع حمامة الحقوق والحرمات العامة       
ادددا مواج دددة تادددراات و أعمددداا الادددا  اإلدارمدددة القانونمدددة ور ابت دددا مدددأل  بدددل القاادددا اإلداري 

نوعدددا مدددأل االادددتقجلمة كتنظدددمم جديدددد ادددمأل الادددلطة  اإلداري تددددعمم ذدددذ  الر اادددة امدددنت القادددام و 
دور القاادددا  وذلدددل راجددع  حلددد  أأل تاقدد  غيدددر اعالدددة وغيددر كاامدددة األييدددرةحال أأل ذدددذ  القادداممة 

اإلداري اددا حمامددة الحقددوق و الحرمددات  اددا الجيامددر مددا ياا حددديث النشددأة مقارنددة مددع نظيددر  مددع 
و الفاددل اددا المنايعددات اإلدارمددة عدددم وجددود  ادداة متياادديأل اددا النظددر  و نظيددر  اددا ارناددا

احيدددددث ال ممكدددددأل للقاادددددا العدددددادي معرادددددة و كشددددد  ياوادددددمات العمدددددل اإلداري و الظدددددرو  ,
و طبمعددة الاددلطة التقديرمددة لددإلدارة و كددذلل مددد   درتددئ اددا االجت دداد اددا تحقيدد   المحمطددة اددئ ,

 التوايأل بيأل الحقوق و الحرمات و المحااظة عل  تحقي  الاالت العام .
عدم اعتماد المشدرع الجيامدري علد  مادألة تيادص القاداة ادا المجداا اإلداري اشدكل مادتقل -

  أمدددر ادددلاا علددد  مدددردود القادددام اااتقدددار  عدددأل تيادددص القاددداة ا يدددرمأل ادددا المجددداالت األيدددر 
 لججت اد و االبت ار و الواو  اا أحكامئ.

 وجود تااعد بيأل الناوص القانونمة اا المجاا اإلداري و التطبمقدات القاداممة ادا القادام     
اإلداري الجيامدددري حيدددث نكتشددد  عددددم وجدددود أو محدودمدددة وجدددود  دددرارات تقادددا افدددرج غرامدددة 

  اددد التجدداويات التددا ترت ب ددا ,  و االعتمدداد علدد  توجمددئ الطدداعأل غالاددا  حلدد ت ديدمددة مددع اإلدارة
 .طاعألالالتا ال تنا    اماإلل ج بدا دعو  طرم  التعوم

 النتددام  المتواددل حلي ددا ارتأينددا حدراج اعددج التواددمات أو اال تراحددات التددا ومددأل يددجا ذاتددئ    
 :نأمل عل  أأل تعمل عل  االرتقام اأدام القاام اإلداري الجيامري 

مددأل أجددل عدالددة حدارمددة  ومددة ياادد  اي ددا القددانوأل  وتددئ يتعدديأل اإلاددراع اددا حعطددام القاددام  -    
وم الاددحمت الاددتقجلمة القاددام اإلداري يدددعم اإلداري ااددتقجلئ و تيااددئ و ذلددل بتبنددا المف دد

القااة مادما و معنوما , و ت رمس امانات داتورمة اد عيل م و تفادي التديل ادا م دام م و 
تددواير شددروط و ظددرو  أدام م امددئ و ال  مددام لتنظددمم  ادداما حال بتحقيدد  االاددتقجا اددوام اددا 

 مواج ة المتقاايأل أو اا مواج ة الحكومة .
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ا م وظمفة القاام اإلداري عل  أ مل وجئ ال بد مأل الفال بيأل وحدة النظام القدانونو لقما-    
المتعل  ااير و عمل القااة , اةيااع القااا اإلداري الجيامدري ادا ادلطة  اداممة واحددة و 
لر ااددة المجلددس األعلدد  للقادداة مددأل حيددث ماددار  الم نددا و اددا مجدداا التأديددب مشددكل عددام  اددا 

ماراددددة م امددددئ ااددددفة اعالددددة و ماااددددا امادددددا مة العدالددددة حيددددث يياددددع وجددددئ االاددددتقجلمة و م
 للواجاات و يتمتع االحقوق نفا ا كالقااا العادي .

اعتمدددداد الت ددددومأل المتياددددص اددددا المنايعددددات اإلدارمددددة اقدددد  و العمددددل علدددد  تددددر يت م مددددأل  -    
 يأل العر  .المحا م اإلدارمة حل  مجلس الدولة احاب األ دممة و التيلا عأل ماألة تنقل م ب

-08ارورة ت رمس القااا اإلداري الجيامري ل ل الالطات التا منح ا لئ القانوأل ر م -    
و ذلل مأل يجا توجي ئ أوامر لج ات اإلدارة و الحكم علي ا ا رامة  التامأل ق ا م ا 09

 ئ و ماإلجاارذا عل  حادار القرارات الجيمة امتماال لحكم القانوأل و تنفيذا ألحكام ت ديدمة
حكم  امادةر ل ا اما يدعم مبدأ المشروعمة و يتتاع ا مأل آمار و نتام  حتممة تحق  ااعلمة أ م

ذا مر و ذالقانوأل و م رس المقة اا نفوس األاراد االلجوم حلمئ , و ا تااب  راراتئ لمادا مة أ 
ااة اعا ال مكوأل حال اادرال ووعا القااا اأنئ أعل  الطة اا الاجد .و اا يتام ذذ  الدر ط

  ما التا ذا غامة ج دي الاميل و منت   عملا القليل اما كاأل مأل تواي  امأل هللا تعال  وحد
               كاأل مأل يطأ أو نقج امأل نقص ذات الاشرمة . 
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 والمراجع قائمة المصادر   

 I المصادر
 القراا الكريم: -1

 250سورة البقرة اآلية 

 II :الدساتير 
،يتامأل حادار داتور الجم ورمة  1976نوامبر  22مؤرخ اا  76-97،أمر ر م  1976داتور  -1

 1976،لانة . 94الجيامرمة، الجرمدة الراممة عدد 
نص تعديل ، يتعل  بنشر  1989/02/28المؤرخ اا  89/18،مراوم رمااا ر م  1989داتور    -2

، 9عدد ، الجرمدة الراممة للجم ورمة الجيامرمة، ال 1989/02/23الداتور، المواا  علمئ اا ااتفتام 
 1989لانة .

، يتامأل نص  1996/12/07مؤرخ اا  96-438،مراوم رمااا ر م  المعدا 1996داتور  -3
 76العدد ، معدا و متمم، ج ر ج ج  1996/11/28تعديل الداتور الماادق علمئ اا ااتفتام 

 1996،لانة .
 .2016/ 3 /7ج. ر. ج. ج العدد  الاادرة اا  2016داتوري التعديل ال -4

III : القانوا العضوي 

المتعل  اايتاااات مجلس الدولة و تنظممئ  30/05/1998المؤرخ اا 98/01القانوأل العاوي ر م 
 11/13المعدا و المتمم االقانوأل العاوي ر م 01/06/1998اا  الاادرة 37وعملئ ج.ر.ج.ج العدد 

 03/08/2011الاادراا 02ج.ر.ج.ج العدد 26/07/2011المؤرخ اا
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IV القوانيا العادية: 
 مرااألالمعدا و المتمم  وأمن االمتعل  بتنظمم حركة المرور عبر الطرق و اجمت ا  14-01 انوأل -1

-07-29الصادر في  45.ح .ر. ج   .ج , العدد    2009 -08-19المؤرخ اا  03- 09ر م 

2009   

,  52دد , يتعلق بالتهيئة و التعمير , ج ر ج ج الع 1990ديسمبر  01المؤرخ في   90/29قانون -2

, سنة  51, ج ر ج ج , العدد  2004أوت  14المؤرخ في  05-04المعدل و المتمم بالقانون رقم 

2004 
عدد المتعل  االوالمة , ج ر ج ج , ال 2012امفري  21المؤرخ اا  انوأل  12/07 انوأل الوالمة ر م -3

 29/02/2012الاادرة اا 2012انة  12
المنظم لعج ات بيأل االدارة و المواطنيأل ج.ر.ج.ج العدد  04/07/1988المؤرخ  88/131 انوأل -4

  1988لانة   27

, الاادرة  02, العدد  المتعل  االجمعمات   ر ج ج 12/01/2013المؤرخ اا  12/06 انوأل ر م -5
 11-2010-01-15اا 

ج  لعموميةاجتماعات والمظاهرات االالمتعلق ب28-89المعدل والمتمم للقانون رقم 19-91قانون رقم -6

 91-12-04الصادرة في .62ج . العدد .ج  .ر.
اسي. ج المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السي 1989سنة جويلية  5المؤرخ في 11 - 89قانون رقم -7

 ملغى 1989-7-5. الصادرة في  27 ج. العدد .ج .ر.
غابات , ج. المتضمن النظام العام   لل 1984يونيو  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  - 84قانون -8

يسمبر د 02المؤرخ في  20-91المعدل و المتمم بالقانون رقم  1984, لسنة  26ر. ج .ج العدد 

 1992, لسنة  62ج .ر ج .ج , العدد  1991

,  ج, المتعلق بحماية الساحل و تثمينه ج ر ج 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02قانون رقم -9

 2002لسنة  10العدد 
المتامأل  انوأل اإلجرامات المدنمة واإلدارمة   2008 /25/02المؤرخ اا  08/09 انوأل -10

 23/03/2006الاادر اا  21ج.ر.ج.ج العدد
 08ج ج العدد ر.عل  االاحة و تر يت ا.. ج المت 1985-02-16المؤرخ اا  05-85 انوأل ر م -11

المعدا و   1990-07-31المؤرخ اا  90/17اقانوأل  المعدا و المتمم 85-02-17الاادر اا 
-15الاادرة اا  35المتعل  احمامة الاحة  و تر يت ا  ج ر ج ج العدد  85/05المتمم للقانوأل  

08-1990                                                      
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المتعل   91/19المعدا والمتمم االقانوأل  31/12/1989المؤرخ اا  89/28 انوأل ر م -12
 .24/12/1991, الاادرة اا62العموممة ج.ر.ج.ج. االجتماعات والمظاذراتا
الذي محدد القواعد المطاقة عل  المماراات التجارمة  2004-06-26المؤرخ اا  02-04 انوأل  -13

 2004-06-27في  الصادر 41ج ر ج ج العدد 

 03/07/2011الاادرة  37  ر ج ج , العدد  2011يونيو  22المؤرخ اا  10-11 انوأل  -14

المتعل  اشروط مماراة األنشطة التجارمة  ج ر  2004-08-14المؤرخ اا  08-04 انوأل ر م -15
  18/08/2004الاادر اا  52ج ج , العدد 

V المراسيم 
الجرمدة ر  المتامأل حعجأل حالة الطوارو  1992-02-04المؤرخ اا  44-92المراوم الرمااا -1

   1992-02-09الاادر اا  10. ج , العدد  .ر.جالراممة ج

المتامأل التنظمم الذي مطب  عل   1990جواأل  08المؤرخ اا  198 -90المراوم الرمااا ر م  -2
 1990انة  27المواد المتفجرة أنظر ج. ر. ج .ج .العدد 

الحاار ج.  المتامأل تقرمر حالة 1991-11-04المؤرخ اا  196 -91الرمااا ر م المراوم  -3
 .1991-06-12الاادر اا  29ر. ج .ج  العدد 

المحدد لاجحمات ويمر الت يمة  2010-10-21المؤرخ اا  258-10المراوم التنفيذي ر م  -4
  2010انة  64  ر ج ج العدد  المتمم,العمرانمة و البيمة المعدا و 

ج .ر .محدد اجحمات ويمر المقااة , ج 2005-02-26المؤرخ اا  79-05وم التنفيذي ر م المرا -5
 30/08/1989الاادر اا  366ج , العدد .

ج  النقل,الذي محدد اجحمات ويمر  29/02/1989المؤرخ اا  165-89المراوم التنفيذي ر م  -6
 1989-08-30الاادرة اا  ,36ج العدد  .ج .ر

المتامأل تنظمم انع  2004-10-18المؤرخ اا  331-04المراوم التنفيذي ر م  -7
 20/10/2004الاادرة اا   66ج.ر.ج.ج العدد  المواد التا مة و ااتيرادذا و تويمع ا

طلوبة المتعلق بالشروط الصحية الم 1991فيفري  23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفيذي رقم  -8

 .1991-02-07الصادر في  09ج  .ر. ج .ج العدد  كعند عملية عرض األغذية لالستهال
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الذي محدد حجرامات الحاوا عل   04/03/2014المؤرخ اا  14/94المراوم التنفيذي ر م  -9
-09الاادر اا  13ج ج, العدد  .ر .ج الريص المطلواة النجاي منشات نقل المنتجات البترولمة 

03-2014. 

المتعل  امماراة النشاطات 19-10-10اا المؤرخ  237-93المراوم التنفيذي ر م -10
 1993-10-17الاادرة اا  66ر.ج.ج العدد  .ج التجارمة و الحرامة و الم نمة غير القارة 

الصادرة في  59العدد  .ر.ج. ج17/09/1994المؤرخ اا  281-94المعدا االمراوم التنفيذي ر م 

21/09/1994 

المتعل  ااجحمات رممس المجلس  1981-10-10اا  المؤرخ 287-81المراوم التنفيذي ر م -11
درة الاا 41, العدد  .جج .ر  .امما ييص الطرق و النقاوة و الطمأنينة العموممة ج البلدي,الشعبا 

 .1981-10-13اا 

احكام المراوم شروط تطبي  اعج   محدد  92-02-20المؤرخ اا  75 -92المراوم التنفيذي  -12
-02-23الاادرة لانة    14ج.ر.ج.ج  العدد  ل  بةعجأل حالة الطوارو المتع 44-92الرمااا ر م 

1992 

 يضبط حدود الوضع في مراكز األمن 1991-03-23المؤرخ في  91/201المرسوم التنفيذي  -13

 88/131مأل المراوم ر م  04المبدأ المادة 1976امفري  20المؤرخ اا  76/73طاقا للمراوم 
 1988جوملمة  4اا المؤرخ 

, يحدد إجراءات ممارسة الصيد  2007جويلية  24المؤرخ في  227-07 رسوم التنفيذيم -14

  2007, سنة  48ج العدد  .ج .ر .السياحي و كيفياتها , ج

بة يحدد النوعية المطلو 1993جويلية  10المؤرخ في  164-93المراوم التنفيذي ر م-15

 1993, سنة  46لمياه االستحمام , ج ر ج ج العدد 

, محدد القواعد العامة للت يمة و  1991ماي  28المؤرخ اا  91/175المرسوم التنفيذي -16
 .1991 -06-01الاادراا 26ج , العدد .ر ج  ج. التعمير

 المحدد لاجحمات ويمر الدايلمة 1994-08-10المؤرخ اا  247-94المراوم التنفيذي ر م -17
 21/08/1994الاادر اا  53والجماعات المحلمة والبيمة واإلاج  اإلداري ج.ر.ج.ج.العدد 
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VI قائمة المراجع 

VII الكت  باللغة العربية 
 1996أحمد محيو, محاضرات في المؤسسات اإلدارية, الجزائرسنة -1
 درااة مقارنة  دار اإلل اماا دعو   اإلداري اكر احمد عمماأل النعمما حدود الطات القاام  أبو-2

  2013مار انة  اإلاكندرمةالجامعة الجديدة 

عة بوحميدة عطام هللا الوجيي اا الفاام اإلداري، تنظمم عمل و ايتااص، دار .....الجيامر، الطا-3
  ،2013المالمة انة 

 ويالد ج.دج. دار م 1ثة والسياسات العامة. طيرجي. النظم السياسية الحدزامر كامل محمد الخث-4

 .2004. األردنللنشر 

ارنة. درااة مق.الداتورمة  األنظمةر الدراجا. التوايأل بيأل الالطة والحرمة اا يجعفر عبد الاادة ب -5
 2008. 1ط 2008ردألاال: والتويمع دار الحامد للنشر

 .لح. مذكرة لنيل شهادة الماجستير. بوجمعة صوياالنااألجغلول زغدود. حالة الطوارئ وحقوق -6

 . 2005-2004س. كلية الحقوق. جامعة بومردا

مكتبة  ج.. .د 1والقانون الوضعي. ط اإلسالميفي الفقه  اإلنسانعامر. حقوق  ىحمدي عطية مصطف-7

 . 2014. اإلسكندرية والتوظيفالوفاء القانونية للنشر 

.دج.  1.في الظروف العادية. ط اإلدارييم حمادة الدليمي. حدود سلطة الضبط هإبرايب حب     -8

 .2015روت لبنان.يمنشورات الحلبي الحقوقية: ب

.دج. ديواأل المطبوعات الجامعمة للنشر:  4حاأل ملحم. محاارات اا نظرمة الحرمات العامة. ط-9
 1980الجيامر. 

 قارنةمحلمي الدقدوقي،رقابة القضاء على المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري دراسة -10

      1989المطبوعات الجامعية،مصر،

لفقه اعي و حسام مرسي , سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري , دراسة مقارنة في القانون الوض-11

 2004 سنة اإلسالمي دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصر

 . 1984حماد محمد شطا , تطور وظمفة الدولة د.م.ط الجيامر , انة -12

دج. المؤااة الحديمة لل تاب. . 2يار حار. مديل ال  الحرمات العامة وحقوق االنااأل. ط  -13
 2011لبناأل.
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 رد للنشج. دار الحام في ظل قانون الطوارئ. د اإلنسانخالد عبد الرحمان أظين. ضمانات حقوق -14

 2008ردن.اال

ة داود الاار , حمامة الاكينة العامة معالجة لمشكلة العار اا ارناا و مار , الاواام , دراا-15

 معا ,اإلاجممة , دار الفكر الجا مقارنة اا القانوأل اإلداري البيما و الشرمعة تأايلمة
 .  2004انة   ،اإلاكندرمة , مار

 ر سنةفوزي اوصديق , النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي د.م.ج. الجزائ-16

2006  

مار  دار الفكر العرحا–مقارنة  درااةالمرجع  اإلدارمةالمماأل الطماوي النظرمة العامة للقرارات -17
  2006طاعة ميحدة و منقحة انة 

.دار المقااة للنشر  4.ج1ط. – اإلنااألحقوق –ا يل حايأل الفتجوي . مواوعة القانوأل الدولا -18

 .2009والتويمع  االرادأل 
: .دار المقااة للنشر والتويمع 1.ج 1االم بأل ارشد العلوي. القاام االداري داراة مقارنةا. ط-19

 2009. األردأل
شر و الن ن اة للطااعةشعير , النظام الامااا الجيامري , عيأل مليلة , الجيامر , دار الال بوا عيد ا-20

 1990, والتويمع الجيامر عيأل مليلة
أل ع,ف نقج  1993اج  الديأل اويي , القانوأل اإلداري , مكتاة الججم الجديدة , المناورة انة -21

ماأل , لوامت الاا  اإلداري بيأل الحفاظ عل  النظام العام و ا مامئ حبراذمم , راالة دكتورا 
 81ص  2015-2014الحرمات العامة , 

ة، ة، القاهرلعربيطعيمة الجرف رقابة القضاء  ألعمال اإلدارة العامة ) قضاء اإللغاء(، دار النهظة ا-22

 1977مصر 

نة جيامر الطاعة المانمة اعمار بواما  , الوجيي اا القانوأل اإلداري جاور للنشر و التويمع ال-23
2007  

 عادا الاعيد محمد ابو اليير ،الاا  اإلداري وحدود  ،راالة دكتورا  ،كلمة الحقوق ،ارع بنا-24
 1992اوم  ،جامعة القاذرة ،مار، 

 لياماة,الجيم المانا ,د.و.م.ج  الجيامر الطاعة ااإلداري عمار عوا بدي ,القانوأل اإلداري  النشاط -25
  2008انة 
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 واما ، دعو  اإلل ام اا القانوأل. و اإلجرامات المدنمة  و اإلدارمة درااة تشرمعمة وعمار ب-26
 ، 2019 ااممة و اق مة، جاور للنشر و التويمع، الجيامر الطاعة األول ، انة 

ة , عيمية الشرم  , درااات اا التنظمم القانونا للنشاط الااطا , دار الن اة العرحمة , القاذر -27
  1989مار , انة 

اادر عبد الرياق أحمد الان وري , الوام  اا شر  القانوأل المدنا , نظرمة االلتيام بوجئ عام , م-28
  1952االلتيام  دار النشر للجامعات المارمة , القاذرة , مار , انة 

شمس  عبد المنعم محفوظ , القانوأل اإلداري , درااة تأايلمة مقارنة , ال تاب المانا , مكتاة عيأل-29
 19 79مار , الطاعة األول  , انةالقاذرة , 

مار  ,اذرة عبد هللا حنفا , الالطات اإلدارمة الماتقلة ا درااة مقارنة ف , دار الن اة العرحمة , الق-30
  2000, انة 

 2005ر . هللا بو فة الداتور الجيامر  النشأة .تشرمعا.اق ا. دط .د ج دار ال د  للنشر : الجيام عبد-31
ارأل , ماؤولمة الدولة عأل أعماا الاا  اإلداري , اا القانوأل الليبا و المق عاشور المماأل شوايل-32

  2002جنامما و حدارما , دار الن اة العرحمة , القاذرة , مار , الطاعة األول  , انة 
     2008عمار عوابدي ,الجيم المانا ,النشاط اإلداري د.م.ج ,الجيامر ,الطاعة الياماة , انة -33

, الطة الاا  اإلداري اا المحااظة عل  جماا المدأل و روام ا , منشورات حلبا  عدناأل الينكة-34
 2011بيروت لبناأل ,الطاعة األول  , انة  ،الحقو مة 

م الواعمة المعاارة و اا الشرمعة ظاا الن اإلداري الاا   مةر ظعبد الرؤو   محمد اايونا ن-35
    2004المانمة  انة  نظرمة الن اة العرحمة  القاذرة مار  الطاعة اإلاجممة

لتويمع الفاام االداري ور ابتئ العماا االدارة درااة مقارنة  دار المقااة للنشر و ا. الداسعاام -36
 2010االردأل  الطاعة االول   انة 

شر ج. مكتاة الواام القانونمة للن .د 1و ااما التنممة.ط اإلنااألكماا الطاأل عامت عدلا. حقوق -37
 م2113. اإلاكندرمةوالتواي : 

. دط. د ج. الشركة اإلنااألالفتجوي. ماادو القانوأل وحقوق  كامل الاعيد. منذر الفال. ااحب-38
  2009العرحمة للتاوم  والتورمدات االتعاوأل مع جامعة القدس للنشر مار. 

  2013ااميل  القرار اإلداري اا اوم  اام مجلس الدولة  دار ذومئ  الجيامر كواة -39
 2009 للنشر والتويمع: عماأل . اإلمرام.دج. دار 1اامة والقانوأل الداتوري.طكرم غايي . النظم الام-40
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  ةانة النشر غير مذكور –عالم ال تب –الجيم األوا  –نظم الحكم المعاارة -محمد الشااعا ابوراس-41
  2007. اإلاكندرمة والتوظي دار المطبوعات الجامعمة للنشر  ب الحلو. القانوأل الداتوري غماجد را -42

      دار , لقضاءاات العامة بين المشرع و ح عبد البديع السيد , الحماية الدستورية للحريمحمد صال-43
    2007النهضة العربية , القاهرة , مصر , الطبعة األولى , سنة 

 

ية: لحقوق. دط. دج. منشورات الحلبي ااإلداري . مبادئ وأحكام القانون هابمحمد رفعت عبد الو-44

 " 2007لبنان. 

  2011الطاعة األول   –مايأل ليلو رااا, درااات اا القانوأل اإلداري, دار  نديل للنشر و التويمع -45

تويمع : .دج. ادار المقااة للنشر وال 1نبمات. النظم الاماامة والقانونمة الداتور . ط ذمحمد جماا -46
  2003 األردأل

ا ادرااة مقارنة  اإلداري,ماموأل اكرة النظام العام و دورذا اا مجاا الاا   بدراأل,محمد محمد -47
 1992انة  مار, العرحمة,دار الن اة  الفرناا,القانونيأل الماري و 

 د.ت.ص محمد فؤاد عبد الباسط, القانون اإلداري, دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية , مصر ,-48
ية: لبنان. .دج. منشورات الحلبي الحقوق 1ستثنائية. طاالالحريات العامة في ظل  ليمحمد حسن دخ-49

2009 

انة  دار العلوم للنشر و التويمع عنااة الجيامر اإلل امدعو   اإلداري محمد الا ير اعلا القاام -50
2007  

نة ايامر, و التويمع عنااة الج محمد الا ير اعلا , القرارات االدارمة , الجيامر , دار العلوم للنشر-51
2005  

مة نوا  كنعاأل , دور الاا  اإلداري اا حمامة البيمة ا درااة تطبمقمة اا دولة اإلمارات العرح-52
ة , لشار المتحدة ف , مجلة جامعة الشار ة للعلوم الشرعمة و اإلناانمة , كلمة القانوأل , جامعة ا

 01دد الع 03العرحمة المتحدة , المجلد اإلمارات 
 2004ط اإلداري الجيم   المانا مطاعة لااد الطاعة األول  القانوأل اإلداري النشاناار لااد -53
 2000انة  4العدد –م ج ع ق ا س ، المجلس الداتوري بيأل النظرمة و التطبي ،ة جعفرو نور  مر -54
 انة مار القاذرة ،دار القوممة للطااعة و النشر ، العامة للحرمات الفردمة  ، النظرمةنعمم عطمة -55

1965  
وي الد جم.دج. دار  1ثة والسياسات العامة. طيرجي. النظم السياسية الحدزامر كامل محمد الخث-56

 .2004. األردنللنشر 
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IX الرسائل العلمية 

X رسائل الدكتوراه: 
روحة بيأل الحفاظ عل  النظام العام واماأل الحرمات العامة. أط اإلداري براذمم مامة. لوالت الاا  -1

 . 2014. تلمااأل. كلمة الحقوق. بلقا يداكر  أباش ادة الدكتورا . مراد بدارأل. جامعة  يللن
 عبد العلمم عبد المجيد مشر  , دور الطات الاا  اإلداري اا تحقي  النظام العام و أمر  عل -2

  1998الحرمات العامة , دار الن اة العرحمة , مار , انة 
تورا   اطروحة دك–االاتمناممة  الظرو العامة اا  االدارة أعماامراد بدراأل  الر ااة القااممة عل  -3

 2005-2004كلمة الحقوق  جامعة جمجلا المااس  ايدي بلعااس  الجيامر  الانة الجامعمة  
 لقاذرة الر ااة القااممة  عل   رارات  الاا  االداري  دار الن اة العبمة  امحمد حايأل عبد العاا -4

 1991مار  الطاعة المانمة  
   282نقج عأل مامة ابراذمم ص   165ابو اكر احمد عمماأل النعمما المرجع الااب  ص -5
راالة  الر ااة القااممة عل   رارات الاا  اإلداري الاادرة اا الظرو  العادمة–احمد موا ا بنانا -6

  2014-2013لنيل درجة الدكتورا  ,بنينا احمد , جامعة الحاج ليار ااتنة كلمة الحقوق 
حقوق عياوي عبد الرحماأل , الريص اإلدارمة اا التشرمع الجيامري راالة دكتورا  كلمة ال-7

 2006-2005جامعة الجيامر الانة الجامعمة 
 .1993اج  الديأل اويي , القانوأل اإلداري , مكتاة الججم الجديدة , المناورة انة -8
مة كل دكتورا ,راالة  العامة,و امة النظام االجتماعا ااعتاار   يدا عل  الحرمات  عافور,محمد -9

  1961مار انة ,  القاذرة,جامعة  الحقوق,
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 ,  2003انة  مار, القاذرة,دكتورا , كلمة الحقوق, جامعة عيأل شمس, 

  ,دكتورا الطات الاا  اإلداري اا الظرو  االاتمناممة, راالة  المجيد,محمد شرم  حاماعيل عبد -11
  1979مار , انة  القاذرة, شمس,جامعة  الحقوق,كلمة 

معة درااة مقارنة بيأل الشر - ام عل  مماراة الحرمات العامةعلماأل بويماأل , أمر حفو النظام الع-12
علوم ام ال  -اإلاجممة و الحاارة اإلناانمةوالقانوأل الجيامري,راالة دكتورا  كلمة العلوم  اإلاجممة
  2007-2006 جامعة وذراأل الجيامر الانة الجامعمة اإلاجممة

امعة وق , ج, النظام العام الواعا و الشرعا و حمامة البيمة , راالة دكتورا  , كلمة الحقدامم بلقاام-13
 2004-2003أبا اكر بلقايد , تلمااأل , الجيامر , انة 

منيب محمد رحمع , امانات الحرمة اا مواج ة الطات الاا  اإلداري , راالة دكتورا  , كلمة -14
   1981 الحقوق , جامعة عيأل شمس , القاذرة , انة

,  ارحات محمد الااكا , الاا  اإلداري و الحماد الوظمفا , راالة دكتورا  , أ ادمممة الشرطة-15
  2002القاذرة , مار , انة 

  289نقج عأل راالة مامة ابراذمم ص  983عاشور المماأل شوايل المرجع الااب  ص -16
 اإلداري لاا  ا حجراماتراا عبد هللا حجايي الر ااة القااممة عل  ركأل الابب اا -17

 404ص  2001درااة مقارنة راالة دكتورا  كلمة الحقوق جامعة القاذرة مار انة 
كتورا   الة د اام العيد عبد القادر  الر ااة القااممة عل  مشروعمة القرارات االدارمة  اا الجيامر  را

 2002لا المااس  ايدي بلعااس  الجيامر كلمة الحقوق  جامعة الجمج

XI  الماجستيررسائل: 
نة جيامر ااكينة عيوي، المواينة بيأل أعماا الاا  اإلداري والحرمات العامدة، رادالة ماجاتير، جامعة ال. 1

 ،غير منشورة 1991

ماتير، الة ماجبومل األ عمر، الطبمعة القانونمة لحقوق اإلنااأل اا القانوأل الددولا والتشدرمع اإلادجما، را. 2
 .ير منشورة،غ 1999جامعة عنااة، انة 

ى ر , مشرجمال قروف , الرقابة اإلدارية على أعمال الضبط اإلداري  , مذكرة لنيل شهادة ماجستي. 3

  2006مسعود , جامعة بأجي مختار عنابة , كلية الحقوق , 
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 البنا محمود عاط ، حدد الطات الاا  اإلداري، مجلة القانوأل واال تااد، مطاعة جامعدة القاذرة،.4
1980 

عل  الحقوق و الحرمات العامة. مذكرة لنيل ش ادة  اإلداري اورمة العااما. تأمير نظام الاا  . 5
 .الماجاتير. شيتور جلوا. جامعة الحاج ليار. ااتنة. كلمة الحقوق 

ر اا مرمم عروس.النظام القانونا للحرمات العامة اا الجيامر. راالة لنيل درجة الماجاتي. 6
 "22.ص 1999معة الجيامر. كلمة الحقوق القانوأل. عمار عوابدي. جا

 ف 2007-2006ااالداري  الر ااة القااممة عل  تدابير الاا  القانوأل العام راالة ماجماتيررم  عمر  بو . 7

امعة ج   راالة ماجماتير/الطبمعة القانونمة لحقوق االنااأل اا القانوأل الدولا إلاجما /اعمر بوملفاأل 
 ف 13-12-11ص  1999  ااجا ميتار عنااة

دة. امال نام ة. الااطاالدار  وأمر  عل  الحرمات العامة. مذكرة لنيل ش اادة الماجاتير. محمد مح. 8
 2005-2005/2004-9/11الحقوق كلمة  . جامعة محماد يمار ااكرة  

درجة  عمر مريو ا . حرمة الرأي والتعبير اا الجيامر اا ظل التحومل االدممقراطا مذكرة لنيل. 9
ر .أ توح اإلعجمو مر . كلمة العلوم الاماامة  ادة الجي أمحند بر وق. جامعة بأل يوا  بأل يالماجاتير 

1989. 

 جاتير. ر. راالة لنيل ش ادة الماأحماد احنيأل ،الحرمات العامة اا ظل الظرو  االاتمناممة اا الجيام. 10
  .2005-2004جامعة الجيامر. كلمة الحقوق.

ة . مذكرة لنيل شهاد1996في ظل دستور لرممس الجم ورمة رحاحا .الاجحمات غير العادمة ماطف  . 11

 .2005/2004. قسنطينة . كلية الحقوق ت. يالماجستير في الحقوق . عباد الكريم كيبش. جامعة منتور
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ريق هللا و لحاق عما  , الطات و ذيمات الاا  اإلداري اا حمامة الحقوق و  العرحا بأل م يدي. 1
ة , جتماعممة و المحااظة عل  النظام بيأل النظري و التطبمقا , مجلة كلمة الحقوق و العلوم االاالحرمات الع

  2006جامعة األغواط , العدد األوا , انة 
 1998انة  1والنظام العام م.ج.ع.ق.ا.س جامعة الجيامر العدد يلس  شاوش اشير حرمة االعجم. 2

لفقئ مري و االجيا اإلداري شييا النبمة آلمات الر ااة القااممة عل  الالطة التقديرمة لإلدارة با  القاام . 3
 ص  05كلمة الحقوق جامعة ايدس بلعااس الجيامر العدد اإلدارمةمجلة العلوم القانونمة و  اإلاجما

131 132  

 . 2009انة 25ممنا اليولا الحرمة اا الفلافة األورحمة مجلة التاامت العدد . 4

 لفقه داري و اآليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة بين القضاء اإل –شيخي النبيه . 5

 

 15دد ر، العالجزائاإلسالمي ، مجلة العلوم القانونية و اإلدارية، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 

رة، ة القاه، مجلة القانون واالقتصاد، مطبعة جامعـ عاطف محمود البنا، حدود سلطة الضبط اإلداري. 6

 51و  50ص  1980

 و ما يلي ا   73ص  1986رامس نشرة القاام العدد المالث ويارة العدا انة . 7

 لمالث الحرمات العامة الملتق  الدولا ا بو مقورة الو  حدود ر ااة القاام اإلداري الجيامري اا مجاا.8
 المركي الجامعا الوادي  2010اارمل  29-28دور القاام اا حمامة الحرمات االااامة  امام 

مة مجلة كامانتئ لحمامة الحقوق و الحرمات العا اإلدارة أعمااا.....مانا نجمة الر ااة القااممة عل  . 9
محمود - 2008جمجلا الماس ايدي بلعااس الجيامر العدد الرااع انة العلوم ق و ادارة كلمة الحقوق جامعة 

داأل , جامعة القاذرة , مار , العد اال تاادعاط  البنا , حدود الطة الاا  اإلداري ,مجلة القانوأل و 
 1980, جامعة القاذرة ,  1979المالث و الرااع , الانة المامنة و األرحعوأل , ابتمبر , دمامبر 

حقوق و يأل بأل طمفور الالطات االاتمناممة لرممس الجم ورمة الجيامري والامانات الداتورمة للنار الد. 10
س الحرمات العامة  درااة مقارنة  أطروحة دكتورا   كلمة الحقوق جامعة جمج لا المااس  ايدي بلعاا

2002-2003  

دفاتر  « .ئيةستثنااالالظروف  فراد في ظل تطبيق نظريةلالصالح الدين شرقي. حماية الحريات العامة . 11

  2016 جامعة قاصدي مرباح. ورقلة  .14 العدد السياسة والقانون
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 الطوارئمبروك غضبان. نجاح غربي. قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و. 12

  نةباتق. جامعة كلية الحقو د .س. 32ئر. مجلة الفكر. العدد ازرهما على الحقوق والحريات في الجومدى تأثي
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 ملخص المذكرة

 لألفرادوالنواهي التي تفرضها السلطة وتكون ملزمة  األوامرجملة من  اإلداري الضبط يعد  
أو النواهي من شأنها أن تقيد الحريات العامة  األوامرهذه  إن إال، بهدف تنظيم حرياتهم

، العامةالعام، السكينة العامة، الصحة  األمنحفاظا على النظام العام بصوره الثالث   األفراد
ذلك ل. و اإلداري العام الذي تتحرك فيه سلطات الضبط  اإلطار األخيرحيث يشكل هذا 

أن  إالانتكاسها  الىتفاديا للفوضى التي تؤدي  اإلطارتمارس في هذا  األفرادفحريات 
الضبط اإلداري من شانها تؤثر  موجب لوائحب اإلداري لطات الضبط حيات الممنوحة لسالالص

سلبا على حريات األفراد وذلك خاصة في الظروف االستثنائية نتيجة لتوسع صالحياتها 
وعليه فبالرغم من القيود التي تفرضها سلطات  لموجهة الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة

إال أنها تبقى ضمانة من  األفرادصارخا بحريات والتي ينجم عنها مساسا  اإلداري الضبط 
المفروضة على  لتي تكفل حسن ممارسة هذه الحريات، باعتبار أن هذه القيودالضمانات وا

مما يترتب علية تحقيق موازنة بين فكرة  اإلداري تكون خاضعة لرقابة القضاء  ت األفرادحريا
بين السلطة  أيضاتحقيق مبدأ الموازنة  وبالتاليو  لألفرادالنظام العام و الحريات العامة 

 . والحرية
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