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 نار لي درب العلم وأعانني على إنجاز  هذا العمل .أالحمد هللا الذي 

مرهمىا وأمىدهما  بالةىح  طىال هللا يىي عأالكىريمي   والديا ر والتقدير إلىى توجه  بجزيل الشكأ
 يىى   لىىم أذكرهىىا يعنىىد هللا جزا هىىا، إلىىى كىىل مىى  تدمىىل ودىىدم لىىي يىىدا أذكرهىىا  ي شىىكرها ،والعاييىى  

توامىىعنا وكرامىى  افشىىراه علىىى هىىذا العمىىل،   التىىي دبلىى  شددا نبيةادد سىىتاذ   األ وأخىىب بالشىىكر
 يلها اخلب تحي  وأعظم تقدير على كل التوجيها  وافرشادا  القيم . 

كمىا أتقىىدم بانمتنىا  والعريىىا  ل سىاتذ  الكىىرام أعمىىاا لجنى  المنادشىى  المىودر  علىىى تدمىىلهم 
 لمنادش  هذه المذكر  ليسهموا يي إنجازها وخروجها إلى النور. 

طواولدد بسىىتاذ   األسىىاتذ  الكىىرام وأخىىب بالىىذكر األ ون يدىىوتني توجيىىه الشىىكر والتقىىدير لكايىى 
ل طىادم عمىال دسىم الحقىوم عامى  وعمىال المكتبى  خاةى  علىى ، وكىةويوةبجم ل، األستاذ  ماي أ

 حس  المعامل . 

أتقىدم ، كمىا ن  يدىوتني أ  سىتكمال هىذا العمىلالشىكر إلىى زوجىي الىذي كىا  السىند نتقدم بأو 
دىول شىكرا ألىى كىل هى نا إيد العىو  ولىو بكلمى  طيبى  مشىجع   مدنيأبالشكر الجزيل إلى  كل م  

 جزيال.

 



 

 

 

 

 إلى اإلنسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريق النجاح ... السند والقدوة .

 طال هللا في عمره .أالحبيب  والدي

 ير ولم تنتظر الشكر...ثاها غايتي وطموحي ...فأعطتني الكإلى من رض

 إلى باعثة العزم والتصميم واإلرادة...صاحبة البصمة الصادقة في حياتي ...

 طال هللا في عمرها.أالحبيبة  والدتي

 شقيقي وشقيقاتي.رفقاء البيت الطاهر األنيق...

 " بلمختار ".إلى كل عائلة 

 "مراد ".إلى الذي نقش اسمه على قلبي 

" إلى من كانت خير سند طيلة مشواري الدراسي ورفيقة درب حياتي صديقتي المفضلة  
 عايدا ".

 "نصيرة".إلى من تقاسمت معي شقاء هذا العمل وكانت لي خير سند 

 إلى األصدقاء وكل من قدم لي العون والمساعدة في إنجاز هذه المذكرة .

 ليكم جميعا أهدي ثمرة عملي المتواضع.إ
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يعد الضبدداإلالر لمناأدد اظادفاالددطة الضادد إلاالضعطأداااطشكاددطماظ ددتايعدة ابددمام ال كأطشيدداا
حيددد امايأةددد اكوددداماا دددا اأ كأدددتا ا اا دددا اايةدددطلاة لميدددااكبددداإلااددد  الضاددد إلا اايعكادددما
لضبدداإلالر لمنالض ط ددسالضاددد ااا دداا عدددطإلااادداالضأم دددلالضعددطف اايدددمكاإلالضبدداإلالر لمنالمكاطإلدددطا

ناأل اضدددالةلالضبددداإلالر لمناكوددد مااأا دددسا دددململلا م يدددااة لميدددااا ددد  ااكعيي دددطاادددطضإلملمالر لما
لضاددةي االضعطأددا اةأددطايعدد اا-لضوددحاالضعطأدداا-حيطكددتالض لددطفالضعددطفااع طوددم الضددال  الألأدد الضعددطف

لضبداإلالر لمناظاددفالأكيددطلللالضادد إلاالضعطأداالضكددااككلددم اا ددطاالضدد نايةدا الض ددم اأ ددتا لةأددطاادداا
فالضدد نايعدة الضإليد الضبدطاإلاش دداالضاد إلطلالضبداإلالر لمنااد  الأل يددم الضحلدطلاش داالض لدطفالضعدط

يددرامااد اطاش دداالضحميددطلالضكدااكاددكعي ااطضع يدد اأد الألاددطضيساأدد اظ د اكحإليددلاظ ملبدد طاأأدطا دد ا
لضعطأااضأل مل الضكااشط  اأطاي صاش ي طا دااظ  دسالض ادطكيمالضكدااكعكادمالضمةيدل ا دااكإلميدمااحأطيداا

اا ددط ا ا دداالض اضددا ااش يددتا ددس اوددلحيطلاادد إلطلالضبدداإلالر لمناادد  الضحميددطلاةا  ددطاظاددأ
اطضك   ايكمكدساش يدتالضأادطاااطضحميدطلالضعطأدااضأل دمل ااداللاةدط ا ضدلا داالد الضلدما الضعط يداا
ظاالماددكا طةياالضكددااكعيعدد طالض اضددا ااادد ضلاكإلددافاادد إلطلالضبدداإلاالددم ا أ ددااأدد الضإليددا اش دداا

يدم اش داااد  الضحميدطلا طوداا دااحطضدااكعاد الر لم ا داالضحميدطلاضأل دمل اأأدطايعدة ا إلدام اةا
أأطماااظشأط الضباإلالر لمن ا أ د اا دا الض اضدااةةيدط اأد لفاضحيدط الأل دمل الضأكبدأ اض دطال دما

ايبدددأ اض دددطاط فاادددي االيلددداالض اضددداالض ط  دددااةضددداا  دددلالض لدددطفالضعدددطفاالضكوددداعددد المحكةدددطلا
إلداي اكحددلاضالة دطااادد لاأدطا شددطاةضداابددمام المادكأملميا اااي دلاحإلددالااحميدطلالألعدد طصالضأ 

ا ااباإلالر لميااضبأط الضكإلي ا االاكعأطض ط. اةي ط اح ا طو اض   الضاليلاالضأكأا ا

ةأدطاكعد الضحميدطلاحدلاإلايعدااض  ادط ااادااأيدل اأةلاضدااض  أيدتاش داا د الضأادطال  اا لددملا
ادد الض إلددطسامبدداا األاأيدداالضحميددطلا إلدد اام ا ةماددطاحكدداا دداالضلددكلالراددلأااضإلددا اشأددما

 دااااديك طا ضلاككبدلا يأداالضحميدااا د اش ت:"اأكاالاكعا كفالض طااا  ااض ك فاظأ طك فاظحملم" ااا
ض  اددط ا دداالضعددطضف.ااادد لامايع ددااظ الرادلف اادد لالأل يددمالضدد ناأ دد ار ددملمالضحإلدالالألاطاددياا
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اأأطمادك طام ك دطسالضلابداضلضحميااكأطمااأ ا ا الأل مل اش ااةإلل  دطااد اماد اظ اكةدا ا يدا ا
احلطلطاش ااحميطلالآل دمي ااش داالض لدطفالضعدطف ااضدفايةد اضأل دافالضحميدااكعميد اأحد  ااطشكادطما

اا أ ااأ الض وطةصاااا: األ افا ااا اةأطاككافالضحميطلالضعطأا

ا ا اكلم ا.الحرية تتسم بالعمومية: -1 ا  اايكأكتاا طاظناع صا االضأ كأت

يع ااظ احإلالالر ادط ااحميطكدتاأكملاإلداااأكةطأ دااا يدما طا داائة: عدم قابليتها للتجز  -2
اضل إلاطف.

اإلاش داالأل دمل اا ضي اك   الضاد إلاالضك لي يداا دااابدتالضبدالنسبة الحريات العامة:  -3
اض    الضحميطلاحلطلطاش االض لطفالضعطف.اش  اأأطماك ف

اظاالضا ايا -4 اككافااطري طايا ا.لضحميا

الضعطأا.كع  لالضحميطلالضعط اأااحاسامظنالضلإل طلااك طاضلاكو يلطلالضحميطل

"اةضددااحميدددطلاL.DUGUIT اددفالضلإليددتا" ي ددا"االتصنننيا الانننائح للحريننات العامننة:  -أ
ي طايدااأبددأا  طا كإلدد يفالضادد إلااضأل ددمل ا دد أطلاةي طايدداااد ايااكعدد ا يددا لاش دداالضادد إلاالض اضيددااالو

يدددطلالضحيدددط الضأ  يدددااأاددد احميددداالضك إلددد ا"ا ادددأ طاةضدددااحماA.HOURIOUالضلإليدددتا"ظ  ميدددتاااميدددا"
ااحميطلالضحيط الضعطأااأا اكاضاالضالطة الضعطأا.

الشكأدددد ااددددد لالضكإلادددديفالضلإليددددتا"أددددداميااالتصنننننيا الافاننننح اننننح الحرينننننات العامننننة:  -ب
حميدطلاع ودياااككبدأ احميداالضكعط د ااحميدااأولهنا  اأ طاةضااال  اا"M.HOURIOUااميا"
لضحميدطلالضأ عددةاااالاهمننا  ايداالضكددااكعدأ احميداالضعإليدد  االضكد ي  االضحميددطلالضأعاانيهمنا لضعأد اا

اض أرااطلالم كأطشيااااااحميااكةاي الض أعيطل.
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لضحميددطلالضع وددياااألول  ددطفااددتالألاددكط ا"ايددما"اايعددأ الضإلاددفاالتصنننيا الربنناعح:  -ج
لضا  يداااادااحميدداالضد اطساالريدطساللضك إلدد أل ااحدلالألأد ااحميدداالضحيدط الض طوداااأددطا ي دطاحمأدداا

لضحميدددطلالض أطشيددداااادددااحميددداالضألدددطامللااحميدددااالانننانح لضادددة االضأملادددلل ااعدددأ الضإلادددفا
ميداالضدمظنالضحميدطلالضلةميداااادااح الاالن لمعكمللا االض أعيدطلااحميداالم كأدطو ااعدأ الضإلادفا

لضحإلددددالاالرابننن  احميددداالضودددحط اااحميدددداالرشدددلفاااادددطة تالضأ ك لددددا ا دددااحدددي ابددددأ الضإلادددفا
االضو طشا. الم كوط يااالم كأطشيااااااحمياالضعأ ااحمياالضك طم 

اض لمادداالضبددداإلالر لمنااظادددم اش ددداالضحميددطلالضعطأدددااظاأيدددااةايدددم اكك ادد ا دددااشددد  ا إلدددطإلا
اظاأ ط:

ي الضبدداإلالر لمناالضحميددطلالضعطأددااكإلكبدداا ملاددااشأدد الر لم ا ملاددااشل دداالضكدد ايمااددا-
لضبدداإلياااأددد واك طاا دددطاأدددتاكإل عددطلالضأدددالإل ي اضحميدددااظاادددتاضأأطمادداا عدددطإلطلا ددد امايملادددطا
ادددرمل اماكدددراماش دددااةيدددط الض اضددداااأددد الألاددداطسالضكددداا  عك دددطاض ملاددداااددد لالضأابددداواادددااأدددطا

ايل ماأ ا ل : الضع أيا الضبمام  الاكا اكت

االدواا  الذاتية:ا

لضم ادداا دداالضاحدد ا ددااأادد اادد  الضأالبدديتالضأكع إلدداااأ ددط الضإلددط ا الر لمناالضكددااةط ددلا
اأ ددط ا ددطصااطضحميدددطلالضكدداايكأكددتاا دددطااادداام كيددطمااددد لالضأابدداوالضدد نايكع دددللضدد ل تالألاط

الأل مل ا االضأ كأت.

 الدواا  الموضوعية: 

ا لميطلالضإلط ا ال - الض ناااا اامال كوطو ط.يك طا اا لالضأاباواظاف ار لمن
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ادددااأحطاضددداالضكإلدددملاةضددددااأابددداوالضحميدددطلالضعطأددداالضدددد نايعددد اأددد اظادددملالضأالبدددديتاا-
لضبدددداإلالر لمناش دددداالضحميددددطلالض طودددداا دددداالدددد الضلددددما االضا ددددا اش ددددااظاددددفال عةطاددددطلا

الماكا طةيا.

اددااظأددطا يأددطاي ددصالألادد ل الضأكا ددط اأدد ا ملادداالضأابدداواككأادد ا ددااايددط اأابدداوالض مل
لضعل ددااادددي الضحميدددطلالضعطأددااااددد إلطلالضبددداإلا يأددطايكع دددلااأل دددافالضحميددطلالضعطأددداااكابددديلا

ااك ايماا  الأل يم اش ي ط. الر لمن

اكةأد اظاأيددااأابداوالض ملادداالضدد ناابدتاش يددتال كيطم دطا دداالضا ددا اش دااأدد وال عةددطاا
لاةضدددااكك دد اطاك دددط اكدد لايمالضبدداإلالر لمناش ددداالضحميددطلالضعطأدددااضأل ددمل ا طوددداااظ الر ددمللل

حميطلالأل مل ا يماأاك   اةضاا صا دط ا ااي دا اض دطاودلحيااةود لماط االو أدطااد  الر دمللللا
لضا طةيدااظاالض مشيداالضكددااكك د اطاادد إلطلالضبداإلالر لمنا ملك دطالضلددما الضعط يدااظاالماددكا طةياا

الضكااككعم اض طالض اضا.

ض دد لالضأابدداواظاددملاش ي ددطاوددعااطلاضعدد اةأددطاي ا دداالرعددطم اةضددااظ ددتاأدد ا ددل ا ملاددك طا
اظاملاأ  ط:

  االضأمل تالضأك ووداالضكدااشطض دلالضأابداواضةا دتاأد الضأالبديتالضح يادا ااطادكا طلاا-
الضكااككأيلااطضوا االضعطأا.ا اااع الضأمل ت

  داالضأمل ددتاالضأودط مااشدد فالم كإلددط اةضدااظأددطة الض ملاداااشدد فالضإلدد م اش داالض  ددالاةضددااا-
ااااساااطلالضةما ط.لضأةكاطلا

ااش يتااأأطااالا طللاةعةطضياا ملاك طاةطضكطضا:

ا اال اأأطمااالض اضااضاليلاالضباإلالر لمن؟ اةي ايأة ابأط الحكملفاحميطلالأل مل 
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أددتااعدد اأدد اا ددااة طاك ددطاشدد الرعددةطضياال ك   ددطالضأدد  دالضاوددلاا دداا ملادداالضألددطايفا
ضكطضيددااحيدد ا اددأ طالض ملاددااةضدداا ودد ي اكحدد ا طا دداالضأدد  دالضكح ي ددااالضأإلددطم  اأكاعددي الض إلدداال

احي اكبأ اأاحاي ااأط: اش اأطاياالضباإلالر لمن الضلو الألا اأ  أط

اكعمب طا يتاةضااأل افالضباإلالر لمن.المبح  األول: 

ااكأييل اش األطايفاظ مو.االمبح  الاانح:  ال  مجاكحلاش ال ا وطةصالضباإلالر لمن

 اض ملاددداال عةطادددطلاضدددالةلالضبددداإلالر لمنالك دددط الضحميدددطلاظأدددطالضلوددد الضادددط اا  ووددد ط
الضعطأا ا إل العكأ اااالآل ماش ااأاحاي :

الك ط الضحميطلالضعطأا.المبح  األول:  اض الةلالضباإلالر لمن ا وو ط اضآلاطمالري طايا

ااالمبح  الاانح:  ا االضحطملالماكا طةيا. ااا ا وصاضآلاطمالضا ايااض الةلالضباإلالر لمن

ااااااا

ا
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 تمهيد:

فببببتاي البببب ارل  ضببببواتزبببب ش الا اببببةاا ر بببب ال بببب د  اري رو  اللضببببإلداري رورا يوا  ببببيرا
ير  ه وارألفكب وارت باورك ةايرلا ب وه  افإلأب ااناك لب ارل يلبةا     بةاال فبوايي الدب افبتارلب ف  ا

يزبب وارلأ رلببةا يناابب يلد افببتارلش بب   نارت افبب   ةايرتااش ت ببةارلاببتاك لبب اف دبب ااي لببيارألشببن
ل و بب  ارللو  ببةادل صببةاافببإل  ارل يلببةاشا يلببةاال بب اياببلي  ايازبب وارلشورفبب ارلأ شببةافببتاكبب ار

رلشاب ت ارت افب   ةايرتااش ت ببة افكب ناشببنا صدب ايشببنايراإلدب ااشبب  امصب ارألتإلبب  ارلشلصب  اتلبب ا
ك هلد ااناالاأاإل افوضارلص ي اتل اشش وزبةاشيالباارلل ب د  ارلابتا صبي اإلدب ارألفبور  ايرلشورفب ا

رل يلببةارلصبب وارلببقرا  صبب ارلشفببل ةارلأ شببةاإليرزببدةا لببيارلليبب  ارلأبب  افببتارلشااشبب ايلاببي اافببت
ابور ر ارلضببإلدا رل يلبةاإلب افبوضارلص بي اتلب ارل و ب  ارلأ شبةالتفبور اااشمب ااهش اب افبتااتشب  ايرط
إلشأل ه ارليرز  ااك ناضإلد ا  ليل ب اشبنايضب ارلش بو ابرلضبإلدارلا بو أتاااياكب ناضبإلد اإ رو ب ا

يفبب  لةاور ببةايردشالبب ناارلزببلدةارلالل ق ببةايك هشبب ا دبب ف ناإلبب اا ص بب ارلليبب  ارلأبب  اشببنايضبب 
ارألفور ابرلشإل ثارألي ا.

ي شبةاللشفب لاارلأ شبةالتفبور اازبل  ايي لبةارلضبإلداري روراإلب اه اب  اشيافبةاازبباأ نا
إل لأ  ببب اشبببنارألزببب ل لايرليزببب ا  ايقلببب ا فببب اا ص ببب انبببوضاش ببب  ايهبببياي   بببةارلليببب  ارلأببب  ا

 اااارلشإل ثارلم لتا.ااب
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 المبحث األول: مفهوم الضبط اإلداري.

ادببيو افكببو ارلضببإلداري رورا ببألد ا ببأنارألفكبب وايرلببلي ارلص ليل ببةاادببيوراشل ييبب  الا اببةا
للشاغ بور ارلز  زبب ةايرت افبب   ةايرتااش ت بة افلببتارلش ضببتاكب ناشلدببي االبب ارللكبو ا دبب ااإلبب ا

  صب ااهب رااين  ب  ارل يلبة افلب ااكبناييب ااارل يلبةارتااش ت بةاا ورواي ش  ةارلليب  ارلصب ا اإلشب 
يرت افب   ةايرلز  زببةا ب ااأصبب  ايال  شب اش بب كلد  ايشببنامب الكببوااشلدبي ارلضببإلداري رورافببتا

يتل بب ازببلاأوضافببتاهببقرارلشإل ببثاإلبب اباأو بباارلضبببإلداةارلليبب  ارلصبب ا اياه رفبب اين   ابب  ا ش  بب
ارلشدللارألي /ييف اف ارلشدل الارلم لتا.ري رور

 المطلب ألول: تعريف الضبط اإلداري.

للضإلداري رورااأو ل  اشياللةاإل يا اارل ري بةارلابتا ليبواإل ب  اشلدب ايتلب اهبقرارألزب اا
 ازبلأوف الغبةايرفبد   ابرللبو ارألي اايشا إلأبةاشب اكاإلب ارللصب ايشب ازبدواارلش بو ابرللبو ارلمبب لتا

اريز شتابر اللو ارلم لثا. يناانالدش اشك لا افتارلا و  

 الفرع األول: تعريف الضبط اإلداري لغة واصطالحا.

شبنارلل   ببةارللغي ببةاللضبإلداتبب  اشلبب ه   افدبيا ألببتاايتا  ببةارلا   ب  اف صبب  اضببإلدارألشببوا
إلشأل اال ا   ااتل ايا ارل  ة ايهيا ألتام ل  اي ي ارلأ لب نامب اإلصب  ارل ب  ناتلب ا بي اكب نا

 اي ألببتام لمببب ا1البب ا ببب اضببإلداقلبب ارل ببي ااياهببقرارل ببت   ف بب اي اببورارلإل ببثاتلبب  اف صبب  ا
رلابب ي نارلكابب إلتارلش بباش اتلبب اشأبب ل ا يببهالببيااببو ااشوهبب ا يناازببا  الدبب ااناااإلبب  اشأ لشدبب ا
ي ب ي ااموهبب اشبناقركببو اشببنات  لدب اايا بب ه ه  ايلببقرا صب  ا  ليلبب ااناضببإلدارلير أبةا ألببتاا و ببوا

                                                                 

 .87 ا 2008ت   ارلزأ  ااإليارلي و ارلإليل ااري رور ا روارللكوارلا شأتاريزكل و ة اا-ا1
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ي  اإلبب ألشيواإلبب ايضببأد ارلدإل أببتارلشلزببا اشبب اش ضببوه  ايرلشألبب ارلورإلبب اللضببإلدا لدبب اشلبب ارلأبب
الد  ايقل اتصلايل اايارضدورلااف إلد اشل وف اإلد اتنا ك اهقرارلص لين ا.رلص لينارل  ك 

قرااو لببب اايضببب اافكبببو ارلضبببإلداري رورايشببب ااأل ببب  افدلببب ااببب  واإللببب اانالبببو ارللكبببو اإلببب ا يرط
رلضببإلدافببتارلأفببيواابب   ااافببيلد ارلا و ي ببةاي رلببةاشبب اا بب داإلدبب اشببنانشببيضايلببإلا افكلشببة

رلاتارزباي ش اشلبقارلصب  الل رلبةاتلب ايي لبةارلإلبيل اافبتارلكم بواشبنااpoliceشور فةالكلشةاإليل اا
تلبب ا بب ش  اارللغب  ا  ببثار بباص اشببنارللغبةارل ا ل ببةاللادببيوارلببقرا بب ثاتإلبوارلأفببيوايشأل هبب 

ة ايلببقرافدببتاشواإلدببةارينو بب الرلش  لببةلاايارل ببي ارلشلبب داإلبب اشزببميل ةااشببنارلشااشبب اايارلش  لبب
ايم ص اإللشي ارزاصورواير  ه وارلش  لةا ض و  ايرلقراتا ا اإتاإلشل خا زي اارألشن ا.1رواإل د 

يكبب ناشلدببي ارلضببإلدايرزبب ارلشضببشينا اأبب واشابب  ارلصبب ليناإلبب اشابب  ارلي ببوايرأليبب   ا
رلصب ليناان وااناهقرارلشأل اايقا ض ااإلشويوارل شنال ألتافبتارلصبونارلمب شنات بوا لبي ازب    

ش  اا كب ارألش بو ايهبقرارلشألب اإلب يواايرزب اإل للزبإلةاللشألب ارلبقرالصفب اإلب ارلضبإلداري رورافبتا
ا.2رلأفيوارل   مة

اشب ارفببد   اللضببإلداشأل ب ناشياللبب ناا بب هش اشيضبيتتاارايي لببت ايرلمبب لتا ببكلتاارا
 ارلببببق ناتضبببير اري روراي صفببب اإلبببب ارلزبببلدةارلالل ق ببببةاششملبببةافببببتااد ادببب اري رو ببببةايشييل دببب

 ش وزبببيناهبببقرارلل ببب د ااشببب ارلشألببب ارلبببيي لتاارارلشيضبببيتتاف صفببب اإلببب ارلل ببب دارلبببقرااابببيتاا
شزببباد فةاإلببقل ارلش  فيببةاتلببب ارلليبب  ارلأبب  اإلكببب اتل فببوا ايدإلصبب اللافبببي وارلادبب  اري رو ببةا

ارلشص  افبدناشيضبي ا ورزبةارلضبإلداري رورا الب ي اشاشيتبةارلصيرتب ايرلاب رإل وارللو  بةارلابتااايبقه 
رلزبببلدةاري رو بببة اإلصفببب االيببب  اك ل بببةاشش وزبببةارألفبببور ال صبببي د اي و ببب اد اشزببباد فةافبببتاقلببب ا

                                                                 

 .214 ا 2003ش ش اتإل  ارل ز يرارلص د لت ارلضإلداري رورايزلد ا  ا روارللدضةارلأوإل ة اا-ا1

 .102 ا 2009زأ  ارل و  ير ارلص ليناري رور ا روارللدضةارلأوإل ة اا-ا2
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رلش  فيببةاتلبب ارلليبب  ارلأبب  اإلش ليتابب ارألوإلأببةابرألشببنارلأبب   ايرأليبب  اير  رلارلأ شببة ارلفبب ةا
رلأ شببة ارلزببك لةارلأ شبببةا اياإل  ببوارلزببلد  اري رو بببةاهببقاارليي لبببةاتببنادو بب اشببب اافبب وااشبببنا

ا.1ر االي ش ةايليراااضإلداايا ورور افو  ةاايااوري   وروا

 الفرع الثاني: تعريف الضبط اإلداري فقها وقانونا.

رياللبب ااأو لبب  ارللصدبب  ااإلأبب اللببوموارلاببتا ليببويناإلدبب اللكببو ارلضببإلداري رور ايلدببقرا ببووا
واالب ارلإلأضاانارلضبإلداري روران  اب افبتاقراب اازبأ اإل دب ازبلد  ارل يلبة اي بووارلبإلأضار يب

  ببب اتلببب ال ببب داي و ببب  ارألفبببور  ايهلببب  اشبببنا أيبببقاإل ل زبببإل ناش ببب ارلضبببإلداري رورايازببب ل لا
ا.2ل  د  ايهل  اشنا ليواإل  اتل اال ايي لةاز  ز ة

 أوال: تعريف الضبط اإلداري على أساس أنه غاية.

 اتب وا لإلأل االي  ارلش  لةاارارل يلبةايك فبةايزب ا ارل كب اف شبهوريواأو اارللص  ارللولزتا
رلصض  ارلال ات ااأاإلبوايزب لةاضبإلدلايليبورال لاصب  ر ارلابتايادب الدبقرارلبوارا  بثا بم راإلب ا
رلايزبب افببتاشلدبببي ارلضببإلدال  بببش اإلا لببلارلل بب داري رورارلل ببب دارلا ببو أتاا ضببب  اراابب اإلببب ا
رلأب ي اتببناوا ب ارلزبب إل ايتببواارلضبإلداري روراإلألبب  لارلزبلدةارلاببتاادبب ااإلب ارلش  فيببةاتلبب ا

  ارلأب  اإلشلبب ارتضبدورإل  ارلش اشلببةاإلاليب  اش كشبةايإلصشبب ارتضبدورإل  ارلاببتااصب  اإل لاد  بب ارلليب
الددتتور عبدد إل زاأش  ارلصي ارلأ شة ايفبتا ب ت اشأ لبةاإل زباأش  اشإل  بوالدبقاارلصبي  اي ب اتوفب ا

ا لاشاشيتبةاريابور ر ايرأليرشبوايرلصبورور ارلابتااايبقه ارلزبلدةارلشيافبةاإل لضببإلدالغندي عبدد ه
إلألبب ا:" الدددتتورس سددعاد الوددرقاويشببنارابب ارلش  فيببةاتلبب ارلليبب  ارلأبب  افببتارلشااشبب ل ايتوفابب ا

                                                                 

اا-ا1 اللدإل تة ارلدو   اازااي يرت ارلص ليناري رور ا روااإليارلشا   .299 ا 2008-2007زأ  ارلز  اتلت 

اا-ا2 تإل ارلوميااه   اإلز يلت اليو ةارلضإلداري رورافتارللي ارليضأ ةارلشأ فو ايرل و أةاريز ش ة ا روارللكوارلا شأت 
 .18 ا 2008
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شاشيتةارألل دةارلاتااايبقه اري رو اشللبو  اإلدب اارلش  فيبةاتلب ارلليب  ارلأب  ااياإتب   ارلليب  ا
 ارلأب  افبتا  لبةارضبدورإل ل ايإلببقل ا ا ب  ااأو باارلضبإلداري روراإل لغ  ببةاشلب ايهبتا ش  بةارلليبب 

ا.1رلأ  

 ثانيا: تعريف الضبط اإلداري على أساس أنه قيد على نواط األفراد وحرياتهم.

رلببقراتوفببب اإلألببب  لارلصيرتببب ارلالي ش بببةارلابببتاالوضبببد ا دولدددو بددداديرو فدددالي شببناإلببب ناهبببمت ا
ارلل  دارللو رايرل و   ارلأ شةالا ص  ارلف لاارلأ  . ارلأ شةالالي   ارلزلدة

يتبةارلاب ري  اللزبلد  اري رو بةافبتااليب  ارألل بدةارلي فبةاإلألب  لاشاشاريفيدرو ي أوفب ا
ا.2رلاتا الاالي شد اإلصف ارل ل ياتل ارلشااش ل

رلقراتوف اإلألب  لاشاشيتبةارلص بي ايرلضبيرإلدارلابتاالوضبد اه اب  االدتتور علي الونطاوي 
اتل ا و   ايل  دارألفور اإلد اا ش  ةارللي  ارلأ  ل. ارلضإلداري رور

  بب اإلألب  لا بب اري رو افبتااناالبوضا  بي راتلب ارألفبور اليما  الطمداوي الددتتور سدتوفب ا
اإلصف ا ش  ةارللي  ارلأ  ل. اإلد اشنا و  اد 

إلألب  لارلل ب دارلبقرااابيتاارلد اب  اري رو بة اي اشمب افبتاالدتتور محمد عداطف البندا  أوف ا
ري رورالشب ا اواببلااص  ب ارلل ب دارليبب  اإلدب اافبب  لةارلليب  ارلأبب  ل ايتلب اقلبب ا اش ب ارلضببإلدا

ايإلش ا زاد ف اشناش  فيةاتل  ا.3رللي  ارلأ  افتارلشااش اتل  اشنااص   الل و   ارللو  ة

                                                                 

 .11 ا 2017ورابزلد  ايضيرإلدا ا رواهيشةاللدإل تةاايرلل وايرلاي    ارلا راو ازل ش لتاهل ين ارلضإلداري را-ا1

اللز  ا ا-ا2  .13زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رور ارلشوا 

اللز  ا ا-ا3  .14زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رور ارلشوا 
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البب  لاشاشيتببةاشب االوضبب الزببلدةارلأ شبةاشببناايرشببوايلببيرااالدددتتور طعيمددة ال درف ي أوفب ا
ناإلصفب ايايا د  اشل شةالتفور اإلغبوضااليب  ا  ب اد ارلأ شبة ااياإلشل زبإلةاشش وزباد الل ب داشأب 

ارلأ  افتارلشااش . اف  لةارللي  

 الفرع الثالث: تعريف الضبط اإلداري في الوريعة اإلسالمية:

 صف اإل لضإلداري رورافتارلا و  اريزب شتاالل بقاشب ااشبواإلب  ايشلب اشب الدب اتلب اإلغبوضا
يببةاليبب ارل  بب  ارل  ل ببةايرل ل ي ببة ارلشاألصببةاإل لشص فبب ارل ببوت ةاشببنارلش  فاوحمايددةا ص بب اي   ببةا

اتل ارل  نايرلأص ايرلللاايرللز ايرلش  اياض شنارلاش  افتاا ص  اقل .

يإل لابب لتاااضبباا بببشيل ةاشألبب ارلضببإلداري روراشبببنايبب  افببيوا ارألكمبببواابب ي  ايرلابببتا
 ازببب الدببب ارألزببب ااريزببب شتاي ال يلدببب ارلصببب لينارليضبببأتاتلببب اازببب ااا ص ببب اشاشيتبببةاشبببنا

 ايرلفبب ةارلأ شبببةايرلزببك لةارلأ شبببةايرلاببتارايبببق ارألنببورضارلشاأببب وااتل دبب  ايهبببتارألشببنارلأببب 
الل يلة. اد إلأ ااكمواراز ت اإلزإللارلا ي ارت اف  رايرتااش تت

ف لضإلداري رورافتارللي  اريز شتاهبيالبي اشبنارليت بةارلضب إلدة اايبي ارلصب ا اإلدب اتلب ا
لب ر ااقاش ااشواإل ايشل اش الدب اتلب  اإلصفب اا ص ب ارلشص فب يا ارألف لةايريل إلةاالل  رل بوت ةايرط

ا.1رلأص لارلل ا اتل ارلشي لل ناضشنا  ي ارتياف  ارل وتت

يإل لليواإل ان    ارل زإلةايهبتاإ ب وارلفبيوارلشا ب إلدةاللاليب  ارلضبإلدتارل ب  ثايقلب ا
إل لشص إللةاإل ناك اشنارتياف  ارلشليداإلك اشلدب  ايرلبقرا اإلب ناشلب ااناييب ااارلش ازبلااأب ا

دةاإل لضبإلداري رورايرلص اشبةاتلب ارلأشب ارلي ب اتارلشب ل الكب ارألتشب  اإ  وارلفيوارلشم ل بةارل بإل 

                                                                 

ارلو  إلةاتل ااتش  اري رو افتارل و أةاريز ش ةايرللي ارليضأ ةا-ا1  ارلص هو  ارلدإلأةارلم ل ة ا روارللكوازأ  ارل ك   
ا  .336 ا 1987رلأوإلت 
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رلاتااي اإل لليب  ارلأب   ااراانان لإلدب ان  ب  ارلضبإلداري رورارل ب  ثارلشزباد ااا ص ب ارلليب  ا
ا.1رلأ  افتارلشااش 

ريزب شتاهبيارل زبإلةاارايي لبةا  ل بةايإل لا لتا ووارللصدب  ارلشزبلش ناإلبأنارلضبإلداري رورا
الارألشواإل لشأوياايرللدتاتنارلشلكوارلقراهيافوضاتل ارلص ا اإلأشيوارلشزلش ن.شناإل 

فك لببب ايي لببببةارلضببببإلداري روراااشمبببب افببببتافبببوضا يرتبببب اا شببببتارلليبببب  ارلأبببب   ايايرابببب ا
رلشيبب دو اياورتببتارل بببأ اوارل  ل ببةايرتااش ت ببةاير  رلارلأ شبببةافببتاإدبب واشبببنارلضببيرإلدايرلابببتا

تل اانايي لببةارلضبببإلدا ا األبب اإلدببب اشببنارتاإلبب ور اشل شببةاللأ شببة.اشل دبب افكببو اا ص بب ارلأ رلببةايشبب
ري روراريزب شتاتااصافببواتلبب ارلشببييل نارلشأل بب ناوزببش  اشبنا إلبب ارل يلببة اإلبب ا  بباش اا ضبب ا
رألفور ارلأ    نافاش  اافبور ارلشااشب اريزب شتاشزبميل ناشزبميل ةاا شبةاتبناكب اشب ا صيشبيناإلب  ا

  اد اشببنارلإل ببواف زببلاإلبب ااشبب ارليبب ل ازببإل  ل اياأبب ل الب ااقلبب ااشبب  اشببنافيضببد افببتاشزببميل
أللدب ااش لبةايرلابتاتإلبب ايانا  بو ارلشبماشنااأ  ادب ااأك بب رالصيلب ااأب ل  لاإناتا بأشوك اانااببم يرا

 اي يلبب ااأبب ل  لايلبباكناشببلك ااشببةا بب تيناإلبب ارلي ببواي ببأشويناإلبب لشأوياا2رألش لبب  اإلبب ااهلدبب ل
.ايلبب ا اببو اريزبب  ا  ببنارل بب  ارلي ببوايرللبب  اقيا3ل ببينلي لدببيناتببنارلشلكببوايايلابب اهبب ارلشل

رلليببب  ارلببب    ايرللأببب  اشاببب تاللزبببلدةاايارلشزبببميل ةاارانلإلبببةاأل ببب هش اتلببب ار يبببو اإلببب اا ببب  ا
ناشب ايفبل اإل ب اإلأبضارلبلي ارل بي اشبنايب  اياإلبةافدبياوراب ا فو  ا  ش اشاك ش اإل لدش  ايرط

ريزبب شتارلببقرا زبباش اشإل  ابب اشببنارلكابب لايرلزببلة الإلأبب ه اتببنارلا ببو  ارلوإلبب لتاإليبب اارلليبب  ا

                                                                 

اي     ةارلالل ق ا روااإلياا-ا1 ارلا ر ارل  ي  ش ش اتإل  ارل ز يرارلص د لت ارلضإلداري رورافتا يلةاريش ور ارلأوإل ةارلشا    
ا اللدإل تة ارلدو    .57 ا 2005رلشا 

 .58زيو ارللز   ار  ةاا-ا2

ارا-ا3  .104  ةازيو اآ اتشورن 
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  بببثااصبببي ازبببلدةارلضبببإلداري روراإليلببب اليتببب اشبببنارلابببير نايرلبببا   اإلببب نارلزبببلدةايرلشزبببميل ةا
األشيوارلشزلش ن ارلشزاشو  ا.1يادإل  اقل اادإل ص افأل  اشناي  ارلشا إلأة

 المطلب الثاني: خصائص الضبط اإلداري وتميزه ع  مفاهيم أخرى.

رلضبببإلداري روراإلشاشيتبببةاشببنارلشش ببب ر ايرليفببب ا ارلشاك شلببةايرلابببتااا بببك اشبببنا اش بب ا
اابب ااوك بببلاهي بببةارلضبببإلداري رورايازببب ت اتلببب اشأوفبببةاش ه اببب  ايهبببقراشببب ا زبببال  اشلببب اا   ببب ا

 ا بببةاي فبببوااهببب اهبببقاارلأل فبببوايرليفببب ا ايرلابببتاااشمببب افبببتارلفبببلةارتللور  بببةايرلفبببلةارلي 
ابرللو ارأل اي ا.يرلفلةارلاص  و ة

كشبب ا ا بب إل ارلضببإلداري روراشبب اإلأببضارلشلبب ه  ايرلفببيوايرألزبب ل لارلالي ش ببةارأليببووافببتا
رلشااشب ايرل يلبةاشمبب افكبو ارلشوفبب ارلأب  ايفكببو ارلضبإلدارلا ببو أتايفكبو ارلضببإلدارلصضب ات ارألشببوا
رلقرا ادللارلص ب  اإلأشل بةااش  ب ارلضبإلداري روراتبنان بوااشبناهبقاارألفكب وايرألزب ل لارلالي ش بةا

رل يلببةاألنارلليبب  ارلصبب ليلتالدبقرارألي ببوا يالببااتببنارلاليبب  ارلصب ليلتالكبب اشببنافكببو ارلشوفبب افبتا
ايفكو ارلضإلدارلصض اتابرللو ارلم لتا. ارلأ  ايفكو ارلضإلدارلا و أت

 الفرع األول: خصائص الضبط اإلداري.

اأوال: الصفة االنفرادية.

زبببلدةاري رو ببةاإلفببيو اشللبببو   ارلضببإلداري رورافببتااش بب ارأل بببير ا أاإلببواإاببور ااإل  ببواارل
يادب ااشببنايورابب اإلبب اا ص بب ارلليبب  ارلأبب   افب اشابب  اهلبب الل بب  ثاتببناري رو الللببو اايارألفببور ا
ي يوه افتاهقرارلشا  ا ا االاجااتش  ارلضبإلداري روراآم وهب ارلص ليل بة اياإلأب البقل افبدناشي باا

اي افبتاإدب واشب ا زبشااإلب ارلصب لينرللو ا    ااتشب  ارلضبإلداري روراهبياشي باارتشامب  ايرليضب

                                                                 

ارلز إل  ا ا-ا1  .19زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رور ارلشوا 
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ا ب او  إلببةارلزبلدةارلصضبب ا ة اإل لشبب ا يالباارألشببواإقراكلبب اإلفب  اشوفبب اتبب  افبدناإ رو ارللببو ا بب ا
اإلوواإل ك اكلتالياا ارتالب  اتلب اإ رو ارلشوفب اإلدو صبةارتشا ب   اف ابيل ارلشلاب  اضبش نارلل ب دا

اإلأشيرل ايتشل ايا  اشزميل ا ار ا.1لشإل  و يايف وارلي شةاللاشديو

 ثانيا: الصفة الوقائية.

 أببواارلضببإلداري روراإلألبب  لااليبب  ارل يلببةاإلدو صببةاي  ا ببةاعبددد الغنددي البسدديوني رلبب كايوا
لضببش نازبب شةاياشببنارلشااشبب ل اف زببلاشبب ا ببوراارلبب كايوافببدنارلضببإلداري روراقيادبب إل اي بب اتا

ري رو اإلب ازب لاويفبةاا زبأ ا راشب اإلب ا واارلشيب دوا إلب اي يتدب اتلب ارألفبور  افألب ش ااإلب  و
رلزب   ةاايارلفب  اشبناا بب رارألفبور افدبقرالبب اااأزبل ااياازبلد اياص  ب الل و ببةارللو  بةاشبناا لإلدبب ا
لشبب اوا اي بب و ااناهلبب  ايدببوا اواببلاتلبب ارزبباشوروار البب يارلشألببتاإلدببقاارلويفببة ايري رو ا يرط

تتاإلب ور ااشل ببة اايااناالبب  اتلب ش االاببأاإلب ااص  بب ا و بب  ارألفبور اكببأناالبب شد اإلأب  ارلالصبب البب  ا
 افدلدبب اادبب ااشببنايور ا2هكببقرارألفبور اإلأبب  ارزبباأش  ادو بب اشأبب نااياازببواشأب ناشلأبب الل ببير ث

قل اإل ارلي   ةاشناشي دوا  اااوالاتل ات  ار اور اهبقرارلشلب اايارل ضبو ايفبتاكب ارل ب ت ا
ادب ااايتاياي بوراإلب ا ش  بةافدناري رو اتل ش ااإل  واإلب افبوضا  بي اتلب ارل  ب  ارللو  بةافدلدب ا

ارللي  ارلأ  .

 ثالثا: الصفة التقديرية.

إلشألبب اانالببب  رو ا بب ااتشببب  اري رو اي و بببةارتيا بب وافبببتاشش وزببةارتيافببب   افألببب ش ا
 ابو ارلصبب لينالبب  رو ا و بةارلافببواافببتا ببأناشبنارل ببمينا صبب  اانالدبب ازبلدةااص  و ببةافببتاهببقرا

                                                                 

 .ا13 ا 2001 اشدإلأةا رلتاإإلوره   ارلا راو ازلةا1ل فوالإل   ارلص ليناري رور ارلا  ارلم لت ادا-ا1

 .19تش واإليض  ا ارليا  افتارلص ليناري رور ا .د ا رواو   لة ارلا راو ا .ا.ن ا ا-ا2
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زبألةاشأ لببةافب اازبباد  اانااافبوااإتاتلبب ال بياشأبب ن ارل بأن ااشبب اتلب ش ا ص بب ا و ادب افببتاش
ا.1فدنارياف فد افتاهقرارألشوا كينارياف ف اشص  ر

يفبببتاشاببب  ارلضبببإلداري رورافبببدنالببب  رو ازبببلدةااص  و بببةالشش وزبببةاريابببور ر ارلضبببإلد ة ا
فألب ش ااصبب واري رو ااناتشبب ازب لا اتلبب ايدببواشأب نا اأبب ناتل دبب ارلاب ي ا إلبب اي يتبب اإلغببوضا

ا ياتلب ارلليب  ارلأبب   ايتل ب افبدناشابب  ارلضبإلداري روراإلأب ارلشابب  ارليفبلارلبقرااشبب وارل لب
اإقرااشل ارلا ي اكش ا  و اي ي اإي  اإل للي  ارلأ   ارلاص  و ة ا.2ف  اري رو ازلداد 

شببلاازببلد  ارلضببإلداري روراهببقاارلي فبب ةايرلش بب   اانارلليبب  ارلأبب  اكم ببوراشبب اايشبب ا إلببو 
رل و بببةاللأشبب ايفصببب الشصاضبب  ا ا اببب اابباشكناري رو اشبببنارايبب قارلافبببواا ادلببلااببو ا ببب وراشببنا

يريابببور ارلشل زبببلاشببب ا اببب ارليبببوياايرلي ببب ا  ايقلببب ااناري رو اا ببب واتلببب اشوراأبببةارألشبببيوا
رل يش ببةاي بب ارلش بب ك ارلابببتااأاببوضارلأشبب اري رورايرلابببتااشمبب ايدببواتلببب ارلليبب  ارلأبب   اشببب ا

لشاب راانا صبي ارلش بوي اإليضب اشصب   اا   صبةايشأب   وا لوضاال اشنان وارلشلدصتايشنان وار
اإلد . اري رو  اش    الأ جاك ا  لةاإلافيواي يتد ا ا اازال  

يشبب ا شكببنا يلبب افببتاهببقرارلشابب  االبب اإقراك لبب ارل يلببةافببتازببإل  ارلش  فيببةاتلبب ارل و بب  ا
هببقاارألتشبب  ااري رو ببةاإلشاشيتببةاشببناريابور ر ا ابب ااكببينرللو  بةالتفببور ااصببي اإلاص  بب ارألتشب  ا

ي ضببأةالشإلبب اارلش ببويت ةايشد إلصببةاللصبب لينافدلبب اإل لشص إلبب ا كببينال رشبب اتل دبب اانااشببلاازببلد  ا
رلضإلداري رورا ب وراشبنارل و بةافبتارايب قارلافبواااياتب  ارايب قا اايارايب قالبي ارلأشب ارلش اب ا

ايا    ارلي  ارلشل زلاللص   اإل  اك اهقرافتازإل  ارل ل ياتل ارللي  ارلأ  .

                                                                 

 .20 ا 2004 اشدإلأةا رلتاإإلوره   ارلا راو ا1رلا  ارلم لت ادرلص ليناري رور ال فوالإل   اا-ا1

اايف اإ رو ات شة اا شأةاتإل اا-ا2 فيردش ةازل شة ارلضإلداري رورايزلد ا  اشقكو اايوجالل  ا د   ارلشزاوافتارل صي  
اإلناإل   ا اشزاغ ل  ا  .20 ا 2017/2018رل ش  
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نارلاأ و اارلاتاتوضبل ه اإليفبي ارلضبإلداري رورايرلابتااإلب نايادب  ارلليبواللإلب  م ناإ
اايضاااناللضإلداري رورايف ا ايهت 

إنايي لببةارلضببإلداري روراضببويو ةاقلبب ااناي   ببةارلليبب  ارلأبب  اشببنايدببوارييبب  اإلبب اتا
رللصب ارلب  شصوردتاا شكناانا ا اإتاإلضبإلدا ب ي اشش وزبةارل و ب  ارلشياللبة اإتاالب ادإلصب الادبي و

اإلأشو نافتايض ا  ي اتل ارل و   ارللو  ة. ارتتا ر  افدل اشنارلضويور

ضبببويو االزببب وااببب رإل وارلضبببإلداري روراشاببب اك لببب اشوزبببيشةاا بببو أ  االزببب ورادإلصببب ا .1
 لف لاارل و ة.

ارللو  ةاإتاك ناهل  .2 ارلأ  .اناتااشاارل و ة   ا ر اشنا يرتتا ليارللي  

إلفبب غةاز  زببب ةايتا ابببلااناراهبببتايي لببةاش   ببب  اتاافبببدإل اإنايي لببةارلضبببإلداري روا
 لد اشناهقرارلشأل ا    ازلدةارلضبإلداري روراتلب االدب ايي لبةاتاايب ا ش  بةارلزبلدةاتلب ا
ل بببياشدلببب األنارلليببب  ارلأببب  ايببب هو ااشبببنارل بببيرو ايزبببك لاد افدلببب افبببتارل ص صبببةارشبببنارلزبببلدةا

ا.1رل  كشة

تاإلبب اانااكبينايي لببةارلضبإلداري رورايي لببةاو : خضدوع الضدبط اإلداري لسدديادس القدان-أ
ارل وت ة. ا  ليل ةاازاش ااز زد ارلص ليلتاشنالفي ارل زايوايرليضي الشإل ا

ف إلبب الي   ببةارلليبب  ارلأبب  ايهببيااعتمداد الضددبط اإلداري علددى وسدديلة السددلطة العامدة: -ب
شاشملببةافببتارلشصبب و اهبب اارلل بب دارلضببإلدتاانا أاشبب اهببقرارلل بب داتلبب ايزبب لةارلزببلدةارلأ شببةايرل

تل اإف روااتش  ا  ليل بةاشبناا لبلاير ب الدب ا بي اشل شبةااشكبنارلزبلدةارلشأشبي اإل دب اإل اي قهب ا
اشنااأك  اشضشيلد اديت ااياكوه .

                                                                 

 .410 ا 1992شدإليت  ارلا شأ ة ارلا راو ا اري رو ة ا اد اا  يرنارلا ش اش  ي اش  ضور ارلشمزز ا-ا1
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 الفرع الثاني: تمييز الضبط اإلداري ع  مفاهيم أخرى.

 أوال: الضبط اإلداري والضبط القضائي.

اايبقه ارلزبلدةارلصضب ا ةاللا بوراتبنارلابورا اإلأب ا صف اإل لضإلدارلصض اتارياور ر ارلابتا
ي يتدببب  ايرلإل بببثاتببببناشواكإل دببب ااشد ببب راللصببببإلضاتلببب د اياشببب ارأل لببببةارل  شبببةاللا ص ببب اشأدبببب ا
يش ب كشاد اياي  بب ارلأصيإلببة ايشببنامب افببدنارلضببإلدارلصضبب اتا الب اشبب ارلضببإلداري رورافببتاالدشبب ا

لبب ناشببنا  ببثارلزببلدةارلشيافببةاإلداورابب ا زبباد ف نارلش  فيببةاتلبب ارلليبب  ارلأبب   اإتاالدشبب ا يال
ايرلغوضاشل ايدإل أا .

فشببناادببةاااببيل ارلزببلدةارلالل ق ببةايي لببةارلضببإلداري رور اإل لشبب اااببيل ارلزببلدةارلصضبب ا ةا
ششملبةافبتاواب  ارلصضب  ايواب  ارلزبلدةارلالل ق بةاا ب اإ بوراارلزبلدةارلصضب ا ةايي لبةارلضبإلدا

ا1رلصض ات.

ي روراي  ا بةاازببإل ارييبب  اإل لليب  ارلأبب  اياشلبب ايشبنا  ببثارلغببوضافبدناشدشببةارلضببإلدار
رتضبدورلاف ب  افبتا ب ناشدشببةارلضبإلدارلصضب اتات ا بةايت صببةالي بي ارييب  اإل لليب  ارلأبب  ا
يادببب ااإلببب اضبببإلدارلابببورا اإلأببب اي يتدببب ايرلإل بببثاتبببناشواكإل دببب اياشببب ارأل لبببةارل  شبببةايابببور ا

اياي   ارلأص لاي ش ارلاو شة. ارلا ص  ايرلش  كشة

ي ورا اش  ارلضبإلداري رورافبتادإل أبةاإاور راب ارلابتاافب وافبتا بك ا بورور االي ش بةاايايا
فو  ةاايض الو  إلةارلصض  اري رور اإلغ  اياأي ض  اش ارلضبإلدارلصضب اتافدلب ا فب وافبتا بك ا

                                                                 

اش  ي اش  ضور ارلشمزز  اري رو ةا- 1  .415ز إل  ا   اشوا ا ش 
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لشبب ا بب ااببو اتل دبب ادببو ادأببنااشبب  ا  ببورور ا ضبب ا ةالو  إلببةارلش ببويت ةالبب وارلصضبب  اري رور ايرط
ا.1ايوواد  ا ض ا ةا

 التوريعي. ثانيا: الضبط اإلداري والضبط

 لابأارلش بو افبتاكم بواشبنارأل  ب ناإلب اإفب روارلصبيرل نارلابتااص ب ا و ب  ارألفبور اي صببي د ا
 ل يبب اتلبب ارلليبب  ارلأبب  ايفببتاشش وزببا الدببقرارتيافبب  اإلشبب ا زببال اتياف فبب ارلا ببو أت ا

يازببش اإل لا ببو أ  ارلفبب  و افببتاهببقرارلببقرا ابب اشفبب واافببتارل زببايوايرلشإلبب  اارلأ شببةاللصبب لينا
رل ببأنالرلضببإلدارلا ببو أتلااش  بب راتببنارلضببإلداري رورارلببقرا فبب وااشببناا لببلاري رو افببتا ببك ا

ا ورور االي ش ةاايافو  ةا اوالاتل د ااص   ا و   ارألفور .

ن بواانازبلدةارلضبإلداري رورا اببلااناابا افبتاإدب وارلصببيرل نايرلا بو أ  ايالل بقرالدبب اارا
رلضببإلداري روراتا كببيناإتايفصبب الشصاضبب   ارلا ببو  ايرألتشبب  ارلا ببو أ ةارلفبب  و اتببناإلشألبب ا

ارلشيافة ا.2رلزلدة

 ثالثا: الضبط اإلداري والمرفق العام.

اأاإلببواكبب اشببنافكواببتارلضببإلداري رورايرلشوفبب ارلأبب  اشيدببواشببناشيبب هوارلل بب داري رور ا
لشااشب ايرل يلبةاإلفبيو اي  ا بة ايهبياشب ا با افإليرزدةارلضإلداري رورا ا اا ص  ارللي  ارلأب  افبتار

ا ضب اإليرزبدةارلشوفب ارلأب  اتببنادو ب اشب ا ص شب اشبنارليبب ش  ايرلزبل ارل  شبةاي بإل  ارل  ابب  ا
ياك شبب اا اإقراهلبب  اا بب إل ايابب ري رلأ شببةارلش   ببةايرلشألي ببةافببتارلشااشبب ايرل يلببةاإل لايبب  ايردببور 

ف شب ا األب اإليي لبةاا ص ب ارلليب  ارلأب   اإتاالب ااإل ناك افكو ارلضإلداري رورايفكبو ارلشوفب ارلأب  

                                                                 

اايف اإ رو اا-ا1 يي  شتا     ااموارلضإلداري روراتل ارل و   ارلأ شة اشقكوااايوجالل  ا د   ارلش زاوافتارل صي  
ارإل  .30 ا 2015-2014ناإل   ا اشزاغ ل  ات شة اا شأةاتإل ارل ش  

ا5 اد1تش واتيرإل ر ارلص ليناري رورابرللي  ارلأ  ا اجا-ا2  .27 ا 2008 ا  يرنارلشدإليت  ارلا شأ ة 
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ن لإلب اشب الابب ارلاش  ب اإل لدشب ا  اشبب اتلب اازب ااانارلضببإلداري رورافبتازبإل  اا ص بب ااه رفب ا ص بب ا
شببنا و بب  ارألفببور اتلبب ارلأكبباافببدنارلشوفبب ارلأبب  ا صبب  الدبب ارليبب ش   الببقل ايفبباارللصبب اإلببأنا

إ اببب إلت البببقل ا ابببلاشأ لابببةااياببب ارلا ببب إل اارلضبببإلداري رورال ببب دازبببل  ايرلشوفببب ارلأببب  ال ببب د
يرلاك شبببب اإلبببب نافكواببببتارلضببببإلداري رورايرلشوفبببب ارلأبببب   امبببب ارلادببببو اإلبببب اإلبببب ناايابببب ايشيبببب هوا

ا.1رتيا ااإل لدش 

 أو ه التوابه بي  الضبط اإلداري والمرفق العام:-1

اتاا ا ب إل اي اك شب اي اأب يناكب اشبنارلضبإلداري رورايرلشوفب ارلأب  افبتاا ص ب اهب ااير ب 
اببور ر ايازب ل لارلضبإلداري روراازب ه افبتاتشل بةا ببثا يهبيارلليب  اإلاش ب اتل فبوا افأتشب  ايرط
زب وارلشوفبب ارلأبب  اإل لايبب  ايردببور  اإل لشص إلبب افببدناإل ب  ايازبب  وارلشوفبب ارلأبب  ا ببم راإلبب اازببد  ا

ارلأ   افتارلش ليةاتل ارللي   ا.شدشةارلضإلداري رور

 لارلشايببق اشببنادبوااكبب اشبنارلادبب   ن افزببلد  ا ب ااا بب إل ايااب ري ارياببور ر ايرألزب ل
رلضبإلداري رورارلشيافبةااايبقاإاببور ر اي بورور اياتشب  اااضبشنايا اببيراتلب اشيب هوارلزبب    ا
ابور ر ارلالل ببقارلاإلبوراياشب وااا ضب ازبلد  ارلشوفب ارلأبب  اقر ا يرلزبلدةارلأ شبة اشمب ا بورور ايرط

شأدبب ابشيبب هوارلزبلدةارلأ شببةافببتارلأصببي اارألزب ل لافببتاشيرادببةاتشب  ارلشوفبب ارلأبب  ايرلشاأ  ب  ن
لشوفب ارلأبب  افبدناهببقراتا رورايروارلاب ري ايرلا بب إل اإلب نارلضببإلداري ايإلبب لون اشبناشيبب ه2ري رو بةا
ا.3نارلاش   ايرلالو ةاإل لدش ااشواضويوراليوراتيا اادإل أةاك اشلدش  شل اشناا

 ق العام:أو ه التفرقة واالختالف بي  فترتي الضبط اإلداري والمرف-2
                                                                 

ا3 اد2تش واتيرإل ر ارلص ليناري رور ارلل  داري رور اجا-ا1 اإلناتكلين ارلا راو   ا2005 ا  يرنارلشدإليت  ارلا شأ ة 
 29. 

 .14 ا 2000ر ارلص ليناري رورابرلل  داري روراارلا  ارلم لت ا . .ج اتش واتيرإل ا-ا2

 .30 تش واتيرإل ر ارلص ليناري رور ارلشوا اللز  اا-ا3



 ألول                                                                          ماهية الضبط اإلداريالفصل ا

 

22 

 

لصب ااأبب   ارلش بب يت ايرللوضبب   ايرألفكب واإلفبب  ارلإل ببثاتببناشأب   وارلالو ببةاإلبب نافكواببتا
ايرلشوف ارلأ  ايشنااشلةاهقاارللوض   ايرألفك واش ا لت  ارلضإلداري رور

 ص ب اشببناان لإلب اشبب الاب ارلاش  بب اإلب نارلضببإلداري رورايرلشوفب ارلأبب  ا  اشب اتلبب اانارألي ا-ا
لتا ص  الد اي ش  البقل ايفباارللصب ارلضبإلداتلب االب ال ب دازبلإلتايرلشوفب ا و   ارألفور ايرلم 

اا1ل  داإ ا إلت.

انارل  اببةاإلبب ااصبب  وارلشورفبب ارلأ شببةااوابب اإلبب اإور  ارلأ شببةارلشيافببة ايانااصبب  وه اا-ل
ا ك  اانا كينااشوراشلويض اتل  . افتاهقرارلف  اتا يض الو  إلةارلصض  اري رور

إ روراشبببنادإل أببةاي فبببة ااببيهواارلابب ي افبببتا و بب  ارألفبببور اارلضببإلداري رورال بب دا-ج
لغ    اشيففة ايهيافبتاهبقرارليفباا أشب افبتاش ب   نا با  افااأب  افبيوا يرتبتارلل ب د ا
اش ارلشوف ارلأب  ا زباد ااا ص ب ارلفب لاارلأب  اإلاصب   اي شبةاشأ لبة اإشب األنارألفبور ا  ب اتلب د ا

ارل  ف ال  د .ارلاكل اإلد اإلزإللارلاص  ارلص و ااياتلأ ر 

رلل و ارليرضاارلقرا ش ب ارلضبإلداشبنارلشوفب ارلأب  اهبيافبتادإل أبةارلفب لاارلأب  ارلبقراا- 
 ادلبب اإل بب اكبب اشلدشبب  افدببتارلشفببل ةارلأ شببةافببتا ببشي اشي هوهبب اإل للزببإلةاللشوفبب ارلأبب  ايهببيا

ارللي  ارلأ  افتايفي اشضشيل اللضإلداري رور.

 ارلضبببإلداري روراتبببنارلادبببةارلابببتااابببيل اايالببباارلادبببةارلابببتاابببيلتاشإل  بببو اإابببور ر-هبببب
ضببش نااببيف وارلي شببةاللشلالأبب ن افلببتارل  لببةارأليلبب الابب ارلادببةا راشبب ازببلدةات شببةاششملببةافببتا
وابب اارلاشديو ببةااياي  ببواشأبب ناايارلببيرلتااياوابب اارلشالبباارل ببأإلتارلإللبب ر افدببقاارلد ابب  اهببتا

                                                                 

 .481 ا 2013 ارلا راو ا3تش واإليض  ا ارليا  افتارلص ليناري رور اازيواللل وايرلاي    ادا-ا1
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تاإلب ور ااشل دب ارلشفبل ةارلأ شبةاشبنا أبي الدب ارل ب افبتاانااضبولاتلب ارل و ب  ارلأ شبةا  ب ارت
ا.1إل لك ل ةارلاتا    ه ارلص لين

يرألشوان واقلب اإل للزبإلةاللشوفب ارلأب  ا  بثاانارلل ب دا ب ا أشب اإلب اإلب ا بوكةااياإلب افبو ا
اشناادةايرلشلال اشناادةاايوو. ايرللو  اياصي ارلأ  ةاشإل  و اإل نارل وكة

تا شكببناإزببل  ه اإلبب اا ببي  اكببقل اانادإل أببةاإاببور ر ارلضببإلداشببنارليدببيو ا  ببثاا-ي
ااايل ارلص   اإل . زل  ااإل افو اايا وكة ارلص لينارلي  اي ف اللشوف ارلأ  ا شكنالص ال  دايرط

كشببب ا اش ببب ارلشوفبببب ارلأببب  اتبببنارلضببببإلداري روراا ضببب افبببتادإل أببببةارلي شبببةاف لزببببلدةاا- 
 اا ر اي شببةا غلببلاف دبب ادبب إل ارألشببواإ ر ارلش كببيش ناإل لدشبب ا صببي ارلشوفبب اافبب اتلببرلضبب إلدةا

للشاشبي ارلابتا بب اابم رالتفببور اإلبقيراد  ايرلضببإلدا ب نا ااب ال ش  ببةارلشاشبي  اإلشبب ا ااب ال ش ببةا
اافور ان واشأل  ناشناهقرارلشاشي .

الببب اهبببتااهببب ااياببب ارلشص ولبببةاإلببب نارلضبببإلداري رورايرلشوفببب ارلأببب   ايتا ألبببتااشببب   اهبببق نا
ش نا باش اا ب هش ار يبو اإقا كبيناليب  ارللي ش ناتناإلأضدش االدشب اشاضب  رن اإلب االدشب اشاكب 

رلشوفبب ارلأبب  اشأ لبب اللضببإلداتلبب ااأ  ببةايي لببةارلي   ببة اكشبب اانا زببنا  بب  ارلضببإلداإلشدشابب ا أبب ا
ا.2 ود ال زنارلاي  ارلشورف ارلأ شة

 المبحث الثاني: ممارسة الضبط اإلداري.

                                                                 

 .482 ا از إل  شواتش واإليض  ا ارليا  افتارلص ليناري رور ا-ا1

ارلز إل  ا ا-ا2 ازلد  ايضيرإلد ارلشوا   ا.25زل ش ناهل ين ارلضإلداري رور 
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   ب ارلادب  اإنااي اش ا لل ارلليوافتاهقرارلف  اانارلش و الب ا لبو الفيفب اي فبةالا
شاواببلاتلب اشي لب اشبنااأو باارلضبإلداري رورارلببقرارلشكللبةاإل لضبإلداري رور ايهبيااشبوادإل أبتا

اانلل ايايك اشدشا الللص ايرلصض  .

يرألفب ارلشصببووافصدبب اهببيارزبباام وارلزبلدةارلالل ق ببةارلشوك  ببةاإليي لببةارلضببإلداري رورارلأبب  ا
ري رورارلابببتاففببببلل ه افضبببب اتببببناإل تاإل وهببب ارلادببببةارلشزببببميلةاتبببناا ص بببب اانببببورضارلضببببإلدا

شزببميل اد افببتاا شبب ااإلأببةااأببي ضارألضببوروارلاببتا بب اافبب لارألفببور اشببنااببور ال بب دارلضببإلدا
اا  اك ناليت  ا.1ري رور

إلد ا  ارلضإلداري روراهبتارلد اب  ارلشكللبةاإل لش  فيبةاتلب ارلليب  ارلأب  اكوك ب  ا يرلشصفي 
ش ل ببةا يببي الدبب ارلصبب ليناايارلاليبب  ازببلدةاايلبب  ايااشمبب ااز زبب افببتاادبب  اإ رو ببةاشوك  ببةاايا

ارلغوض. ارلشصوو الدقر ارزاأش  ارليز ا ااراشيالاارألز ل لاري رو ة

يالصز اهبقاارلزبلد  اإلب اتب  االبير ا زبلارلشأب   وارلشزباأشلةافبتااصزب  اه اب  ارلضبإلد ا
وك  بةاه اب  ارلضبإلدارلشفشنا  ثا شيل ةاايات  ا شيل ةارياف فبد  اإ لب  ارل يلبةا زبش اإلب ا

ايارل شوك  بةاهبقراشبناادبةايشبناادبةاايبوواشبنا  بثاشب وااايارليدل ةايه ا  ارلضإلدارلش ل ة
 ببشي ااياتبب  ا ببشي ارياف فبب اد الك فببةاتل فببوارلليبب  ارلأبب  اإلبب اه ابب  ايزببلد  اضببإلدا

 ايهلب  اريببا ااإلبب نارللصدب  ا ببي اشبب اإقرا2إ روراتب  ايزببلد  ااراه اب  اضببإلداإ رورايبب  
ري رو ةاشبنافب   ةاري رو ارلشوك  بةاافب ااياشبنافب   ةاري رو ارلش ل بة اك ل اهقاارليي لةا

اإل ناا    اش وارياف  اك اشلدش . اي فةاتل ش ا ميواال   اإل نارلزلدا ن

                                                                 

 .295 ا رلأ شةاللإليل ااري رورافتاشفواش شي ازأ ارل  نارل و ا ارلليو ةا-ا1

اا-ا2  .391 ا 1990تش واتيرإل ر ارلص ليناري رور ارلشمززةارليدل ةاللكا لارلا راور 
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زبببلال ي افبببتاهبببقرارلشإل بببثا ورزبببةاه اببب  ارلضبببإلداري روراتلببب اشزبببايواري رو ارلشوك  بببةا
ازبببال اتل دببب الا ص ببب ارلدببب ااشبببناياي هببب اايرلش ل بببةابرلشدلبببلارألي ا اي ورزبببةارليزببب ا ارلابببت

ابرلشدللارلم لتا.

 المطلب األول: هيئات الضبط اإلداري.

ااشمب اه اب  ارلضبإلداري روراتلب ارلشزبايوارلشوكب رافبتاواب اارلاشديو بة ارلببي  وارألي  اا
ي  بببوارل ريل بببةايرلبببي ور ابرللبببو ارألي ا ااشببب اتلببب ارلشزبببايوارلش لبببتاشاشملبببةافبببتارلبببيرلت اواببب اا

رلإللبب راإل تاإل وهشبب ازبلدةاشببنازببلد  ارلضببإلداري رورارلأب  ايرليبب  افببتاللبباالباارل ببأإلتارلشا
ارلي   ام ازلأوجاإل اش كلةارلا ري اإل نارلضإلداري رورارلأ  ايرلي  ابرللو ارلم لتا.

 الفرع األول: هيئات الضبط اإلداري على المستوى المرتزي.ا

اأوال: رئيس ال مهورية.

هبياواب اارل يلبةايهبياا2016يللاأب   ارل زبايوراا1996ل زايواإناوا اارلاشديو ةادإل ا
واب اارلزبلدةارلالل ق بةايهبيارلببوا اايرلص اب اري رورارألتلب الب  رو ارلأ شببة ااأب الب ارل زبايوافببتا

رياف فببب ا اشمببب افببتاال ل ازببب اواببب اارلاشديو ببةاواببب اارل يلبببة اي بب  ارألشبببةايهبببياا84رلشبب   ا
 ي ضببدل ا1لببإل  ايي وادبب ايلبب اانا ي دببلارألشببةاشإل  ببو  بب شتارل زببايو اي ازبب ارل يلببةا ريبب ار

وابب اارلاشديو بببةافببتارلليببب  ارل زببايوراإلشدببب  ايشزببميل   اإ رو بببةاه شببة اي شلببب افببلةايزبببلدةا
إفب روارلصببورور اري رو ببةارلالي ش ببةارلأ شببةايرلصببورور اري رو بةارللو  ببةافببتا ببمينارليي لببةاري رو ببةا

رضبببب  اري رو بببببةايقلبببب افبببببتالدبببب  ارلييببببب اااإل زبببب ايل زببببب لارل يلببببةاككببببب ايفببببتااش ببببب ارلشيا

                                                                 

ش وااا17رلشموخافتاا14 اجاوارلأ  ا2016ش وااا6رلشموخافتاا1-16رلاأ   ارل زايور ا  ليناشناا84اليوارلش   اا-ا1
2016. 
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 ايونب االبب اتا يابب البب ا1يرتياف فب  اري رو ببةارلشصببوو البب اإلبل ارل زببايوايرلأببواارل زببايور
 زبببايورافبببو ااايالببب ا ببب ليلتا شبببلاالبببوا اارلاشديو بببةارياف فببب  اضبببإلداإ رو بببةاإتاالببب ا

 اارلاشديو بببةايرلابببتااببل  لا شببب وااوابببا2016شبببنارلاأبب   ارل زبببايواا143/1يإلبب لليواللشببب   ا
رلزبلدةارلالي ش ببةافببتارلشزبب ا ان ببوارلشيففببةاللصبب لينل افلدبب  ارلصببورور اري رو ببةارلأ شببةان ببوا
ش   افتا  نااناهل  اشيضيت  اتا اي اإفب روا بورور اإ رو بةات شبةاإل بألد اشم لدب ارلشزب ا ا

ولشبب نارلشيففببةاللزببلدةارلا ببو أ ةايإل لابب لتافكبب ارلشزبب ا ارلاببتاتاالبب وجافببتارياف فبب  ارلإل
اأاإلبواشبنارلشاب  ارلالي شبتارلبقرا أبي الببوا اارلاشديو بةاإليرزبدةاشب ا فب وااشبناشورزب  اوا زبب ةا
لل لب ياتلب ارلليبب  ارلأب  اإلك شبب اتل فبوا اتلشبب اانارل زب ا وارلا راو ببةالب ااببل اتلب اانااليبب  ا
ابب رإل وافبب  لةارلليبب  ارلأبب  اشببناريافبب  ارلصبب ليناونبب االبب اإلبب  ناإلببأناإلأببضاشببناايرلإلبب ااكببينا

شبنارلاأب    البقل افبدنافب  لةارلليب  ارلأب  اإلفبيو اا140قل ايهقرا زلاش ااب   اإلب ارلشب   اك
ااأي الوا اارلاشديو ة.ا143ت شةاي زلاش اا   اإل ارلش   ا

فبب   ةارلضبببإلداري رورااناواببب اارلاشديو ببةازبببل اارل زببايورافببتاشإل  بببو يليلبب اإلبب اا
كدفب روارلشورزب  ارلوا زب ةارلشاضبشلةاالي شب اازير افتارل ب ت ارتزبامل ا ةاايافبتارل  لبةارلأ   بة

شزباص ااياالل بق  البب ات  بةاإليي لببةارزباي ر ارليزبب ا اارارألزب ل لاري رو ببةارل ب شلةاارارلضببإلدا
ارلأ  . اري رور

 ثانيا: الوزير األول.

اشب اتببنارلبي  وارألي افااشمبب اشد شب افببتاالل بقايالزبب  اإلولب شجاوابب اارلاشديو بةا زببلاشبب ا
 ايااشمب اتشل بةارلالل بقاإل للزبإلةاللبي  وارألي ا2016شنارلاأ   ارل زبايوراا99   الف اتل  ارلش

فببتارلص بب   ايري ببوراايرلشور إلببةايرلايا بب اللصبب اش ناإلدببقاارلأشل ببةاشببنارلببي ور  اكشبب ا شلبب افبب   ةا

                                                                 

ارلدإلأةاا-ا1  .218 ا 2008 ا5تش واتيرإل ر ارلص ليناري رور ارلا  ارألي  ارللي  اري رور ا  يرنارلشدإليت  ارلا شأ ة 
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رايبب قارلصببورور اإلدببقرارل ببأن ااشبب ارلالزبب  اف اشمبب افببتاا ص بب ارتلزببا  اإلبب ناشيالبباارلصد تببب  ا
يشنااهب اشدب  ارلبي  وارألي ارلزبدواتلب االل بقارلصبيرل نايرلالي شب  ايهبقراشب اا ب و اإل ب اارلي رو ة 
ا.ا20161شنااأ   اا143/2رلش   ا

 شبلاارلبي  وارألي ا ب اإفب روارلشورزب  ارلالل ق بةاإلفبلةاشزباصلةاا1996يإل لش اك نا زايوا
ا ينارلواي الوا اارلاشديو ة.

هببقاارتزباص ل ةاي بوإلدااي  ب ارلشورزب  ارلالل ق ببةاال لغبتا2016اب  ارلاأب   ارل زبايورالزبلةا
ي  ي ببةارلزببلدةارلالل ق ببة.اإلشبب واشيرفصببةاوابب اارلاشديو ببةاتل دبب ايهببياشبب ا بب ي اضببشنااكببو اا

يرلشورزب  ارلالل ق بةاهبتالا ابةالاكل باارلببي  وارألي اإل لزبدواتلب االل بقارلصبيرل نايرلالي شب   اقلبب ا
قه اإلشاببو اريفببب روايرلل بببواإلبب ااادلبببلافببب يواألناإلأببضارللفبببي ايرلا ببو أ  اتا بببا االل ببب

اادإل ص ةاللل اايالا  اشل . اشورز  

 ثالثا: وزير الداخلية.

اشبب اتببناي  ببوارل ريل ببةاإليفببل ارلببوا ااري رورارلشإل  ببواللببيت  اإلدشك لبب اإفبب روااأل شببب  ا
قراشاألصةاإل لضإلداري روراادإلب اتلب اشزبايوااش ب ايت ب  ارلبيدنايإلب لواي اإلب ارلشوزبي ارلالل ب

رلش بببب  الفبببب     اي ورارل ريل ببببةايرلاش تبببب  اا1994اي اا10رلشببببموخافببببتاا247-94و بببب ا
 الابب ااناشببناإلبب ناشد شبب ارلش  فيببةاتلبب ارلليبب  ارلأبب  ايهببيا2رلش ل ببةايرلإل اببةايريفبب  اري رور

 يوااب اشدب  افدبياشكلبااإلازب  واياصبي  ايالزبب  ااتشب  ارلي   بةايرلشك ف بةايرلشور إلبةاإلشب ا ضببشنا

                                                                 

  اشوا از إل .2016شنارلاأ   ارل زايوالزلةاا143/2ا-ا1

ايرلاش ت  ارلش ل ةاا1994اي اا10رلشموخافتاا247-94ليوارلشوزي ارلالل قرارا-ا2 الف     اي  وارل ريل ة رلش   
ا  .1994اي اا21رلشموخافتاا53يرلإل اةايريف  اري رور ارلشل يوافتارلاو   ارلوزش ةارلأ  
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يهبقراشب الفب اتل ب ارلشب   ا  اكش ا ز ه افتاا    ارلز  زبةارليدل بةافبتاشاب  ارألشبنااشناري ل 
ارلم لمة.

فببي  وارل ريل بببةا إلببب  واإلببب لالي  ارلشاألببب اإل ل  لبببةارلش ل بببةايرألشببب  اي صاو ببب اي زبببدواتلببب ا
ادإل صببب  اي دإلببب ارأل كببب  ارلا بببو أ ةايرلالي ش بببةارلابببتاااألببب اإل لاشأ ببب  اقر ارلدببب إل ارلز  زبببتا

 تت اكش ا صاو اارااب إل واقرادب إل اا بو أتااياالي شبتا األب اإل تلاي إلب   اكشب ا أب اايايرتااش
  بب و افببتاإتبب ر ارلاليبب  ارلشاألبب اإل ألتشبب  ارلشصللببةاشمبب ا شبب ارلزبب  ايشابب  اإل بب ارلش ببويإل  ا
يرلشالاببور اي زببدواتلبب ا ش  ببةارأل ببي  ايرألشبب  اشببناايدبب وارل ببير ثايرللكإلبب  ايرلكببيروثا

 أ ببببة اكشبببب ا زببببدواتلبببب ا زببببنازبببب وارلد  كبببب ارلشوك  ببببةايرلش ل ببببةايرلشمززبببب  ارلإل بببو ةاايارلدإل
رلأشيش ببةارلاببتاابب ي اا بب ايفبب  ةاي روابب اي صاببو اإل تافبب  اشبب ارلببي رور ارلشأل ببةاكبب ارلصيرتبب ا
رلورش ةاإل ا ش  ةارليزدارلدإل أبتاتزب ش ارل  يرلب  ايرللإل اب  ارلشدب   اإلب تلصورض ايقلب اإليرزبدةا

زبببدواتلببب ا ش  بببةارأل بببي  اشبببناايدببب وارلكبببيروثارلابببتا ازبببإللاف دببب ااببب رإل واا لي بببة اكشببب ا 
رلكببيروثاي ور إلدبب  اهببقراشبب اابب  اإلدبب ااريلزبب ناايارلدإل أببةاي ل ببداشيددبب  ارلي   ببةاشببناايدبب و

رلش ب  الفب     اي  بوارل ريل ببةاا1994اي اا10رلشبموخافببتاا247-94رلشوزبي ارلالل بقراو ب ا
ايرلإل اةايريف  اري  ارلورإلأةايش اإلأ ه .يرلاش ت  ارلش ل ة ا1رورارلش   

 رابعا: الوزراء.

 أاإلبوارلبي ور ازبلدةاشبنازبلد  ارلضببإلداري رورارليب   افدب اتا  بكلينازبلدةاضبب إلدةا
ت شببةايتا شكببلد اانا فبب ويرا ببورور اضبب إلدةا  إللببةاللادإل بب افببتاكبب اال بب  ارلببإل  اإتاإقرازببشاا

                                                                 

ا ا1994ااي ا10رلشموخافتاا247-94رلش   ارلورإلأةايش اإلأ ه ااشنارلشوزي ارلالل قراا-ا1 الف     اي  وارل ريل   رلش   
ايرلإل اةايريف  اري رور ارلشل يوافتاجاوارلأ  ا  .1994اي اا21 ارلشمويةافتا53يرلاش ت  ارلش ل ة
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لالي ش بببةارلضبببويو ةافببتاشاببب  ارلضبببإلدارلصبب لينالدببب اإلبببقل افإل زبباد تةارلبببي ور ارايببب قارلصببورور ار
اك افتاشا ل . ا1ري رور

في  وارلمص فةاشم اتل ش ا ف وا بورورال ش  بةار مب وايرلشاب  ااي اوابلاتلب اادإل صدب االيب  ا
 و   ارألفور افتاشاب  اشأب ناي إل  بواي  بوارلل  بةاا ضب اإابور ر ارلضبإلداتلب ش ا فب وا بوروا

اببور ر ارلضببإلداتلبب ش ا فبب وا ببوروا ببلي اشير  بب ا ببلي اشلبب افبب  الببي اشأبب ناشببنارل ببي  ااياإ
رلف  ايشك ل اا ض  اكش ا إل  واي  بوارللصب اإابور ر ارلضبإلداتلب ش ا فب وا وروراب اإلاليب  ا وكبةا

تلبب ش ا  ضببواإلشياببلاالصبب ارل بب  ل  البب  اي إل  ببواي  ببوارلاابب و اإلببإلأضارياببور ر ارلضببإلد ةا
ارلأ  ارلاا و اتل ارألوفلةافتارل يرو  ا.2شةا...إلخ ورواشل اشش وزة

ف ابببيل اكببب اي  بببواشش وزبببةاإابببور ر ارلضبببإلداري روراتلببب اشزبببايوا د تببب ا فببب اا ص ببب ا
رللي  ارلأ   ايرلش  فيةاتل  افتاك اايرلإلب ايإلشلديشب ارلا  ب ارلبقراتا صافبواتلب ارألشبنارلأب  ا
لشبببب ا اأبببب واقلبببب اإلبببب اشزبببب ا اايزبببب ايا ببببش اك لشزبببب ا ا يرلزببببك لةارلأ شببببةايرلفبببب ةارلأ شببببة ايرط

ا...إلخ.رت اف    اةايرتااش ت ة

اي اا29رلشبموخافببتاا165-89شبنارلشوزبي ارلالل ببقراو ب اا6فشبم ااب  افبتاا كبب  ارلشب   ا
 ايرلشاألب اإلفبب     اي  ببوارللصبب ا  ببثاابل اتلبب ااناي  ببوارللصبب ا شبب واافبب    ا ا19893

فببتاش بب رنارللصبب ارلببقرا  ببش ارألتشبب  ارلشيففببةالضببش نالصبب ارأل ببي  ايرألشبب  اإلببوراتإلببوا
ايارلزك ارل     ةايإل ورايايراكشب ا ابي اضبإلدارلشصب   اايرلفب  لة اي صبي اإل لش ب وكةافبتاارلدو 

إتببب ر ارلصيرتببب ارلابببتاااألببب اإل ش  بببةارلإل ابببةارلإل و بببة اكشببب ا زبببدواتلببب اضبببش نارلزبببا  ارألتشببب  ا

                                                                 

ارلشمزز  اري رو ة اش  ضور افتاي اا ش اش  ا-ا1  .413 ا 1992 اد ا  يرنارلشدإليت  ارلا شأ ة رلا راو 

 .196 ليناري رور اشوا از إل  ا تش واإليض  ا ارليا  افتارلصا-ا2

اا1989اي اا29رلشموخافتاا165-89رلشوزي ارلالل قراو  اا-ا3 ا36رلشاأل اإلف     اي  وارللص  ارلشل يوافتاجاوارلأ  
 .1989اي ا30رلشموخافتا
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رياف فببب اي إلببب  واي صابببو اي ايبببقاارااببب إل والا ص ببب ارلالزببب   ارتلزبببا  ارلأشيش بببةافبببتاشاببب  ا
 تافب  اشب ارلاش تب  ارلش ل بةايرلغب رور ارأليبووارلشأل بةافبتارل يلبة اي ابيل ايضإلدارلشص   ااإل

او  ببةايشا إلأببةايو  إلببةاشش وزببةااتشبب  ارللصبب ارلببيدلتايرلبب يلتاللشزبب فو نايرلإلضبب ا  ايكببقل اإتبب ر ا
رلصيرتبب اري رو ببةايرلاصل بببةارلاببتاادإلببب اتلبب اشيالببااشزببباأشلتارلدببو  ايضبببإلدارلشصبب   اارلاصل بببةا

ا اإل ان واقل اشنارأل ك  .رلي فةاإل لز  ور

يرلش بب  الفبب     اي  ببوارلاابب و اا2071-94يكببقل اشبب اابب  افببتارلشوزببي ارلالل ببقراو بب ا
ارلشد  ارلا ل ة  ارلاا ور ا  ثا ل اتل ااناي  وارلاا و ا ايل افتاشا  ارلالي  

 ببةا صاببو ااش بب ارلابب رإل وارلشواإلدببةاإل لاببأد وارلصبب ليلتايرلالي شببتاللييبب ااايرألتشبب  ارلاا وا-
اي زدواتل االل قاال ارلا رإل و. اإلأه راارلشل فزة اي  ا ارلاديوارلشواإلد

 بب وااي صبب اارار اببور افببتا ببأنارلابب رإل واقر ارلدبب إل ارلا ببو أتاايارلالي شببتارلاببتاااألبب ا-
ايالي شد . ارلشدنارلاا و ة اإلشش وزة

 دبب اي ابب إل ا إلب  وااش بب اا بغ  ارلاصل بب نايرلشصب   اارلشواإلدببةاإلب لالي  ارلاابب وراايا  ب و اف-
ا ويداادإل صد .

 بببلي اي ضببببإلدايا ببببو ارلزبببي اي ا إلأدبببب اشببببنايبببب  اتبببوضاريلابببب جارلببببيدلتايرلببببيرو ر ا-
ايرلف  ور ايفص األه راارلز  زةارليدل ةافتاهقرارلشا  .

ا   و افتاا    اشص   ااضإلدايا و ارلزي اياشي نارت اف  .-

                                                                 

الف     اي  وارلاا و  ارلشلا1994اي ل ةاا16رلشموخافتاا207-94رليوارلشوزي ارلالل قراو  اا-ا1  يوافتاجاوارلش   
ا  .1994رلشمويةافتااي ل ةاا47رلأ  



 ألول                                                                          ماهية الضبط اإلداريالفصل ا

 

31 

 

ةارلي فببببةاإل ليفببب  ةاتلبببب اكشببب ا شبببب وااي  بببوارلاابببب و ارلفببب     ارلالي ش ببببةايرلا بببو أ 
رألاد  ايرلشمزز  ارلا إلأبةالصد تب اي ضبشنارلزب وارل زبناللد  كب ارلشوك  بةايرلشفب لاارلي وا بةا

ارلشيضيتةاا  ازلدا .

اشبب اف شبب ا يبب ارلضببإلداري رورارليبب  اإل ش  ببةارلمببوي ارلزببشك ةاين وهبب افببلجاشبب اابب  افببتا
األصبةاإل لفب  ارلإل بور ا  بثااب  اف بب ارلبقرا  ب  ارلصيرتب ارلأ شبةارلشا131-94رلشوزبي ارلا بو أتا

اناااي بااشش وزبةارلفبب  ارلإل بورافبتارلش بب اارلابتاايضبب اللصضب  ارلبيدلتاتلبب اويفبةا زببلشد ا
رلبقرا  بب  ا ببويداشش وزببةاا1212-96رلبي  وارلشكلببااإل لفبب  ارلإل ببور اياب  افببتارلالل ببقراو بب ا

إلص اتلب اويفبةارلفب  ارلإل بوراي ضبإلداك ل  ادب االب اايضب اشش وزبةارلفب  ارلإل بورا فبي اشزب
 ايايضب ارلإلبيريوارلشيففبةالشش وزبةارلفب  ارلصب وراإلب ااشل دب اري رو ارلشكللبةاإل لفب  ارلإل بور

رلا بو  ايرلاليبب  ارلشدإلصبب ناتلبب ازببلنارلفبب  ارلإل بوراتزبب ش افببتاشابب  ارلازببا  اياشببنارلش  ببةا
لشكلبببااي  ببب  ارلبببي  وارلشكلبببااإل لش  بببةادو صبببةارزببباأش  ارل بببإل ارلشأصبببي  اكشببب ا شكبببناللبببي  وار

إل لفب  ارلإل بوراتتاإلب ور ااصل بةااياتلش بةاايار افبب   ةاانا  ب  افبتارل شب ناايارلشكب نااياف دشبب ا
رليفب ا ارلاصل بةاألراادب  اللفب  اشأ اايا شل ارزاأش  ااراادب  اللفب  ارلإل بورا  ب  اإلصبوروا

اببتارلإل بوراتلبب ارل  ابة اي شلبب افب  ارألزببش  ايرلص ببو   ايرألفب راايكبب ارل  يرلب  ارأليببووارل
اأ هافبتاشب  ارلإل بواايافبتارلشب  ارلأبقلاايارألاب جارلابتالب ا إللب ا اشدب ارل اب ارأل لب ارلش ب  ا
فتارلالي  ارلشأشي اإل اش ال ا كناقل األزبإل لاتلش بةاكشب ا شلب ارت الب ياإلدب اتلب اشبانارلزبل لةا
ي ببوراد ايإل أدبب ايلصلدبب ايرزبباأش لد األرانببوضاكبب ناايااكل ببااشببنا صببي اإلببقل  اي يضبب ارلفبب  ا

                                                                 

اإل لارلقرا1994ش راا28رلشموخافتاا13-94رليوارلشوزي ارلا و أتاو  اا-ا1  ف  ارلإل ور.    ارلصيرت ارلأ شةارلشاألصة

ال ويداشش وزةارلف  ارلإل وراي ضإلداك لش اا1996افو  اا6رلشموخافتاا121-96رليوارلشوزي ارلالل قراو  اا-ا2 رلش   
ا  .1996افو  اا10رلشمويةافتاا22إل لد ارلشل يوافتاجاوارلأ  
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اياإلببيريوارلل هببةالل فببي اتلبب اويفببةاي فببةا زببلشد ارلببي  وارلشكلببااالإل بوراتلبب اشببانازببلنر
 إل لف  اإل ان وه اشنارللفي .

 الفرع الثاني: هيئات الضبط اإلداري على المستوى المحلي.

 أوال: الوالي.

للبببيرلتافببب     افبببتاشاببب  ارلضبببإلداري رورارلأببب  ايرلضبببإلداري رورارليببب   ايهبببقراشببب ا
اناي  ارللص دارلا ل ة زلاأوضال اش

 أاإلببوارلببيرلتازببلدةاإ رو ببةايزببلدةاز  زبب ةافببتاللبباارلي بب  اي زببايل اشببنارللفببي ا
رلص ليل بةاإلألبب ا  ببك ارلزببلدةارألز زبب ةافببتارليت ببة ايتلبب اهببقرارألزبب اا اشابب اإلفبب     اه شببةا
ااب راااشمب افبتاكيلب اشبناادبةاششمب الل يلببةايشبناادبةاايبوواششمب الليت بة اي لأصب ارتيافبب  
إلاأ بب نارلببيرلتاإلبب اوابب اارلاشديو ببةاإلشياببلاشوزببي اوا زببتا ايببقافببتاشالبباارلببي ور اإللبب  اتلبب ا

 ايليبببورا20161شبببنارلاأبب   ارل زبببايوراا92/10ر اببور اشبببناي  ببوارل ريل بببةايهبببقرا زببلارلشببب   ا
ألهش ببةارلبب يوارلشلببيداإلبب ليرلتايشوكبب اارل زببب ا افصبب ااأكبب اريافبب  اوابب اارلاشديو ببةاإلاأ ببب نا

رلببل اتل بب افببور ةافببتافببللارل زببايو ايتا يابب ال بب ارل ببي اارالبب ا بب ليلتارلببيت  اإلشياببلا
 إلببب نارل بببويدارلشيضبببيت ةارلابببتا ابببلاانااايراببب افبببتا بببي ارلبببيرلتال صبببي اإلاأ  لببب  ايللبببيرلتا
ر  يرا ببةافبببتارتيافببب  اإل  ببثا ابببي اتلببب ازببلد  اإلفبببلا اه ابببةاالل ق ببةاللشالببباارل بببأإلتا

يرلبببقرا دشلببب افبببتاإل ملببب اهبببقراهبببياشبببم الل يلبببة ارلببيتات اكشببب ا شببب واازبببلد  اايبببوواإل تاإلببب وااش
افتاشا  ارلضإلداري رور. اف    ا اإل تاإل وااششم الل يلةايإل ألي ازلد ا 

                                                                 

  اشوا از إل .2016شنارلاأ   ارل زايورالزلةاا92/10رليوارلش   اا-ا1
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فدبب اارلضبببإلداري روراهببيارلش  فيبببةاتلببب ارلليبب  ارلأببب  اإلأل فبببواارألشببنارلأببب  ايرلزبببك لةا
ااارلأ شةايرلف ةارلأ شةايرألي  اير  رلارلأ شة.

ألشبنارلأب  ااشكب ناري رو اشبنارايب قاك فبةاريابور ر ارلابتاادشباناي صفب اإل لش  فيبةاتلب ار
رللببو اتلبب اللزبب ايش لببب  ايإل لابب لتافببدناهبببقرارلغببوضا شكببناري رو اايا ييلدببب ا بب ارايبب قااش ببب ا
ريابببور ر ايرلابببب رإل وارلاببببتااكلبببب اشلبببب ارلشيبببب هور ايشلبببب ارلل بببب د  ارلضبببب و اايارليد ببببو اي و ا

اد  ب ر ارليد بو  ااياشلب ارلأفب إل  ارلابتاازبدياتلب ااشبير ارلكيروثارلدإل أ ةاك لل ضب ل  اايارل
اللشيردل ن ايرألفأ  ارلض و ايرلش  فيةاتل اشا  ارل و   ارللو  ة ا.1رلزك نايشل ارلاورا 

تلب اانارلبيرلتاشزبمي اتبنارلش  فيبةاتلب ارلليبب  اا2شبنا ب لينارليت بةا114يابل ارلشب   ا
إل ليزبب ا ارلإل ببو ةايرلص ليل ببةارل  شببةاللص بب  اإلدببقاايرلزببك لةارلأشيش ببةا  ببثا بب ي ايرألشببنايرلزبب شةا

رلشدشبةاي ببمشنار اببور ا ببيرل ناياليشببةارلضبب إلدةاري رو ببة اي أاإلببواشزببميتاتببنا لببيارلليبب  ارلأبب  ا
يإلببقل افببدنارلببيرلتا أاإلببواضببشناإدبب وايت ابب ارلادببةارأليلبب ارلاببتا اببيل ااشببوارلضبب إلدةاري رو ببةا

ي ابيل اشدشبةارلضبإلداإلفبلةارللور  بةافبتارلغ لبلاي ينارلأ شةا ف ارلش  فيةاتل ارللي  ارلأب   ا
ش ب وكةارلشالبباارل ببأإلتارلببيتاتافبتا ببت ايلببقل ا شكببنالب اانا ايببقاارا ببوروارللببور رااياإاببور ا

 افب شكنا3شلب ا100ضبويوراتلب اشزبايوايت اب  اي أابواالب ا ب لينارلإلل  بةاإلبقل اإلشيابلارلشب   ا
لب ارألشببنايرلزب شةارلأشبيش  ناإل للزبإلةالاش بب اللبيرلتاانا ايبقاكب ارياببور ر ارلي فبةاإل ل لب يات

الب اا82إلل    ارليت بةاايااب  اشلدب اتلب ش اتااصبي ارلزبلد  ارلإلل  بةاإلبقل اياب  افبتالب ارلشب   ا
لليرلتاانا   اش  اومز  ارلشاب لاارل بأإل ةارلإلل  بةارلشأل ب ناإلشيابلا بورواشألب الشش وزبةاا شكن

                                                                 

 .62 ا 2017رلشوا ارلز إل  ازل ش لتاهل ين ارلضإلداري رورازلد ايضيرإلد اا-ا1

ارلشاأل اإلا2012ف لوراا21رلشموخافتا ا07-12شنا  ليناا114رلش   اا-ا2 ف لوراا29رلشمويةافتاا12 ليت ةاجاوارلأ  
2012. 

اا2011اي ل ةاا22رلشموخافتاا10-11نا  ليناشا100رلش   اا-ا3 اي ل ةاا3رلشمويةافتاا37رلشاأل اإل لإلل  ةاجاوارلأ  
2011. 
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يببب  ارلأبب  افبببتاإللببب  ا نااياتبب  اإللببب    اشااببب يو اتلببب ش ا دبب  ارللارلزببلد  ارلشصبببوو اإلدببقرارلفببب  
شبنا ب لينارلإلل  بةاالب اتلب ش ا بوفضاواب اارلشالباارل بأإلتارلإللب رااياا101يكقل الف ارلش   ا

 دشبب ارايبب قارلصببورور ارلشلويضببةاتل بب اإلشصبباضارلصببيرل نايرلالي شبب  ا اببي اللببيرلتاإلأبب اانا دلببلا
 اياب  ر اقر ارلفبب   ةا1 ارلش بب  افبتاريلببقروشلب اانا صبي اإلببقل اايل دب االص ا بب اإلأب ارلادبب  ارألاب

زأةاإقرااأل ارألشواإل ل ب ت ارتزباأا ل ة ايشبناا كب  ارل لبي ارلبيرو  افبتا ب لينارلإلل  بةالزبالاجا
انارلش بو ايببوجاتبناشإلبب اارتيافب  افببتاا ر ارلأشب اري روراإلغببوضاي شبةارلليبب  ارلأب   افلببيا

رل ببأإلتارلإللبب راي بب اارلص بب  اإلشبب ا لبب  اشببنااابب ادإلصلبب ارلصيرتبب ارلأ شببةالاأبب ناتلبب اوابب اارلشالبباا
رلش  فيبةاتلبب ارلليبب  ارلأبب  ا ريبب ا بب ي ارلإلل  ببة افألبب ارلببيرلتاانا ايببقاكبب ارياببور ر الضببش نا

يإلغبوضاشزب ت ا اتلبب ارلص ب  اإلشد شب افببتاشاب  ارلضبإلد ايضبب اا2 ش  بةارأل بي  ايرلششالكبب  
شبببنا بببب ليناا118يا116رلصببب ليناشفببب لاارألشبببناا ببب اافبببوف اهببببقراشببب الفببب اتل ببب ارلشببب   ا

ارلاتاايض الزلدةاشإل  و .3رليت ة ا  ثا افوااإل يراوارل ودة

فبب ليرلتا أاإلبببواشبببناوابب  ارلضبببإلداري رورارلأببب  اإل يضبب فةاإلببب اكيلببب اكببقل اشبببنازبببلد  ا
رلضببإلداري رورارليبب   اف اببلاتل بب ارلش  فيببةاتلببب ازبب شةارلشااشبب اإلا ص بب اياازبب  ارلزبببل ا

فلبب اانا ايببقااش ب ارياببور ر اقر ارلدب إل ارلالي شببتاايارللببو راا 4يرتدشالب نايرللي فببةارلأشيش بة
اناابببيفواضبببش نا ش  بببةارأل بببي  ايرألشببب  ايراصببب  اارا بببك اشبببناا بببك  ارلابببتاشبببنا بببألد ا

ياتو لبببةارلشش وزبببةارلأ   بببةاللزلدة يإلفبببلةات شبببةاراصببب  ااش ببب ارتضبببدورلافبببتارلليببب  ارلأببب  اا
للي فبببةايرألشبببناي ورزبببةارلشإلببب لتارلأشيش بببةارلشي للببب  ايلببب اانا ضبببشنار ابببور ا يرتببب ارلددببب و اير

                                                                 

 .ز إل شنا  لينارلإلل  ة اشوا اا83-28رلش   اا-ا1

 .198  ا تش واإليض  ا ارليا  افتارلص ليناري رور اشوا از إلا-ا2

شنا  ليناا114رلش   ارليت ة ارليواا07-12شنا  ليناا114رلشاأل اإل ليت ة رليوارلش   اا09-90نا  ليناشا97رلش   اا-ا3
 رليت ة.ا12-07

الزلد  ارليرلتافتاشا  ا8319ش راا28رلشموخافتاا373-83رلشوزي اا-ا4 جارألشنايرلش  فيةاتل ارللي  ارلأ   اارلش   
ا  .1983ش راا31مويةافتا ارلش22وارلأ  
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يرلااد بب ر اريزبباورا ا ةاإل زبببامل  اشبب ااألبب اشلدببب اإلببي رو ارلبب ف  ارلبببيدلت اي زببدواتلبب اشش وزبببةا
ومزبببب  ارلشابببب لاارل ببببأإل ةارلإلل  ببببةايرليتا ببببةافبببب    اد افببببتاشابببب  ارل ببببودةاري رو ببببةارلأ شببببةا

رألشبنارلبيدلتاشفب لاارلب و اارلشايففة ايشنااا ارلص   اإلشد ش اايض اا  اافوف اشفب لا
رلبيدلتارلبقرا أب اكبداور ارزبامل اتاتلب ش ا أاصب اانارليزب ا ارلأ   بةان بواك ف بةاشفب لاارل ش  بةا

ارلإلل  ة اكش ا شكنال اانا زا تتا ودة ايرل زلك ة  ا.1رلش ل ة اشف لاارلشيرف  ارلزلك ة

رلشزبببمي ااي ا راوابب  زبب ت ارلببيرلتافببتارلص بب  اإلشدشببةارلضببإلداري روراوابب اارلبب راو افببتا بب 
تلب اال  ل زبدواواب اارلب راو اا ب ازبلدةاا2ا373-83شنارلشوزي اا25تلد ا  ثاال ارلش   ا

رلبيرلتاتلب اادإل بب ارلصبيرل نايرلالي شبب  ايتلب ا زببنازب وارلشفبب لااري رو بةايرلاصل ببةافبتا راوابب  ا
فبتارلب راو اكش ا زدواإلشز ت  اشف لاارألشبناتلب ا لبيارلليب  ارلأب  اياشبنارألشب  ايرأل بي  ا

يلدقرارلغوضا الاتل اشف لاارألشنافتارل راو اانااألش اإلبأرا ب ثا صب افبتارلب راو اياكبينالب ا
 اكشببب ا زببب ت اارلاببب هارلبببيدلتارل بببأإلتافبببتاشدببب  ا ش  بببةارألشبببنا3ت  ببةاإل لليببب  ارلأببب  ايرألشبببن

لارلأشببيشتايبب وجارل بب ت ارتزببامل ا ةاف يدببوارلببيرلتارلزببلد  ارلأزببكو ةارلشيافببةاإ ل ش بب ا زبب
يرلشاألب اإلشزبب هشةاا03-11رلشأب  ايرلشباش اإلشياببلارألشبواا4ا23-91شبلي افببتارلصب لينااشب اهبي

رلابب هارلببيدلتارل ببأإلتافببتاشدبب  ا ش  ببةارألشببنارلأشببيشتايبب وجارل بب ت ارتزببامل ا ة افببتا  لببةا
رليدببوارلبب ره اتلبب ا  بب  ارلزببك نا فبب ارايبب قارلابب رإل وايريزببأ ف  ارتزبباأا ل ةارأليلبب  ايتلبب ش ا

ي  ر ارلا هارليدلتارل بأإلتايا بك  ا ااإلصب اا إلأبةالزبلد اد اف شب ا يب اك ل ب  االل بقاالا وا

                                                                 

اشوا ا373-83إلأ ه اشنارلشوزي او  ااايش ا1رلش   اا-ا1  .للز  

 شوا اللز .ا 373-83شنارلشوزي او  اا25رلش   اا-ا2

 .شوا ارلز إل  ا373-83شنارلشوزي اا25رلش   اا-ا3

ي وجاارألشنتاشد  ا ش  ةارلشاأل اإلشز هشةارلا هارليدلتارل أإلتافا1991  زشإلواا6رلشموخافتاا23-91رلص ليناو  اا-ا4
 .1991  زشإلواا7رلشموخافتاا63رل  ت ارتزامل ا ة ارلشل يوافتاجاواو  ا
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رلشدب  ارلاببتاازبل  الدبب  ايايبب اي ضبأةاللصببيرل نايرلالي شب  ارلاببتاازبب وارلي شبةا ريبب ارلابب ه ا
اف شكنااال  اي  ر ارلا هارليدلتارل أإلتايا ك  ا افتارل  ت ارلا ل ة 

 . ش  ةارلزك نايلا اد  

 .رألشناري ل شت 

 .ليارتشن  

 ثانيا: رئيس الم لس الوعبي البلدي.

ا أاإلببواوابب اارلشالبباارل ببأإلتارلشزببمي ارألي افببتارلإلل  ببةاتببنا لببيارلليبب  ارلأبب   ا اشابب 
وابب اارلشالببباارل بببأإلتارلإللببب راإل ت  يرا ببةافبببتارتيافببب   ا  بببثا شمبب ارلإلل  بببةااببب و اي أشببب ا

هبقراهبيافب    ا اإل تاإلب وااششبم الل يلبةايإلب ألي اايوو ايشب ا دشلب افبتاإل ملب اا ل ز لارل يلة
ا1ا1967ابب للتاا18رلشببموخافببتاا24-67زببلد ا افببتاشابب  ارلضببإلداري رور ايإلبب لليوالتشببوا

لابب اإلألبب اشكلببااا بب او  إلببةارلشالببااإلشش وزببةازببلد  اا242إلبب اا235تزبب ش افببتاشببير ااشببنا
رلأب  ايرتشبنايرلزب شةاارل ودةاري رو ة افدبياشكلبااتلب اياب ارليفبي الا زب نا زبنارلليب  

يرلفب ةارلأشيش بة اإل لش  فيبةاتلب ار  رلارلأ شبةاي شبب ارلاأب    اتلب ارلور بةارلأشيش بةايرلزببدوا
تلب الي فبةارألإلل بةايضببش نازبديلةارلزب وايرايب قارلابب رإل وارل  شبةايرلضبويو ةالشك ف بةارألشببورضا

صبب إلو اكشبب ا زببدواتلبب االل ببقارلل اشببةاتببنارأليإلاببةاايارألشببورضارلشأ  ببةاياببأش ناليبب  ارلشبب ا ايرلش
رلاب رإل وارلي  ا ببةايرلابب ي  اكشبب الب اانا ايببقااش بب ارت ا  دبب  ايرلاب رإل وارلي  ا ببةالضببش نازبب شةا
رأل ببي  ايرألشببير افببتارألشبب كنارلأشيش ببةارلاببتا شكببنارنا  فبب اف دبب اارا بب  ثاايالكإلبببةاايا

ا و  .

                                                                 

 رلشاأل اإل لإلل  ة اشوا از إل .ا1967ا للتاا18رلشموخافتاا24-67رألشواو  اا-ا1
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هبقاارلشاب ت اياناافوا اارلشالاارل أإلتارلإللب را اشاب اإل ياف فب  اضبإلد ةايرزبأةافبت
صبي اإتاإلللب ارلاأ ر ارلقرا   اإل ارلص ليناتا زاللقاك ارلش    نارلابتااشكلب ارلاب ي اف دب ايهبياتا 

رتلاإلبب ااإلبب اإلأضببد  اتلبب ازببإل  ارلشمبب  اضبب إلدةارلدبب ي ارلأبب  ايهبب فد ارلصضبب  اتلبب اشبب ا زببت ا
هب الدبقاارلضب إلدةا كشببناللدب ي ارلأب  ايتلب اكب ارألتشب  ارلابتاشبنا بألد اإفزب  ا اإنارلشيدبوارأل

فتاشك ف ةارلضا جايي فبةااملب  ارلل ب  ايلدبقرافبدناإلأبضاالبير ارلضبا جاشزبشي اإلدب افصبدافبتا
رللدب و ارأل ببغ  ارلاببتاا بب ثاضيضبب  اكبب ل لوايرلشيزب ص ا...ايإلأضببد ار يببواشزببشي اإلبب افببتا

اباشص هت الير رارلو  اارألت    ارل يرجااإلأضارلشل زإل  اب ا.1اياإلأضارألشكلة

رلصبب ليناوابب اارلشالبباارل ببأإلتارلإللبب راكببقل اإل ش  ببةارأليبب  ارلأ شببة اإتااناإإلدبب  اايكلبا
رلاأإل وا دو ا ض ةاشأوفةارلش وارلقرا شكبنااناافب اإل ب ازبلد  ارلضب إلدة اإنارلشمب  ارلاب لتا
ز زببشااإلديدبب واهببقاارلفببأيإلة اإنارلشور إلببةارلزبب لش ا ةالزببلدةارلضبب إلدةاإلشلبب اتببوضافبب ل اشببنا

ا أل اإ  رثافيض .

اي  ببتا ببواإلداهلبب اشإل  ببو اإل لليبب  ارلأبب  ايقلبب اإلبب لشأل ارلشبب  رايرلأبب  راإنارلشلدببي ارلبب ا
ل ضبببدورإل   ايهبببيا زبببشااا ضبببب اإلببب لشل ا  بببثا زبببت ارللبببب ل التيببب  ارلأ شبببةا يناانا دبببب  ا

اإل لليض .

رلببقرا شكببناانا ألبتاشاببو ارضببدورلافببتاضببش واااي  ببتايشبناهلبب افببأيإلةارلشلدببي ارلب 
 ا بب يثااص ب  ايد ببواقراببتال  ب  ايهلبب ا زب وارألزببا قالهيو بيلاإلبب اانازببلدةارلش ب ه اشبب ار اشب 

رلضب إلدةاتا شكبنااناا ببي ا ينارتضبدورإل  ارألي   ببةاإلب ينااناازبت ال و ببةارلضبش وا  ببثا
ا.2اش  ا  لاقاللوضالي  ااي  تاشأ ن

                                                                 

 .407ي اش  ضور افتارلشمزز  اري رو ة اشوا از إل  ا ا ش اش  ا-ا1

 .408 ا ز إل شوا امزز  اري رو ة اا ش اش  ي اش  ضور افتارلشا-ا2



 ألول                                                                          ماهية الضبط اإلداريالفصل ا

 

38 

 

إلل  ببةايلكبنا ببا ارلابأش نايرلش  فيببةاتلب ارلليبب  ارلأب  اضببشنااورضبتارلإلل  ببة اشكبنا بب لينارل
وابب اارلشالبباارل ببأإلتارلإللبب راشببنارتزبباأ لةاإل ل ببودةارلإلل  ببةاإلغببوضاا ر اشد شبب  اكشبب ا شكلببب ا

ابب ي ا ببير ارل ببودةاايارلبب و ارلشيافببةاإ ل ش بب اللببا ك افببتارلشزبب ا ارألشل ببة اكشبب ا شكببناادلببل
للشالبباارل ببأإلتارلإللببب رالشش وزببةافبب    ا ارلي فبببةاإلبب ألشناتلبب اه ابببةارل ببودةارلإلل  ببةارلابببتا

ف    اد اي يرت االي شدب ايازب  وه ايكبقرا يرتب اتشلدب اتبنادو ب ارلاليب   اي شكبنالبوا ااا   ا
رلشالببباارل بببأإلتارلإللببب رادلبببلااببب ي ا بببير ارل بببودةاايارلببب و ارلبببيدلتارلشيافبببةاإ ل ش ببب اتلببب ا

شبنا بب ليناا93رل  ابةا زبلارلك ل ب  ارلش ب   اتبنادو ب ارلاليبب   ايهبقراشب اا ب و اإل ب ارلشب   ا
ارل  لت ا.1رلإلل  ة

تلببب االببب  لا صبببي ارلشالبببااا2ا10-11شبببنا ببب لينارلإلل  بببةارلا  بب او ببب اا88يلفبب ارلشببب   ا
ارل أإلتارلإلل راا  اإ وراارليرلتاإلش ا لت 

 .اإلل  ايالل قارلصيرل نايرلالي ش  اتل اإ ل  ارلإلل  ة 

 .ايرللي فةارلأشيش ة  رلزدواتل ارللي  ارلأ  ايرلزك لة

 ب ب ب ةايرلي  ا ببببةايرلابببب ي افببببتاشابببب  ارلزببببدواتلبببب ا زببببناالل ببببقارلابببب رإل وارت ا  د ب
 ريزأ ا.

ي كلببااإل يضبب فةاإلبب اقلبب اإلكبب ارلشدبب  ارلاببتا ييلدبب البب ارلا ببو  ايرلاليبب  ارلشأشببي اإلدشبب  ا
ا267-81إل يضبب فةاإلبب الفببي اايببوواادو بب اإل دبب ازببلدةارلضبب إلدةاري رو ببةافببتارلشوزببي ا
ي ايرلدشأل لببببةارلشاألببب اإلفببب     اوابببب اارلشالببباارل بببأإلتارلإللبببب راف شببب ا يببب ارلدببببو ايرللصببب 

                                                                 

 رلشاأل اإل لإلل  ة اشوا از إل .ا10-11شنا  ليناا93رليوارلش   اا-ا1

 .شوا از إل  10-11شنا  ليناا88رلش   اا-ا2
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 اإل  ببثا صبي اوابب اارلشالباارل ببأإلتارلإللب راإلازببد  ارلشبويواياشببنارلزب وارلأبب  اي زببنا1رلأشيش بة
ازببببد وارلدببببو ارلأشيش ببببة اكشبببب ا  بببب  اك ل بببب  ا ببببغ ارلدببببو ارلأشيش ببببةاتزبببب ش اش بببب  اإل بببب ا
رلش ببويإل  ايرلاابب و ايازببل  ارلإلضبب ا اي زببدواتلبب اااش بب ارلدببو ايفبب  لةا ببإلكةاريلبب و اي لببيا

رألشببورضارلشأ  ببةايرليإل ا ببةاياشببي نارلزببك ناةاإل ايبب قاكبب ارياببور ر ارلورش ببةاإلبب اشك ف ببةارلفبب 
إل لشبب  ارل ببويلارلفبب ت اي ببلي ارلش رإلبب ارلأشيش ببةاكشبب ا ضببإلدااليبب  ارلأببويضارللل ببةارلأشيش ببةا

ارللل ةارلاتااص  اإلشل زإلةارل ل   ا.2ي زل ارلوي ارلصإلل ةالالي  

ت سدلطات الضدبط اإلداري العدام وصدالحيات سدلطات ثالثا: موتلة التدداخل بدي  صدالحيا
 الضبط اإلداري الخاص.

 اإلزببإللاياببي ارلأ  بب اشببنارتياف فبب  ارلاببتااا بب إل اياابب ري افببتاشبب   ارلضببإلداري رور
ف اببلارلاش  ببب اإلبب نا  لبببةارلاببب ري اإلبب نارلضبببإلداري رورارلأببب  ايرلضببإلداري رورارليببب  ايكبببقل ا

ري رورارلأ  اف شب اإل لدب  اياي بورا  لبةارلاب ري اإلب ناا  لةارلا ري اإل نارياف ف  اه ا  ارلضإلد
ارلي  اتل ارلل يارلا لت  ارياف ف  اه ا  ارلضإلداري رور

التدددداخل بدددي  صدددالحيات سدددلطات الضدددبط اإلداري العدددام وصدددالحيات سدددلطة الضدددبط -1
 اإلداري الخاص:

أبب  ارلضببإلدارلاامبيوارلش ببكلةاتلبب ش اايضبب ارلل ب د  افببتاقر ارلي بب اإلبب ازبلدةاكبب اشببن
ارلأ  ايرلي  ؟ ايرلضإلدارلي   افك اا   اقل ارلال   اإل ناه ا  ارلضإلداري رور

ارلا لت  ا   اقل ارلال   ايف اللشإل  اارلشزايلفةاشناا ك  ارلصض  اري روراتل ارلل ي

                                                                 

الف     اوا اارلشالاارل أإلتارلإلل رافتاش ا ي ارلدو اا267-81يش اإلأ ه اشنارلشوزي او  اا2رلش   اا-ا1 رلش   
ايرللص ي ايرلدشأل   .ا1981اكايإلواا13رلشمويةافتاا41لةارلشل يوافتاجاوارلأ  

 زل ش ناهل ين ارلضإلداري رورازلد  ايضيرإلد اشوا از إل .ا-ا2
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رزببباإلأ  اليبب  ارلضبببإلداهلبب  ا بب ت ا فببب اإلدبب ارلش بببو افببتاالي شبب اللضبببإلدارليبب  اا-أ
 le principe est celui de l’exclusivité des polices رورلا افب و ةارلضبإلداريرلأ   لشإلب ااإ

spécialesارلاتاايكل اشدشاد الزلدةارلضإلدارلي  .1ا ا ايشم  اقل اضإلدارلزك ارل     ة

فلببتاهببقاارل  لببةا ببلي اف دبب ارلش ببو ارلضببإلداري روراي شلبب اف دبب ازببلد  ارلضبببإلداري رورا
رليب   ايشمب  اقلب االيب  ارلش بو افبتافولزب ارلأ  اشنارلا ي اف د اهياشبناريافب  ارلإلبيل اا

لضبإلدارلزبك ارل     بةاإللفبي اشلألببةاايراب اكب اشبنا أبوضارلليبب  ارلأب  افبتاشلب د ارلزببك ا
ا اكقل افتارلا راو.رل     ة الليدو اياأد اإلد اإل اه ا  ارلضإلدارلي   ايهيارلشدإل 

إلبببيل اارلأببب   ارل  لبببةارلم ل بببةا بببلي اف دببب ارلش بببو ارلإلبببيل اارليببب  اي زبببشااإلاببب ي ارل -ب
ي واب اقلبب اإلب ااناكبب اشبنارلضببإلدارلأبب  ايرلضبإلدارليبب  ا أب لجاايادبب اشبنارلل بب دارللببو راتا
 أ لادببب ار يبببو ااياألناشببب ا أ لاببب ارلضبببإلدارليببب  اتا غدبببتاك فبببةارللبببير تارلابببتا زببباد فد ا
رلضإلدارلأ   ايهلب ا كشب ارلضبإلداري رورارلأب  ارلضبإلداري رورارليب   ان بواانااب ي ازبلد  ا

لضإلدارلأ  ا الاانا كينال اش ا إلووااشنارتاإل ور ا شل بةااياشك ل بة اشمب  اقلب ااب ي ازبلد  ار
رلضإلدارلأ  الشلب اتبوضافب ل ازب لش اتازبإل اانا ب  اتلب اويفبةاإلب لأوضاشبناه اب  ارلضبإلدا
رليب  ارلشكللبةاإلشور إلبةارلشفببلل  ارللل بة افدبقرارلابب ي ا كبيناش بويت اإقراكب نالبب اشب ا إلبووااشببنا

ايا شل بببةاكبببأنا اضبببشنارل بببو دارلزببب لش اتازبببيو ةاإلزبببك نارلشلدصبببةارلابببتا شبببلااايبببويااش ل بببة
رلضبإلدارلأبب  انوفببةاف دبب ااياانااكببيناهلبب  اشياببةاشببنارتل بب  ارألي  ببتاازببي ارلشلدصببةاا ببا ا
شل اتوضارلل ل  ااياانااكيناشلدصةاشنارلشلب د ا  بجاإل دب ارللب ااأل ر ا بأ اوا  ل بةافبتافابو ا

                                                                 

اشوا از إل  ا ا- ا1  .134ت   ارلزأ  ااإليارلي و ارلإليل ااري رور 



 ألول                                                                          ماهية الضبط اإلداريالفصل ا

 

41 

 

الاتل ازلد  ارلضبإلدارلأب  اشورتب  الدبقاارليبويا اشلب اتبوضاإلأبضاشأ لةاشنارلزلةاشش ا يا
ازلد  ارلضإلدارلي   ا.1رألف  ارلاتااا  اد 

يتل بب اف لصضبب  اري رورايضبب ا  تبب  ات شببةايهببتاياببيلارشالبب  ازببلد  ارلضببإلداري رورا
رلأبب  اتبببنارلابب ي افبببتافببب     ارلضببإلداري رورارليببب  اإتافبببتا  لببةارليبببوياارتزبببامل ا ةا

ايرتزاأا  .ي  لةار الضويو 

 التداخل بي  صالحيات الضبط اإلداري العام:ا-2

 ميوارلازب م اهلب اتبناك ل بةا ب ارلاب ري افبتارتياف فب  ايرلابتا ب اا ب ثاإلب ناه اب  ا
ارلأ  اف ش اإل لد ا   اهقرارلا ري افتاضي ارلشإل  اارلا ل ة  ارلضإلداري رور

ت اتااشكلدبب ااناافبب واإاببور ر ارأل بب ارازبب اةشك ل بباانارلزببلدةارلاببتالدبب ارياف فبب  -أ
للصيرت ارلاتاافب وه ارلزبلد  ارأليبوواقر ارتيافب  ارلشكب لتارألكمبوارازب ت  اياوا إلب اشي للةا

تل اقل اتا ابي البوا ااإلل  بةاانا بوي افبتاإلل اب اإلزبوتةاللزب  ور ااتلب اشبناالب ارلابتالب ا
ا.2تل د ا  لينارلشويو

أل ب ارازب ت ا شكلدب ااناااب ي الازبنا يرتب اإنارلزلدةارلاتالد ارتيافب  ارلشكب لتارا-ب
يقلبب اتلبب ش اا-يلكببنا يناانااي للدبب –ا بب ا زببي اشببناالبب ارلاببتا شكببنااناازببلد ارلزببلدةارلأل بب ا

قلب ارلا بب  ايهبيارلشإلبب اارل ب ا افببتاضبإلدارلشببويواا-رل ش ل بةايرلشك ل ببة–اادلبلارليبوياارلش ل ببةا
اإللولز . اتل ارلدو ارلأشيش ة

 لطات الضبط اإلداري الخاص:التداخل بي  صالحيات س-3

                                                                 

 .120ز إل  ا   ير ارلص ليناري رور اشوا ازأ  ارل واا-ا1

 .135إليل ااري رور اشوا از إل  ا ت   ارلزأ  ااإليارلي و ارلا-ا2
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   يافتاإلأضارأل   ناا ري ارلأ   اشبنازبلد  ارلضبإلدارليب  اف شب اإل لدب  افلاب افبتا
شاب  ارلإللبب  افببتافولزبب اابب ري ارلأ  بب اشببنارلزبلد  ارلضبب إلدة اشمبب اضببإلدارألشببنايرلزبب شةافببتا

فباااارلشل ب  اايضبإلدارلشل بأ ارليدبو ايرلش تابةاين بوارلفب  ة ايضبإلدارلشإلب لتايضبإلداشيرت ب 
رلأ شببةالل لببي ارلصضببب ا ةافببتاهببقرارل ببأناهببتااناايفبب الكببب ا ايلابب اانارلز  زببةا1رلشل بب  

زبببببلدةايكببببب اضبببببإلداشا لببببب ارليببببب  ا ينارلزبببببش  اإل لاأببببب راايارليلبببببداايارللبببببإلاااياااببببب ي ا
ارياور ر .

 المطلب الثاني: وسائل ممارسة سلطة الضبط اإلداري.

دببب افبببتارل لببب ياتلببب ارلليببب  ارلأببب  ااشبب واازبببلد  ارلضبببإلداري رورارياف فببب اد اييراإل ا
رلضبإلدارلاببتاا-لبيراا–إليزب ا اشأ لبة افشبنال   بةال  بياإلألدب اازباي  ازبلدةاإفب رواالي شب  ا

ااضبشنا يرتب ات شبةااضب اإلشياإلدب ارلزبلدةاري رو بةا  بي راتلب ارلل ب دارللبو رايرلدب ااشبناهببقاا
ارلأ   ا.2رلص ي اهيا اش ا ش  ةارللي  

رلصبورور ارللو  بةارلابتاااضبشناادإل ب ارلصبيرل نااياالي شب  ااكش اازاي  ازلداد افتاإفب رو
ايقل الاي دلاا ي  اشأ ل ناإل تز . ارلضإلداتل ارألفور 

يازبباي  اكببقل ارلزببلدةاري رو ببةارشا بب  اشببنارشا   رادبب ايهببيارلالل ببقارلاإلببورارلشإل  ببوايإلبب لصي ا
اايارللو  ة. ارلش   ةاإنال  ارألشوالالل قا ورور ارلضإلدارلالي ش ة

ضبب ااإلأببضارللصدبب  اإلبب ارألزبب ل لارلم مببةارلزبب إلصةاشببناازبب ل لارلضببإلداري روراازببليإل اي 
ورإلأب ايهببيارلابب ر اري رور اكأزببليلاشل بب ايرلببقرا أاإلببوارلابب إل وارل بب   اتلبب ارلفبب لاارلشبب  راايا
رأل إلتالللو ايرلقرااايقااري رو اشنااا ا ش  بةال   بةاشبنالبير تارلليب  ارلأب   ايتل ب ازبلاأوضا

                                                                 

 .136ت   ارلزأ  ااإليارلي و ارلإليل ااري رور اللاارلشوا  ا ا-ا1

ارلضإلداري رورايزلد ا  اشوا اش ش اتإل  ا ز يرارلصا-ا2  .157ز إل  ا  د لت 
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رل ورزببةالصببورور ارلضببإلدارلالي ش ببةابرللببو ارألي ا اكببقل ا ببورور ارلضببإلدارللو  ببةابرللببو اافببتاهببقا
ابرللو ارلورإل ا. ابرللو ارلم لثا ام اإل ارلا ر ر اري رو ة ارلم لتاايرلالل قارلاإلور

 -اللوائح–الفرع األول: قرارات الضبط التنظيمية 

 أوال: تعريفها.

إلليب  ا بب ليلتاش بب ي ايشلدب ارلالي شبب  ارلشزبباصلةا أإلبوارفببد  ارلاليبب  اتبناتشبب ا شابب  ا
افتارليوياارلأ   ةايرتزامل ا ة. ارلاتااف واتنارل راو  ايرلالي ش  ارلالل ق ة

يرلالي شببب  اشبببنااهببب ااتشببب  ارلضبببإلداري رورايهبببتااإلبببو اشيدبببوالشش وزبببةازبببلد ا  افأبببنا
ل ب دارللبو راشبناااب ادو صد اافل ا ي ارلضإلداري رورا يرتب ات شبةايشابوي  اااص ب اإلدب ااياب ارل

فبب  لةارلليبب  ارلأبب  افببتارلشااشبب ايإل لابب لتافدببتااشبباا صببي اي و بب  ارألفببور ااص بب ه اإل لضببويو  ا
كيلدبب اااضببشناايرشببوايلببيرهتاياصببووافببتارلغ لببلاتصيإلبب  اتلبب اشي لل دبب  ا أببواارلصببورواري رورا

ت ةايشاببو  ارلالي شببتاايارل ا ببتاإلألبب افاببةاشببنارلصببورور اري رو ببةااضببشنا يرتبب ات شببةايشيضببيا
ااألبب اإلاشلببةاشببنارل بب ت ايرلشوركبب ارلص ليل ببةايرألفببور ان ببوارلش بب   ناإلببقيراد اييي لادبب ايلبب اايا

ارلص ليل ةارلأ شة. ااأ   ااياإلغ  ارل  ت ايرلشورك 

ي أبوااكببقل اإلألبب ارلأشبب اري رورارلصبب ليلتارلببقرا اضببشنا  تبب  ات شببةاشاببو   افبب ا األبب ا
لشببب اإلشزببب ا اشاأببب   اا ببب اإلأيفببب فد اإل ببي اايا بببت اايا  لبببةاتلببب ازبببإل  ا رلاأ ببب ناإل لبببقر ايرط

ي ويدد  اي أوفد ارلإلأضاإلألد ارلصورور ارلابتاافب واتبنارلزبلدةارلالل ق بةاشبنارلادب  اري رو بةا
ياضبب ا يرتبب ات شببةاشيضببيت ةايشاببو  اازببوراتلبب ااش بب ارألفببور ارلببق ناالدإلبب اتلبب د ارلشياللببةا

 رو ببةارلالي ش ببةااأاإلببوااتشبب  اا ببو أ ةاشببنا  ببثارل ببويدارلاببتايو  افببتارلص تبب  .اف لصبب ور اري
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شيضبببيتد ايدإل أادببب األلببب اك لصببب ليناال بببأا يرتببب ا  ليل بببةات شبببةايشابببو   اإتاالدببب اشبببنارلل   بببةا
اكيلد ااف واشنارلاد  اري رو ة ااأاإلوا ورور اإ رو ة ا.1رل كل ة

 ثانيا: صور وأوتال التنظيم الضبطي.

 بب ه اللل بب دارللببو راشببنارابب ارلش  فيببةاتلبب ااايببقالببيرااارلضببإلداشيبب هواشياللببةافببتااص 
رللي  ارلأ   ايفتازإل  اا ص  اهبقرارلغبوضاتا شكبناانااصبي اتلب ارلشلب ارلأب  ايرلشدلب اقلب اانا
رلشلب ارلأب  ايرلشدلبب الشش وزبةا و بةاشببنارل و ب  ااياإلأببضاشي هوهب ا صب اتإلببواش بوي  ان ببواانا

اتل ا ا  اا واإل وت ةارلشل ارلأ   اياي اضويو ا فيو.شالاارل يلةارللولزت

زببلاأوضافببتاهببقرارللببو الفببيوايا ببك  ارلاليبب  ارلضببإلدتايقلبب ايفصبب الاوا ببلارلص ببي ارلاببتا
افوضد اتل ا و ةارألفور ايقل اتل ارلل يارلا لت 

 اإلخطار السابق.-1

يفببتاهببقاارل  لبببةا كببينارلل ببب دارللببو رااببب ا رايشزببشي   اإلببب ايتا  بباوداإقنااياابببوي  ا
داتا بةارلضبإلداشابو ارلاب ر ارألفبور ايتب ناري رو اتبناونإلباد افبتاشزإل الشش وزبا  ايلكبناا باوا

اياريتبب نارلشزببإل الب  رو اهببياانااايببقاادببةاري رو ارلص ب  اإلل بب داشأبب ن اي كشببةاهبقرارييدبب وا
اببور ر ارل لبب ياتلبب ارلليبب  ارلأبب   ايشمبب  اريتبب نارلشزببإل اهببيا  لببةا شب ا لبب  اشببنار ا  دبب  ايرط

ةاايا ببب لاز  زببتاإلازببب  وارلشيركبببلاايارلشيببب هور افبببتارلدو ببب ارألفبببور اايااشأ بببةاي فببباونإلببة
رلأ  .ااش اتنارل كشةاشنافوضاليب  ارييدب واهبيااناهلب  اشبنارل و ب  اشبناتا ابي اللش بو ا
اأب اشش وزبباد اشي يفببةاتلبب او شببةارلادبب  اري رو ببةاليبورالشبب الدببقاارل و بب  اشببنااهش ببةاشألي ببةا

                                                                 

 .73ت   ارلزأ  ااإليارلي و ارلإليل ااري رور اشوا از إل  ا ا-ا1
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ششبب ا البب ف اشأبب ااص  بب ه اإلص بب ارلاببوي  اشدشبب اك لبب اا إل ببةاشواإلدببةاإل يلزبب نايشأ لاببةارلايهو ببةا
اإلد . ا1رلأيرش ايرليوياارلشافلة

 تنظيم النواط الفردي:-2

لشبب ااكالببتا هلبب اتااشلبب اري رو ارلل بب دارللببو رايتاايضببأ البب قنارلزبب إل اايال يدبب و ايرط
صببب  اإليضببب اليببب  اش ببب  الشش وزبببةارلل ببب د افشبببم ااشلببب اري رو ارزببباي ر اشكإلبببور ارلفبببي ااياإل

رلصببب قيور اشبببنارلليرفبببقاايارلشبببويواشبببناادبببةارل زببب واي بببياارلزببب  ور اتلببب ارألوفبببلةااياشبببويوا
ا... از  ور اقر ا شيلةاشأ لةافتادو   اض صةاايال    اقر اروال  اشأ ناا  ارلكإل ور

ف ل و بب  اهببتارألفبب ايلكببنا اأبب نااليبب  ارل و ببةاإل ببك ا األدبب اااش  بب اشبب ارلليبب  ارلأبب  ا
يبببةاتلبببب ارألشبببنايرلفببب ةايرلزبببك لة الببببقل ا أاإلبببواهبببقرارألزبببليلااوفبببب ايشببب اضبببويور ارلش  ف

رألز ل لايايزأد اف ورالد  اف للو ا ش واا و ا اإلب يناا بنا اص ب اإلبأرا  ب  افبدقراازب  ارزباأش لد ا
يابب ي ا بب ي ه ازببأل ارلصبب لينارلالبب اتارل زبب لارتاإلبب واهببقاارلشابب ي  ااو شببةافببتا بب ارلشااشبب  ا

  اشب اتلب ارلبو  ارلصب د ان بوااناا لبلارلاليب  ارلي ب اتافبتارل ا بةاايك اال ا  ا إل ياهقرارللي  
يرضبااألنارلغببوضاشبنارلأصيإلببةافبتاإاإلب وارلشدبب   ناإلدب اتلبب اانا أيبقيرار ا  دبب اد اا-رلاليب  –

رلي  ا ةاشنااا اال  رارليدو ايإلبقل ا ايفب ارلاليب  ارلضب إلداتبنادو ب ارلاد  ب اإل لأصيإلبةاإلب ا
  ايقلب اإلبدل ر ارلشيب دإل ناإل أل كب  اإاإلب  اشش وزبا اشبنااليب  اي بب ات االب  رارييب  اإل لليب  ارلأب

اشبب افببتا  لببةارلشي للببةافشألبب اا بب اتلبب د ارلأصبب لاأللدبب ااأشبب يرافببتاإل بب  ايضبب ا دبب  ارلليبب  ا
ا.2رلأ  

 الترخيص )اإلذ (:-3

                                                                 

ارلص لينارا-ا1  .244  2006 ا روارلمص فةاللل وايرلاي    ا1ي رور اده لتاتلتارلددورير 

ارلص ليناري رور ا-ا2  .245 اشوا از إل  اه لتاتلتارلددورير 
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ي ألببتار بباوردارلصبببوروارلضببإلدتارلالي شببتارل فبببي اتلبب اإقنازبب إل ا إلببب اشش وزببةال ببب دا
 لليبب  ارلأبب  اإل ببك اشإل  ببواايان ببواشإل  ببو ايلببقكوافببتاقلبب اتلبب ازببإل  ارلشمبب  اشأبب نا افبب اإل

ريقنارلشزببإل اإل لا ي ببب اإل لزبب  ايرلشأببب ر ارلشدل بببةافببتارلشمززببب  ارلأ شببةاايارلابببوي  اإل  ببب   ا
رلزب  ايرلببقي و الت ببي  ارلدإل أ بب ن ايشببلااويفبةارلفبب  ااياريقناإل لص بب  اإلبب ل ش  ارلأ شببةا

يرلابتااأبب اإقناشزبإل الشش وزبةاهبقرارلل بب د ايكبقل اشبلااابوي  اي  شببةااتلب ارل  يرلب  ارلغب و  
رلشأش ايرليو   اايرلشيب إلوايويب ارللصب ارلي فبة اإتاانارلابوي  ارلشزبإل اتا  بش ارل و ب  ا
رألز ز ةارلاتاكللد ارل زايوايرلصب لينافبأرا بورواضبإلدتا  باودارل فبي اتلب اإقنازب إل اإل بأنا

اواش وي . و ةاشناهقاارل و   ا أاإلوان 

 الحظر:-4

 ألببتارل يببواشلبب ارألفببور اشبببناشش وزببةال بب دااياشدلببةاشأ لبببةاإلفببيو اشدلصببة ايهببياإلدبببقاا
رلفببيو ا ببم راإلبب اشفبب  و ارل صبببي ايرل و بب  ارلاببتاكللادبب ارلا بببو أ  ارلشياللببةايهببقراشبب ااكببب اا
اشالباارل يلبةارللولزبتاتلب ش ا بوواإلغب  ا بب وراواب اارلشالباارل بأإلتارلإللب رارلبقرا اضبشنا يببو
رلشل  ر اتل ارلف اافتااش  ارألي   ايفبتااش ب ارألشب كنا  بثااضبشناأللب  لاإقراكب ناواب اا
رلشالبباارل ببأإلتارلإللبب را شلبب ا وفبب اتلبب اور ببةارلزببك نايزببك لاد اشلبب ارلشلبب  ر اتلبب ارلفبب اا
فبإل   اايارزبباأش  اشكإلببور ارلفبي افببتاشكبب ناشأب ن افبب  ا شلبب ارزباأش  اهببقاارلزببلدةال يببوا

فبتااش ب ارألشب كنايفبتااش ب ارألي ب   افبدقراكب نارل يبوارلشدلب ايرلكلببتاارلشلب  ر اتلب ارلفب ا
ن بواش ببوي افببدنارل يببوارلا اببتاايارلشم بب اابب ا اكببأنااببل ارللببيراااتلبب اشلبب ا يببي اتوإلبب  ا
رللصب ارلكإل بو اإلبب ارلشب نافبتازبب ت  اشأ لبةااياشلأدب اشببنارلشبويوافبتا ببيرو اشأ لبة ايكبقل اشلبب ا

ا.1 ايهياا للاالي شتاإل ثش ريلةاشدناشصلصةاإلأ از ت  اش   

                                                                 

 .76 اشوا از إل  اازل ش لتاهل ين ارلضإلداري رورابزلد  ايضيرإلدا ا-ا1
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 ت الضبط الفردية.راراالفرع الثاني: ق

 أوال: تعريفها.

 صفبب اإلدبب االبب ارلصببورور ارلاببتاافبب وه ازببلدةارلضببإلداري روراإل بب افببو ااياافببور اشأ لبب نا
اايالادإل صد اتل ا  ت ااياي  ا اش    اإلد اارلش  فيةاتل ارللي  ارلأ  . اإلقيراد 

كلب اايا كب  اإلب ا بورور ارلضبإلدارللبو ر ايلدبقاافصب اقهبلااإنال  دارلضبإلداري رورا ا بي 
ناكب ال بب داللضببإلدا لادببتاإلبب ا ببورور ارلضببإلدالبب اإقرااأشصلبب افببتارلإل ببثاأل وكلبب اارلبإلأضاإلبب اا

رللو  ببةايرل ا ببةاي بب ه اتااكلبببتاإقا اببلاادإل صدبب  اي ببا اقلببب ارلادإل بب اإل ايبب قا ببورور ارلضبببإلدا
إلببب ا  تبب  االي ش ببةات شببةافبببتا بب ت اشأ لببة ا ببب اارللو  ببة اي بب اااأبب  اقلببب ااراتبب  ارزببال  ه 

ااضببشناهببقاارلصببورور اايرشببواإل لص بب  اإلأتشبب  اشأ لببةاايالببيرهتاإل تشالبب  اتببنااتشبب  اشمبب ارألشببوا
رلفبب  واإلشفبب  و افبب  لةاشأ لببة اايارألشببوارليبب  اإلدبب  اشلبب  اآ بب اللزببصيد اايارألشببواإللببضا

ات اين ببواقلبب اشببنارأليرشببوارلاببتاشيبب هو ااياشلبب ارااشبب  اشأبب نا ااياإ صبب ااتببوضافبب ل ازبب لش 
ارلأ  ال لاد   ا.1اد ااإل ارلص   اإلأش اايارتشال  اتناتش اشنا أل ااأو ضارللي  

كشبب ا بب اافبب وارأليرشببوارللو  ببةاشاضببشلةاشببلاااببوي  ااياإقنالش ريلببةال بب دافببو راشأبب نا
اشم ارلاوي  اإللاااش  األ  ارلشيردل ن ا.تل اايرفوا ويداشلااهقرارلاوي   

 : الوروط الوا ب توافره في قرارات الضبط الفردية. ثانيا

يضبب ارللصبب ايرلصضبب  ارلأ  بب اشببنارل بببويدايرلضببيرإلدارليراببلاايرفوهبب افببتا ببورور ارلضبببإلدا
اياشكناإاش  اال ارل ويدايرلضيرإلدافتار ات  الش ويت اد  ارللو  ةايقل ااأك  ر
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ة اإلشألب اانا كبينا الاانا ف وا وروارلضإلدارللبو رافبتالدب  اشبنارل بوت ةارلص ليل ب-1
اللل  دارلشاإلصتاإل ياور . ا  اف وافتا  ي ارلصيرل نايرلليرااارلشليشة

ا ضبب ا اببلاانا كببينا ببوروارلضببإلدارللببو راشالصبب اشبب ارلصيرتبب ارلا ببو أ ةارلص اشببةازببير افببتا
لفببد ااياوي دبب  ايلصبب افزببوارلصضبب  اري روراالبب ارللفببي ارلا ببو أ ةاالزبب ورايرزببأ افصببوواانا

 اابب  ر اإل لصببب وارلضببويوراللش  فيبببةاتلبب ارلليببب  ارلأبب  ايزببب شةارل يلببةاقرادببب  افبب     اري روا
يالدبب اايالبباااإلأبب الشبب ا  بب داإلدبب اشببنايببوياارزببامل ا ةايشببنامبب افببدنارلزببلدةارلشييلببةالد ابب  ا

ارلضإلداتا شكناانااكيناير   اشنا  ثارلش وافتا  لاتارل ولايرلزل .

 راي ا صب اقلب اإلابيرفواايضب  اير أ بةا الاانا كيناشيضي ا وروارلضبإلدارللبو راش ب -2
ايافلةاير أ ةاازبال  اإفب رواايريتب ر الصبورواشأب ن ايشبنامب ا ابيرفواوكبنارلفب ةافبتارلصبورواإقرا
 ب  ادبواايبب  اايايفبااشأب ناإل أل ببي  ارلشأ لب نارلبق نا يبب دإلد ارلصبوروااياإل ل بت ارلببقرا

قرارلاب إل و افب لااشدواشبم ا زوراتل   اي  ا اي ااتل اشوك اي  ال ات  ةايم صةاإلشيضبي اهب
رلقرا اش اا ي ف افتارلدو  ارلأب  ايريزبور ا بتا  ب   ارلزب  و اشبم ايابيرفوا بويداي فبةافبتا
د لبلارلاببوي   اكبب اهببقااايضب  اي بب ت اشاألصببةاإلأ ببي  اشأ لب نااببيفوا ببويد اشيضببيت ةا

ينا ببوداااي ببااتل دبب ازبب شةاابب رإل وافببضارلااشدببواياي  بباارلزبب  و اايالبباارلاببوي   اي بب ا كبب
رلصوروال  ا اتنايضب ااياش إلزبةا زبال  ارايب قا بورواضبإلدتاإلزبإللا  ب  افبلةاشإل  بو اإلب ناالب ا
رلش إلزببةااياكببقل ارليضبب ايإلبب نارلصببوروارلضببإلدتافشببم الابب اانارلصبب لينا كلبب ا و ببةارتااشبب  ا
ايلكناإقرااإل نالد ا  ارلضإلدااناتص ارتااش  ازبياا بم راإلب ارييب  اإل لليب  ارلأب  اكب نالدب 

الشل اهقرارتااش   ا.1انااايقارياور ر ارل  شة
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 الاانا كينالصووارلضإلدارللو ران  بةاش ب   ايهبتاشلب ارييب  اإلب ألشناايارلشزب اا-3
إل لفب ةايرلزببك لةارلأ شببة اهببقراي بب ا إلبب ياانااصب  واه اببةارلضببإلداأليابب ارييبب  ارلشإلببوو اتايبب قا

واشصإلبي اقلب اانارلاصب  وارلضبإلدتاشص ب اإلشب ا وروراد ارلضإلد ةا ص اشدلص  ان وااناهبقرارلليبوان ب
ايشص  اا ض اإلش ا وراارلص ضتاري روراشد إلص الصف ارلش و . ا د ااإل  ارلش و  

 اببلاانا فبب وارلصببوروارلضببإلدتاشببنازببلدةارلضببإلدارلشيافببةاإلدفبب روااإلزببإللارواإلبب دا-4
إل واإلشكب ناشأب نايلابب ااناهبقرارتواإلب دااكمبوايضبي  افبتاابب را بي اشأب نااياا بي  اشأ لب ن

رلضبإلدارللو  ببةارلشاألصبةاإل ل ببويدارلفب  ةاللشزبب كنايش اشببةارلإللب  اللشلدصببةارلشيابي  اإلدبب  افلببتا
الب ارألشببيوالاب اانازببلدةارلضبإلدارلش ل ببةاا ب واشببنان وهب اتلبب ارايب قاالبب ارلاب رإل وا  ببثاالدبب ا

ااكمواشأوفةاإليوياارلشك نايرلإل اةايدإل أةارلزك ناير ا  ا اد .

 ل بري.الفرع الثالث: التنفيذ ا

 أوال: تعريفه.

 صف اإل لالل قارلشإل  واايارلاإلورا ب ازبلدةارلضبإلداري رورافبتاانااللبقا ورورادب ارلضبإلد ةا
اإلببوراتلبب ارألفببور ا ينا  اببةاإلبب اإفبب روا كبب ا ضبب اتاف شبب اإقرالبب ا للببقه ارلشي دببلاإلأ ك شدبب ا

 اتا كزبإلد ا صب اإلب اإل ك اريا  ور ايتل ارلون اشناكينارلالل قارلاإلورا  بك ارشا ب  رالب  رو افدلب
 ضأد افصدافبتاشوكب اششاب  اإ ر ارألفبور  افب  ا  ب الدب ااناااأب واتلب ا صبي ارألفبور اي و ب اد ا
رلاتا  ش د ارلص لينايتاانااكازلا صي ب الدب اإ ر ارألفبور اإلدور ادب اي ب ه ايإل بك اشيب لااللصب لينا

تاك نا وروه اتوضةالي اارلالل قايريلغ  اش ارلأ شة ايرط ا.1نا  ضتاريلغ  يرلشفل ة
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ي أاإلببوارلالل ببقارلشإل  ببواشببناايدببوايزبب ا ارلضببإلداري رورارلاببتاييلدبب ارلصبب لينالبب  رو  اإقا
ازاد  االل بقا ورورادب اتلب ارألفبور اشإل  بو ا ينارللابي اإلب ارايب قاريابور ر ارلصضب ا ة اي ب ا شاب ا

قا بورور اري رو اريا ب ور اي ب ارلالل قارلشإل  واإل ارزاأش  ارلصي ايرلاإلواإقرااصب تاارألفبور اتبناالل ب
يبي ارلصبب لينارلغبب رو اهببقرارتشا بب  الغ  ببةااز زبب ةاهبتاا ص بب اشإلبب اازبب وارلشير بباارلأ شببةاإل لايبب  ا
يرل لب ياتلبب اك  لدبب ايرزباصوروه اي  لشبب االاببأاري رو اإلب ا ببورور ارلالل ببقارلشإل  بوافدلدبب االأبب اقلبب ا

انااا ببببووارل  ببببةافببببتارايبببب قاهببببقاااتلبببب اشزببببميل اد اإقرا اأبببب ناتلبببب ازببببلد  ارلضببببإلداري رور
ريابببور ر ايي فبببةاشبببنا  بببثاشببب واابببيرفواهبببقاارل بببويدايرلضبببيرإلدارلشلفبببي اتل دببب  افبببدقرا

تلب افببيو ارل كب اإلبب لاأي ضاإقراافبب لاايدبأ ااأوضبب اللشزبميل ةاي بب ااكبيناهببقاارلشزببميل ةا
د صب ااري رو ارألفور اضوواشنااور ا  ب  اري رو اإل لالل بقارلشإل  بوا ينا ب ااياتلب اابيو ارل كب اإل

تببنارتزببباشوروافبببتاإابببور ر ارلالل ببقارلشإل  بببواإقراكببب نازببب والاتلبب اإاش شببب الاببب اجاشبببنارلأزببب وا
ا روكد اقل اانارلصض  اري رورا شلب ارل كب اإلي بااالل بقارلصبوروارلايب ورالللأب افبتاشيضبي ادلبلا

 ببقارلشإل  ببو اإلغ اب اكشبب ا شلب ارلصضبب  ارلأب  رارل كبب اتلب اري رو اإلي بباارلزب وافببتاإابور ر ارلالل
ارلش  ر ا.1إقراإلل اافوفد افتاهقرارلف  ا  ارتتا ر 

 ثانيا: حاالت التنفيذ ال بري.

اهل  ام مةا  ت االاا اف  اري رو الالل قا وروراد ارلضإلد ةااإلورايااشم ااز اافت 

ا و ود نص قانوني صريح يسمح لإلدارس بالتنفيذ المباور-1

 اتلب ا ب اري رو افبتاالل بقا ورورادب ارلضبإلد ةااإلبوراياا ص اهقاارل  لبةاتلب ش ا بل ارلش بوا
 ينا  اةارللاي اإل ارلصض  اليوراليديو اريإلد  افتاالل بقارلصبورور اتلب ارلليب  ارلأب   افيابي ا
لبب افببو اافببتارلصببيرل ناايارللببيرااا إلبب االبب  رو ارزبباي ر اهببقرارلببل اك للفببي ارلاببتاايببي ا
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إلبأ ر ارليي لبة ااياتزباو ر اشب افبوااإل ب اإلغ بوال  رو ارليف اشناشوالارلشيياالزإللا األب ا
افتاإن  ارلش  ارلأ  ان وارلشوي  ا.1   ايكقل ا  اري رو 

 حالة الضرورس: -2

 صفببب اإلدببب ايابببي ايدبببواازببب  اتلببب ارلليببب  ارلأببب  ا زبببايالا فأببب اإلالل بببقارلصبببوروارللبببو را
 ر ارلصببي ارلضببإلدتاإل ببك ااإلببورايشإل  ببو اي ينارلايبب واتزافبب روا كبب ا ضبب ات ايقلبب اإل زبباي

رلش   ببةالبب ف ارليدببوا ابب ايلببيالبب ا يابب البب افببو ااإلدببقرارل ببأناايالبب ارلش ببو اتلبب اابب ر ا
لشي للببةاا ك شبب ااياكبب نالبب واري رو ايزبب ا ا  ليل ببةاايببووايلكلدبب ان ببواك ف ببةالشيرادببةارلشي بباا
ي ش  ببةارلليبب  ارلأبب  اشببنارأليدبب وايكبب اقلبب اا بب او  إلببةارلص ضببتارلببقرا اأكبب اشببنااببيفوا  لببةا

اايارتزاأا  .رلضويا او 

اااااااااااااااااااااااااو ود قانو  أو تنظيم ال يتضم  وسيلة لتنفيذ األمر الضبطي.-3

 اببي اللزببلدةارلضببإلد ةارللاببي اإلبب ارلالل ببقارلاإلببوراإقرالبب ا ببل ارلصبب ليناايارلاليبب  اتلبب ا
تارلبقراإشك ل ةا  ليل ةااياا ر ا زلداتل اشنا ي لااا ك ش  اي  اادبيواشي باارلصضب  ارللولزب

كبب نا زببشاالبب  رو ارللاببي اللالل بببقارلاإلببوراإقراايلبباارلابب  ارلالببب اتايإلغببضارلليببواتببنايابببي ا
رلاببب ر اري رور اإتاالببب اتببب  اتبببناوا ببب اييزببب اشبببنافكبببو اايلببباارلاببب ر الا بببش ارلاببب ر اري رورا

ارللاي اإل ارلالل قارلاإلور ا.2يرلش لتاإل  ثاإقرااصووااراشنارلا ر ر ا شال اتناري رو 

 ع الرابع: ال زاءات اإلدارية.الفر 
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 صفببب اإلببب لا ر اري رورارلبببقرااايببقااه اببب  ارلضبببإلداري روراإلدببب اافببب  لةا: أوال: تعريفدده
رللي  ارلأ  افتاا  الير    افدبيااب إل واي ب اتا بور اإلب اراصب  اإيب  اإل لليب  ارلأب   ايدبو اإلبير واا

 ييل  اتير إل ايهياتا لديراإلقل اتل اشأل ارلأص ل.

ناا إل وا د ااإل ارل  ليلةا ينارييب  اإل لليب  ارلأب   ايهبياازبليلاضبإلدتايهياتإل و ات
ااياش ل اايال  د ارلشدلت. الشز ز اإل و ةارللو  ا صاوناإل لالل ق اي زش ارلا ر 

ييفبببااهببببقاارلاببب ر ر اإلألدبببب اإ رو بببةاي  ا ببببةاتا ألبببتااناري رو ااايببببقه ا ينازبببل اشببببنا
صبببوواإللفبببي افبببو  ة ايلكبببناري رو اازببباص الفببي ارلصببب لين اف لغ لبببلااناهبببقاارلاببب ر ر ااا

رلصضببب ا ةايلبببقرافبببدناهبببقاارلاببب ر ر اري رو بببةارلضبببإلد ةاإلاي  أدببب  ايالدببب اتاافببب واتبببنارلزبببلدةا
ارلش ويت ة ا.1ايض الو  إلةارلصض  اإلغ  اياأي ض افتا  لةالشي للاد الشإل ا

 ثانيا: طبيعة ال زاءات اإلدارية.

 ارييبب  اإل لليب  ارلأب  ايقلبب اإلأب  اإا  بةارللوفببةارلاب ر اري روراإابور اي ب اتا ببور اإلب اشلب
لشفب وارلاد  ب اشبنارلباشكناشبناإ ب رثاضبوواكشبب ازبإلص اري ب و اإل ب  افدبياإلبقل اازبليلا بب هوا
يور  اشفب وارلاد  ب ا ل شبب اإ رلبةاازبإل لارلاد  بب اراصب  اييب  ا بب ا صب اإل لليب  ارلأبب   ايلدبقرافدلبب ا

 ب ارلاب إل واإل لالل بقا  بثا فب  إل ارلللب قارلشإل  بواإل كب ان لإل اش ا ك ناشم اب ايهبياازبليلا يبالداف
ا.2دإل ا ارأل    

يششب ااابب واش  يابب ايري بب و اإل بب اانارلابب ر ر اري رو ببةارلي  ا ببةال زبب اكلدبب اشببناازببل لا
رلضبإلد اقلبب ااناهلبب  اليتب اشببنارلابب ر ر اري رو بةارلي  ا ببةااي أدبب اري رو ا ش  بةاللفبب لاارلأبب  ا

زببإل ا ببو   اي مببيوارل بب ا ببي ادإل أادبب افلصبب ااواببلاتلبب اا ر بب اابب ي اارت افبب  رالل يلببةاكشبب 
                                                                 

 .164زأ  ارل و  ير ارلص ليناري رور اشوا از إل  ا ا-ا1

 .85زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رورابزلد  ايضيرإلدا اشوا از إل  ا ا-ا2
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رل ي افبتارلشاب  ارت افب  رارايب قارلكم بواشبنارلاب ر ر ارلي  ا بةارلابتاازباد ااا ص ب ارلفب لاا
فببل تتايشببناقلبب اارلأب  ارت افبب  رايرتااشبب تتايشببناقلبب اإلغبب  ارلاببوي  افببتاإ  شببةاش ببوي 

ازبببايو اشبببنارليببب وجاإلببب يناابببوري  ارزبببا ور اشمببب اهبببقااا ضببب ارلشفببب  و اري رو بببةاللزبببل ارلابببتا
رلاببب ر ر اري رو بببةارلي  ا بببةاتااأببب اشبببنا إل ببب اازببب ل لارلضبببإلداري روراألنارلغبببوضاشلدببب الببب اا
لشبب اازبباد ااا ص بب اشفبب لاات شببةار افبب   ةا رلش  فيببةاتلبب ارلليبب  ارلأبب  اإلشألبب اارلشأببويا ايرط

اشاإل  لة. ايرااش ت ة

 ثالثا: صور ال زاءات اإلدارية.

إنايضي ارل يلةالشإل اارلش ويت ةاهيارلص تب  ارألفبل ةافبتايب ارليبوياارلأ   بةايلكبنا ب ا
اشبوارل يلبةاإليبوياارزبامل ا ةاشبنا بألد ااناا ببك ايدبوراتلب ارلليب  ارلأب  اشبناادبةايرزبباشورو ةا
يب ش  ارلشورفبب ارلأ شببةاشبناادببةاايببوو الابب اانازبلد  ارلغبب رو ا بب ااازب الشيرادببةاهببقرارليدببوا

لببقراازببأ ارل يلببةالا ص صبب اهببيا ش  ببةايرل لب ياتلبب ارلليبب  ارلأبب  اف دبب اضبب اشبب ا بب األنارلدب اار
 دبب  ه اشببناايدبب واازبب شةايهببقراشبب ا فبب اإل لشمزبباارل زببايوراايارلش ببو ارلأبب  راإلبب ارتتاببوراا
لب  رو اإل ايب قاإابور ر ارزبامل ا ةالشيرادبةاالب ارل بب ت ا اب ايلبياك لب االب اريابور ر اشي للببةا

ةارلشايبق افببتايب ارليبوياارلأ   ببة ايشبناإلب نارياببور ر ارتزبامل ا ةارلابتا اببي اللصيرتب ارلص ليل ب
يزبب لارلاببوي   اتلبب الل يلببةاانااايببقه الشيرادببةاهببقاارليببوياالابب اإاببور ارتتاصبب  اري رورا

ناهقاارياور ر ارتزامل ا ةارلشأاوااإلد الب  رو اااضبشنافبتارلغ لبلاشز زب اإلب ل صي ايرل و ب  اا
تل ارل يلةاإلاش  اااد ادب ايرابلاإلبق اشادبي الل ب اشبناهبقرارلشزب ا ايفبتاهبقراارلأ شةايهقرا ص 

رلفب  اتاإلب اشببنااصو بواضببش ل  الت بي  ارلي ضبأ نالالبب اريابور ر ااشبب ارلادب  ارلصضبب ا ةا
ارلشيافةايهقراش ازلال يل افتارلأل فوارلا ل ة 

 االعتقال اإلداري:-1
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الابببأاإل بببب ازببببلد  ارلضببببإلداري روراإتافببببتاا أاإلبببوارتتاصبببب  اري روراازببببليإل ارزببببامل ا  ات
 ايهبياشبناريابور ر ارلابتااصبي اري رو اشبناي لدب اإلاص  ب ارل و بةارل يفب ةا1رليوياارتزبامل ا ة

لل بي ارلشأاصب  ايليببوراألناهبقرارياببور اف ب اشزبب اايد بواإل و ببةارل بي افببدنالاي هب الدببقرا
شبببنارلشوزبببي اا4دإلصببب اللشببب   اارللبببي اشبببنارلاببب ر ر اشص ببب اإلضبببويو اابببيفواشاشيتبببةاشبببنارل بببويد

 ا اببي اللزبببلدةارلأزبببكو ةاانا2رلشاضببشناريتببب ناتبببنا  لببةارل فببب وا196-91رلوا زببتاو ببب ا
 د ا  بببك ايدببيو اتلببب ارلليبب  ارلأببب   ااايببقاهببقراريابببور اضبب اارا بببي اور بب ا اإلببب ناانال بب

و ببةافببداور ارتتاصبب  اري روراهببياقلبب ارياببور ارلببقرا اواببلاتل بب ا وشبب نارل ببي ارلور بب اشببنا 
رلبقه لايري بب ل اييضببأ اإلأ بب ارلشوركب ارلاببتا ا بب  اإلشصببوواشبنارلص بب   ارلأل بب اللزببلدةارلأزببكو ة ا

 افبببدنا19923فإلور بببواا29رلشبببموخافببتاا75-92شبببنارلشوزبببي ارلالل ببقراو ببب اا2اشبب ادإلصببب اللشبب   ا
ور ب ارتتاص  اري روراهياتإل و اتبناإابور اإ روراقيادب إل اي ب اتا اشمب افبتا وشب ناارا بي ا

و ةارلقه لايري  ل ايقلب اإليضبأ افبتاشوكب ااشبناتلب ارناي  بوارل ريل بةاهبيارلبقرالب ااناشنا 
 ببأشواإللبب  اتلبب ار اببور اشببناشفبب لاارألشببناإليضبب اارا ببي اور بب ا كببينال بب د ايد ببوراتلبب ا
رللي  ارلأ  ااياتلب ارلزب وارل زبناللشورفب ارلأ شبةافبتاشوكب ااشبناايافبتاشكب ناش ب   ايشب اقلب ا

انا شبلااالبي ضاإشضب  اإلبب ارلبيت اف شب ا ضبخارليضب افبتاشوركب ارألشببن ااإلدشكب ناي  بوارل ريل بة
إنارتتاصبب  اري روراهببياشببنارياببور ر ارلي  ا ببةارلاببتا كببينارلغببوضاشلدبب ارل لبب ياتلبب ارلليبب  ا
رلأب  ايلصب ارتابواارلص ضبتاري رورارللولزبتاإلدبقاارلدإل أبةارلي  ا بةافبتاتب  اشل زبإل  افب لشلويضا

كببلااراشي للببة الببقل افببدنارلدبب اارألز زببتاشببناهببقرارياببور اهببياانارل ببي ارلشأاصبب البب ا وا
                                                                 

 .86زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رورازلد  ايضيرإلد اشوا از إل  ا ا-ا1

رلشاأل اإل  لةارل ف وارلشل يوافتاجاواا1991ايرناا4رلشموخافتاا196-91   ارلورإلأةاشنارلشوزي ارلوا زتارليوارلشا-ا2
ا  .1991ايرناا12رلشموخافتاا29رلأ  

رلقرا    ا ويداادإل  اإلأضاا ك  اا1992ف لوراا20شموخافتاا75-92رليوارلش   ارلم ل ةاشناشوزي االل قراو  اا-ا3
اا1992ف لوراا9رلشموخافتاا44-92رلشوزي ارلوا زتاو  ا رلشمويةافتاا14يرلشاضشنا  لةارلديروا ارلشل يوافتاجاوارلأ  

 .1992ف لوراا23
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ي   ةارللي  ارلأ  اشش ا ادب  ااشبناايدب وايهبقراتلب ايب اارلأصيإلبةارلال ا بةارلابتا كبينارلغبوضا
اشلد اهياو  ارلشاو .

يرلد   اشناهقاارلدإل أةارلي  ا بةال تاصب  اري رورا ااب ارلبوارارلبورااافبتافولزب اإلب اتب  ا
فببةاللشأاصبب ايإلبب ر ا ف تبب اتا إلدبب ارلصببوروارلفبب  واضبب ا اشبب  ر اانارلغ  ببةاشببناقلبب اإا  ببةارللوا

رلصببببورواهببببتاي  ا ببببةايل زبببب اتص إل ببببةايقلبببب اتكبببباارياببببور ر اري رو ببببةاقر ارلدبببب إل ارلأصبببب إلت ا
ك لأصيإلب  ارلاأ  إل بةارلابتا  باوداف دب ار ابور ا صبي ارلب ف  اياش  ب  اشب اهبقرارتااب اا بووال ورابيلا

إلدارللو  بةالدب ان  بةاي  ا بة ايهبتاتإلب و اتبناايرشبواتاافب واشبناااب ارلأصب لااناإابور ر ارلضب
لش ارل ل ياتل ارللي  ارلأ   اتلشب اانا  لبةارلدبيرواا ب ااب اوفأدب اإلشيابلا تل اشي للةاي أ  ايرط

ا.ا20111ف لوراا23رلف  واإلا و خاا01-11رألشوا

 سحب الترخيص:-2

 لاابوري  ارلص ب   ايازب  وارلشوكإلب  افبتاشنااإلو اادإل ص ا افتارلا راواشاب  ارلشبويو ازب
-01شبنارلصب ليناا112  ت اريي  اإلصيرت ارلشويوايآ رإلب ايشمب  اقلب اشب الفب اتل ب ارلشب   ا

ا111-108تلبب االب  لش اشورتب  اا كب  ارلشبب  ا ناا05-17رلشأب  ايرلشباش اإلشيابلارلصب ليناا142
فببيورالشبب  اتاااابب ي ايشزببةاشببناهببقرارلصبب لين ا صببي ارألتببيرنارلشمهلببيناإلزبب لاويفببةارلزبب   ةا

شبناهبقرارلصب لينل.اا69-67-66-65اا يش افتارل  ت ارلشلفي اتل د افتارلشبير ا15ت واب
 الاببب اإلألبب ارزبببا  ثاآل بببةاا  بب  ايهبببتارلزببب لا3يإلبب لليواإلببب ارلصبب لينارلا  ببب ارلشبببقكيوااتبب اا

قراشببنااب و خاشأاااا ب  ارإلاب ر 8ا ااب ي امش ل ببةابرلالصب اتالأب  ارللصب دافببتاااب ات   لبةارلشي للببة ايرط
                                                                 

اا2011ف لوراا23ارلشموخافتا01-11رألشواا-ا1  .2011ف لوراا23رلشموخافتاا12رلشاضشناوف ا  لةارلديروااجاوارلأ  

رلشاأل اإلالي  ا وكةارلشويواتإلوارلدو ايز شاد اا0012اي اا19رلشموخافتاا14-01شنارلص ليناا112رليوارلش   اا-ا2
 ياشلد .

ارلشويواتإلوارلدو اا0114رلشأ  ايرلشاش اللص ليناا2017ف لوراا16رلشموخافتاا05-17رليوارلص ليناا-ا3 رلشلي ال وكة
 يز شاد .
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يإللبب  راتلب ادلبلارلشألبتا ببا ارزباوا  ارللصب دارلابتاابب ازب إلد اشبناويفببةافب وارل كب اإلب لإلور  ا
الد ا  . ارلز   ةاإلأ اف ويو ارل ك 

يششبب ازببإل اقكببواالزبباد  ارلصببي ااناايابب اا ص بب ارلل بب دارلضببإلدتالبب  رو اتاال فببوافببتا
تلب اري رو األياب الا بش اشب ا لوضب ارلش بو ارتشا   ر ايرلزلد  ارليرزأةاف زلاإل ااشاب اهبقاار

شبببنا  بببي اابببو اتلببب ا و ببب اد افبببتاا   ببب اازببب ل لاشش وزبببةال ببب د اد اإلغ بببةاا ص ببب ارلابببير ناإلببب نا
ايإل نا صي ارألفور اي و  اد . ارشا   ر اري رو ايزلد اد 

يكب نالللصب ا يوراإلبب و رافبتايضب ارلضببيرإلدارلابتااص ب ازببلدةارلضبإلداري رورارلبقرا اببلاانا
إل ببويدارلش ببويت ةافببتاإليرتمدبب اييزبب الد اين   ادبب  ايلكببنا بب ا ي بب ااناااابب ي ازببلد  اا لابب  

رلضبإلداري رورا ب ي ه افاإلب ل افببتارزباي ر ارشا   رادب ايزبلد اد ا يناا ص بب ارلليب  ارلأب  اإلب ا بب ا
الوضارلزلدةارلضإلد ةارلص بي ارلابتافوضبد ارلش بو اتل دب ايشبناهلب ايدبو اضبويو ارلأشب اتلب ا

اشنارلصض  ا ا اتاال وااتنا  ي ارياف ف اد فوضارلو  إلةا ااا.1رلشا  ةاتل ال  داري رو 

ا

اااااااااااا

 ا

 

 

 

 

                                                                 

 .89زل ش لتاهل ين ارلضإلداري رورازلد  ايضيرإلد اشوا از إل  ا ا-ا1
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 خالصدددددة:

شناي  اش اا ا ورزا افتارللف ارألي اليل اإلب االب اإلب لون اشبنااأب  ااأب و اارلضبإلدا
 داري روراإتااناشلديشبب اير بب ايهببياشاشيتببةاضببيرإلداي  ببي االوضببد ارلزببلدةارلأ شببةاتلبب ال بب

رألفبور اشبناراب ارل لب ياتلبب ارلليب  ارلأب   اي شب واارلضببإلداري روراشبنادبوااشيالباارلد ابب  ا
ري رو ةارلأ شةافتارل يلةاياايقاهقاارلشش وزةات  افبيوايازب ل ل افصب اااشمب اا   لب افبتاازبليلا
رل يوايرلشل اايااكينافبتا بك اابوي   اكشب ا شكبنااناايدبوافبتافبيو اايرشبوافو  بةااياالل بقا

  بواشبنادببوااري رو  اكشب ا ب اافبب اإلب ا وابةااي  بب ااب ر ر اإ رو بة ايكبب اقلب ا اأب اشببناشإل
رلضإلداري رورايي لةااز ز ةافتاشيالاارل ي  اشدشب اك لب ادإل أبةالي شدب ارلز  زبتاايااوك إلبةا

ا ايرلاتاازأ اإل اامإل  ا ت ا ارتزاصورو. اااااااا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشااشأ اد  
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 تمهيد: 

حوي)اعبننل    ع ن  حورإبننال حوكا)نل رحوةإيبنل  ئ تنعكس  ونئح ا حوطناإل حريحإي ابياابننا ئ ن ابا
عينني    ونئح ا حوطنناإل حريحإي ت نك  يح )ننا و رةناظ ع نن  حوعظنا  حوكننا  فنن   لف)ن  حوعاربننل حربياابن

حوننلي  صنئإ  حوالثالننل ر ح،)نن   حو ننسبعل حوكا)ننل  حوصننرل   ربنأل برننسط رننلح ح، بننإ حرإلنناإ حوكننا 
تترنإ  فبننل  ن إلال حوطنناإل حريحإي  ئع بننل فاورإبنل ت)نناإ  فن  رننلح حوعإلنناد طن)اعا و ننا ئتةايبننا 
حوةئطنن  حو)ييبننل اعتسا نن ا اا     ننن إلال حوطنناإل حريحإي رنناط هبا) نننا الع)او ننا حو) ئوننل و نننا 
 هاعئعنا  ئ اصنل فن  ظنط حوظننإئث حا نتالعا بل هني تنيالإ عتبينل حوتبننئي حوتن  تةإطن ا ونئح ا حوطنناإل

 حريحإي.

 نننعتكإل اوننن  يإح نننل رنننلح حو)ئطنننئ  حتينننا  حورإبنننال حوكا)نننل ئاعنننال ع ننن  )نننا  ننناد لسنننإ  
رحو)ارننننأل ح،ئط   ح النننناإ حو نننن ابل و ننننئح ا حوطنننناإل حريحإي فنننن  حورنننناال حا ننننتالعا بل رحو)ارننننأل 

 حوالاع  .
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 المبحث األول: اآلثار اإليجابية للوائح الضبط اإلداري اتجاه الحريات العامة.

اعتااإ    حوعظا  حوكا  رنيث ت نك  اوبنل  ن إلال حوطناإل حريحإي ف نئ بكني ا)الاانل حعكسنا  ا
ابينناا  ع نن  حورإبننال حوكا)ننل ئحوتنن  ت)نناإ  فننن  عإلاهننل ر)ابننل و ننا ئوطنن)ا  ح،)نن  ئحا نننتتإحإ 
يح ننط حو)يت)ننل  ئو)ننا ساعننل فسننإل حوعظننا  حوكننا  ئح ننكل ئرننا) ل وسافننل فننإئ  حوعظننا  حوتنناعئع  فنن  

  اا  ععنا  نعتإلإد اون  اعا او  صكئال ئطل تكإبث يا)ل ول  ئ رتن  تكإبنث ) نتتإحويئول  يل 
 )   ثط: ابا  )يئول

) ار)ل وئح ا حوطناإل فن  رةنظ حوعظنا  حوكنا  رحو)إل ن( ح،ئط    النإ حوعظنا  حوكنا  فن  تعظنب  
 ))اإ ل حورإبال حوكا)ل رحو)إل ( حوالاع  .

 ام العام.المطلب األول: مساهمة لوائح الضبط في حفظ النظ

ت)نناإ  حورإبننال حوكا)ننل فنن  اإلنناإ فسننإل حوعظننا  حوكننا  رننل  ح، بننإل حوتنن  تكنني )نن  ح،فسنناإ 
حوع ابل لحل حو)ة ئ  حوكا  حو)إ   ئع بل ف ن  ت ت نث )ن  يئونل اون    نإز ئ)ن   )ن    نإ ئلون  

إل ااعتاناإ    حوعظنا  حوكنا  رنيث ت نك   ن إلال حوطنا  1حو ا ي ئحاهتصايي ئفتا و عظا  حو با  
وتكإبننث فسننإل حريحإي وترتبتننل رةاظننا ع نن  رتننئد ئرإبننال ح،فننإحي  ئع بننل بينن( ع بعننا حوتكننإل 

  .ععاصإ  حوةإ  حوالاع  او   ئحوتإلإد ح،ئط صا صل رحوةإ    ر حوعظا  حوكا  ئابا  

   .تعريف النظام العام وخصائصه : األولالفرع 

ت ت ننث )نن   )رنيي و ا سئع نناحوعظنا  حوكننا  فسننإل )إتاننل ئع نابل ب ننتكف ئطننل تكإبننث  ا 
 حعل بر)  يئحع( )تكييل . او ئبإيل لو     إ )ا  

                                                                 

إ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )لسإل وعبط ر ايل حو)ا تإ ف  حورتئد  ت صف  ئول ع ئ   تلالب - 1
 88  ف2015/2016)عا عال ع)ئ)بل  يا)كل حوكإا  ا  ) بيي     حوائحه   
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   صا صلر    تكإبث حوعظا  حوكا  ئ  او ئع بل  عتإلإد 

 تعريف النظام العام :  :أوال

بكننإث حونننعظ  حوكنننا  ع ننن  حعنننل:ق )ي)ئعنننل )ننن  حوتئحعننني حو)  )نننل حوتننن  تتك ننند اتعظنننب  حويئونننل 
وسننط فننإي  ئتسننئ   ح، ا ننبل  ئحو ننسبعل حوكا)ننل ئحورإبننال ئح،)نن ئحاهتصنناي ئح، ثهنننن  ئحوصننرل 

حرنني  ،ي صبصننا وطنن)ا  حا)تالنناط و ننل  حوتئحعنني ربننأل ا بيننئ   لحو) ننيئوبحوعبااننل حوكا)ننل رنن  
 .1حو إئج ععي هئحعي حوعظا  حوكا 

 :ظا  حوكا  ئلو  ع   حوعرئ حوتاو تكإبث حوع او س)ا تإلإد حوةتل ئحوتطال 

 :ف الفقهيالتعري-1

تطنن  )كعن  حوعظننا  حو)ننايي    ق اننل :قفسإل حوعظنا  حوكننا  بين(  houriouبنإز حوةتبننل قرئإبنئق
حونننلي بنننإتاإل  ح،ياننن رةنننظ حوعظنننا   ا)ننناحو) )نننئ  حونننلي بكتانننإ راونننل ئحهكبنننل )سافرنننل و ةئطننن   

 حر ننننثطسننننا   الح اا حريحإيف ننننئ ا بسننننئ  )ننن  ح تصنننناف حوطنننناإل  ئح،را ننننب ااو)كتتنننيحل 
 برسط  إلإح ب يي ال حوعظا  حو)اييق. ا راعل  )  ح،يا ااوعظا  

حوعظننا  حوكننا  )نيوئا رننا)ث وبرنن)ط حو)ظ ننإ  اعإلنالرت)بننل  اونن حوةتبننل قفنناوب قف ئ بنلر(   )نا
حو)كعننئي اياعنن( حو)ظ ننإ و)ننايي  فاوعظننا  حوكننا  ئفتننا وئي ننل عظننإ  رننئ :ق)ي)ئعننل )نن  حورننإئإل 

 عثهال   ب)ل اب  حو)ئحإلعب ق  حوكا)ل حوت  ا غع  عع ا وتبا  ئح يح( وأل)  حوث )ل

ق انننل  قفسنننإل حوعظنننا  حوكنننا  )طننن)ئع ا ئح نننل تطننن  حوعظنننا  burdeauئبنننإز حوةتبنننل قانننئإيئ ق
 .2ف   تط  ي)بل )ياال حوعراإل حايت)اع  ح،يا حاهتصايي  حو)ايي 

                                                                 

 .88 ااد ف)إيل  تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  ئول ع ئ    - 1

 .35 ف2017ر  إلال ئطئحاإل  رئ)ل و إلااعل ئحوعرإ ئحوتئ بل  حوي ح إ    ب)ا  رعيئ   حوطاإل حريحإي - 2
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 التعريف القضائي:-2

ظنا  حوكنا  حو)نايي لي ااوع ااانإ ي حوةتبنل قرئإبنئق ف ن  بكتني  ح، ل او حتيل حوتطال حوةإع   
رننلح حوعظنننا  وننن  ب ننت)إ و)نننيل إلئب نننل ربننأل عنننيط حوتطنننال عنن  إ بنننل ئ  نننل  ااحو)ظ ننإ حو ننناإي  

 ح،ياننن   وبرنن)ط حوعظنننا  حوكننا  حو)نننايي حريحإيااوتة ننبإ حوئح نننل و عظننا  حوكنننا  فنن  )يننناط حوطننناإل 
   .)ل عايحل حو)يت)ل حوةإع  تتثل   حوت  ئح يح( ح، ثدر ح، بإاربأل بط  رلح 

:حوعظننا  حوكننا  فسنإل رننا) ل ئ)إعننل ت)النط ظننارإل هاعئعبننل ا ف ن   ننثط )نا  نناد ب)سنن  حوتنئط 
 فنذلحئحيت)اعبل سئ  ريف ا حورةناظ ع ن  )انايل حو)يت)نل  ئترن)ط حوعظنا  حوكنا  حو)نايي ئحو)كعنئي  

 ح، ناوب(صنثربل حوتني ط ويفكنل اسنط  حريحإيااوعظا  حوكا  بسئ  وإياط حوطاإل  ا ثط)ا ريأل 
 .1وئها بلح

  .ثانيا : خصائصه

 تت  ف  صا ف حوعظا  حوكا  ف  حوعتاإل حوتاوبل : 

 : اآلمرةالنظام العام مجموعة من القواعد -1

ح و)ننا إ اكني حوعظننا  حوكنا  ي) ننل )نن  حوتئحعني حو)  )ننل حوتنن  ا بينئ  حاتةنناد ع نن  ) اوةت نا عظنن
  حهتصنننايبل  حيت)اعبنننلر و نننا )ننن  هب)نننل حيت)اعبنننل تتي ننن  فننن  حو)رافظنننل ع ننن  حو)صننناوا حوكا)نننل

 ا ا ف  سط تصإفاتل . ئح، لحاوت ح  اتئحعيرا  ح،فإحيئالو  بتكب  ع     با بل 

تطنننل ر ننننئا  ح، بنننإلرنننل     وةسنننإل حوعظنننا  حوكنننا  ف نننئ  حرو ح)بنننلا صنننئف حوصنننةل   )نننا
بنل حوةإي حرإحيحلو )عا عال فن   نابط حورةناظ ع ن  سبنا  حو)يت)نل  ئلون  )ن   نثط حو)ئح عنل انب  

                                                                 

عظإبل حوطاإل حريحإي ف  حوعظ  حوئطكبل حو)كاصإل ئحورإبكل حر ث)بل  يحإ حوةسإ  عاي حوإيئث رار  ا بئع   - 1
 .77 ف2008حويا)ك  
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ترتبند  اون حوتئط انل  :ق)ة نئ  حوعظنا  حوكنا  ب نيث  او ئحو)ص رل حايت)اعبل ولو  لر( حواكل 
 .1حوتئفبد اب  ))اإ ل حورإبال ئطإئإحل حوربال حايت)اعبل

 النظام العام ليس من صنع المشرع وحده: -2

ظننا  حوكننا  حوع   رننلح بننيط ع نن      ااو )رننإ  يئإح انناإ ح فنن  تي ننبي حوعظننا  حوكننا  ئتإلننئإ   
حو)ر بننل ئحوكننايحل ئحوتطننال فنن  تسننئب  حوعظننا  حوكنننا    ح،عننإحث)نن  صننعكل ئرنني  )تيننارث يئإ 

بسننئ     فسننإل حوعظننا  حوكننا  ا انني      ئحوتنن  ر ن( إ ب ننا 19ئساعنل حوعظإبننل حو ننا يل فنن  حوتننإ  
 تنننل حورننناإ  بتكنننب  ع بننل ) ننناتا تريبنني حو) نننا ط حو)تك ا تريبننيرا )تصنننئإح ع نن  حوتننناعئ  ئرنني   

 ااوعظا  حوكا  .

 ئح،ر)بنلو نا )ن  حوتنئل  ح،فنإحي اإحيلحوتنئط انا   اون   إح  ن وتيعب  رل  حوعظإبل   عصاإئح تعي 
ئلون  ا نتراول هبنا  حو)رنإ   )الط )ا و تاعئ  ئود حعتتيل رل  حوعظإبل )  هانط حوكيبني )ن  حوةت نال

 .يبيرا   ةا  ترب)س فسإل )إعل ا ح، بإائطل ريئي و عظا  حوكا  ااعتااإ رلح 

رننلح    حو)رنإ  ونب  رننئ )ن  برنيي حوعظنا  حوكننا  ع ن  حعتاناإ      اونن ئبنلر( حونإ ي حونإحيا 
حوتطنال حو)رنتتال )ن    رسنا وب  عتاج عصئف ترإبكبل اصةل )إل تل   انط بئيني اياعانل  ح، بإ

صنننيإ حو) ح، بنننإلحوكا)نننل   اربنننأل ت)النننط رنننل   ئح يح(ئحوكنننايحل  ئح،عنننئح حوظننإئث حايت)اعبنننل 
  .2حو)اارإ و عظا  حوكا 

 النظام العام مفهوم متطور: -3

                                                                 

ر ايل حو)ا تإ ف  حورتئد  ت صف ايحإل  ئبي)  ربال  حالإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل )لسإل ترإج وعبط  - 1
 .40  ف2014/2015يا)كل عاي حور)بي ا  اايب   ) تغاع    عا)ل 

 .90 ئول ع ئ   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  ااد  ف - 2



 انعكاسات لوائح الضبط اإلداري اتجاه الحريات العامةالفصل الثاني:                                 

 

65 

 

بكتانننإ حوعظنننا  فسنننإل )إعنننل ئ)تإلنننئإل ا تتةننند )نننل ح نننتتإحإ ئالانننال حوعصنننئف حوترنننإبكبل ا 
   وننل )طنن)ئعا ا بتغبننإ   وننلو  بتننئط حوننيستئإ حو ننع ئإي:قا ع ننتإلبل  برننيي   ب نتإلبل حو)رننإ  

)تغبنإ بطنبد ئبت نل ر نا)ا بكني  حوعنا  فن   رن ل ف ئ   إزعرصإ حوعظا  حوكا  ف  يح إل يئ  
رطاإل )كعبل )ص رل عا)نل  ئا تئيني هاعنيل الااتنل ترنيي حوعظنا  حوكنا  تريبني )إل ند بت)ارن  )نل 

ع نا  ئسنط )نا ت نتإلبكل رنئ ئطنل )كبناإ )نإ  بسننئ   رن لسنط  )نا  ئ)سنا   ا  حوعظنا  حوكنا  
عتنا   غبنإ حوتن  تصنط  اون بنل بنييي )كباإ و )ص رل حوكا)ل ئتإلابد رلح حو)كباإ فن  رطناإل )كع

  .1  إزرطاإل  اوب ا

 يتسم النظام العام بالعمومية:  أنيجب -4

رننئ حورةناظ ع نن  حوعظننا  حوكنا  ا) ت ننث ععاصننإ    حريحإيحوطنناإل  اينإحلبسنئ  حو ننيث )نن  
ربنأل ينال فن   Duguitع)ئ)بنل حوعظنا  حوكنا  ئ)ن  ابنع   حوةتبنل حوةإع ن    اذاإح ئوتي حرت  حوةت ال 

ت)ننناإ  فننن  حوإلإبننند حوكنننا  ئرنننئ ) صنننف اإلابكتنننل و) حئونننل اكنننل    و رإبنننل   إبننني الحئونننل:ق ه
ت طننل رننل     فنن  حو)رافنط حوكا)ننل حوتنن  بتنإيي ع ب ننا حوي) نئإ فاعننل )نن  حوطنإئإي   ئ)ظارإرنا 

ع)ناحورإبل  سةاونل حوعظنا  ئحو نسبعل  اون تعظب) نا ئ)ن  الن  بكتانإ سنط تنيابإ تعظب)ن  طنااإلا بتينل  ئح 
  .2غا )رإئعا وإلإبد حوك   اف  ح ئح،) 

  .رع الثاني : عناصر النظام العامالف

طنن  ئ راوننل ت نئي ععنني)ا ت تةنن  حوة العننلعكننإث حوعظننا  حوكنا     ئفن  رننلح حوصننيي ا بسةن  
حوطنناإلبل  ئ)ننن   حريننإحلحلئحاطننإلإحاال ف ننلح حوتكإبننث حو ننن )  ا بكإلبعننا فسننإل ئحطننرل عننن  

                                                                 

   ااد)إيل    ث)بلعظإبل حوطاإل حريحإي ف  حوعظ  حوئطكبل حو)كاصإل ئحورإبكل حر عاي حوإيئث رار  ا بئع   - 1
 .77ف

 .91  ف)إيل  ااد  تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ئول ع ئ    - 2
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حو)تصئي ااوعظنا  حوكنا  فن  )ة نئ  حوتناعئ     ل ربأل تكإبث يا) او تئص عا  حوتكاإث ثط رل  
 ح،)نن رنئ حو)رافظننل ع ن   حريحإيفنن  حويئونل  ئس نيث ئربنني و انئوب    حريحإبنلئحوئظبةنل  حريحإي

ئح، إلناإ حوكا    ئحوصرل حوكا)ل ئحو نسبعل حوكا)نل اإلإبتنل ئها بنل ئلون  عن  إلإبند سنط حو) ناإلإ 
)نال حوعظنا  حوكنا   ئ)ن  رنلح حوتكإبنث ب)سن  ح نتعااإل ) )ا سا  )صيإرا حوت  ت نيي ععاصنإ ئ)تئ 

 حو)تئ)ال ئحوكعاصإ حوتاوبل و عظا  حوكا : 

 : العناصر التقليدية للنظام العام : أوال

 العام :  األمن-1

ئر)ابت نا )ن   إلنإ  ئح عإحطن   ئ )نئحو  حوكنا  حو)رافظنل ع ن  ربنال حو)نئحإلعب   اا،) بتصي 
حوتنن   ح، إلنناإحو)يت)ننل )نن    فننإحيحوث )ننل ور)ابننل  ريننإحلحلححاعتننيحل ع بننل ئبرنن)ط لونن  حت ننال 

ئحو نننننبئط  ئحوةبطننننناعالحوكا)نننننل سننننناورإح د  ئح، إلننننناإت ننننيير  س)عنننننل ئهنننننئ  حوسنننننئحإأل حوإلابكبنننننل 
حورنننغ(  ئ رنننيحألسيننإح   حوتتنننط  حو نننإهل  حو)ظننارإحل  وإلع نننا ئحاعت اسننال حوتننن  هننني ت ننا( ا نننا 

 .1ئرئحيأل حو)إئإ

 بئطننل حريحإيحوطناإل   رننيحثرن    ا  ئرننئ ب)النط حاننإ  ئ حوكن ح،)نن فس)نا عنإز طنن)ا  ترتبند 
 ئح،فنإحيع ن  عناتد  ن إلال حوطناإل حو)إس بنل ئحوث)إس بنل ئحيانال صنك( ئرا)نل وإهاانل حوي)ناربإ 

 )ا ساعل )ظارإرا .  ي العئحع ا ئح، إلاإطي حوسئحإأل  ئ بطاطي حويإح    ئ  إر 

                                                                 

 .239  ف2006راع  ع   حوإل إحئي  حوتاعئ  حريحإي  يحإ حوالتافل و عرإ ئحوتئ بل  حوإلاكل ح،ئو    عل  - 1
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ف ننئ بك)نط ع ن  ئهابنل ئر)ابننل  يحإيحرحو ننااتل حوإلناال حوئهنا   و طناإل  ح،)ال نلئئحطنا )ن  
ئحورنئحيأل ااوك)نط ع ن  )سافرت نا ئ)عنل حوينإح    ح، إلناإئحو)ئحإلعئ  طي سط حوينإح   ئسنط  ح،فإحي

 .1ئآالاإرا اإلاإرائ)عل حعتراإرا ععي ريئال ا ئرصإ  حر)سا هيإ  ح، إلاإئتثه  

 الصحة العامة : -2

حعننتثط حوصننرل ئ)عننل حعترنناإ   ئ ح،)ننإحلئبتصنني ا ننا ئهابننل صننرل حوي) ننئإ )نن   إلننإ 
 حريحإلبسننئ   ننااا و ) ننا  ااوصننرل حوكا)ننل فتتننئ     ئحارتبنناإل )نن  سننط  ننا( برت)ننط  ح،ئا ننل

حوكا)ننل  ئح،)نناس حو)كيبننل ئتتننئ  ااو)رافظننل ع نن  عظافننل حورننئحإ   ح،)ننإحلطنني  ح،فننإحياترصننب  
لونن  س نننل حت نننال  ئبتإل ننن(    2حوتننن  ت ننن   حو)رافظننل ع ننن  حوي) ننئإ ح،ع)نناطغبنننإ لونن  )ننن   اونن 

اصنئإل ئها بنل و )رافظنل ع ن   حريحإيئحرتباإلنال )ن  إلنإث  ن إلال حوانئوب   ئ  ناوب( اينإحلحل
ئحرتباإلنال  اينإحلحلئ) ا ل ئ) نسعل ئفن  حو)رنبإل حونلي بكنب  فبنل )النط   س لف   حرع ا صرل 

  حوابنننل ئحورننننإحل ئحو)إلنننناع  ئحو) نننناا ئ )نننناس حوإهاانننل ئحوتةتننننب  حوصننننر  ع ننن  حو)رننننثل حوكا)ننننل 
ئحو)تنننار  ئهاعنننال حو ننننبع)ا ئحو) ننناإ  ئحو) ترننننةبال ئحو نننيئ  ئحوالسعننننال ئحو)نننيحإ  ئحويا)كننننال 

 .3حوطاإلبل حريإحلحلئبط)  هاعئ  حوكتئاال حور)ابل حوياا بل حوإحيعل ئحوي ح بل و ل  

 السكينة العامة :-3

                                                                 

  2012ي  ي إل  يحإ حويا)كل حوييبيل و عرإ  حر سعيإبل  )ر)ي إفكل عاي حوئرا(  حوعظإبل حوكا)ل و تاعئ  حريحإ  - 1
 .210ف

    )إيل  اادعاي حوإيئث رار  ا بئع   عظإبل حوطاإل حريحإي ف  حوعظ  حوئطكبل حو)كاصإل ئحورإبكل حر ث)بل - 2
 .81ف

ل  ا  عسعئ   حوي ح إ   عل يبئح  حو)إلائعال حويا)كب 03  حوإلاكل 2ع)اإ عئحايي  حوتاعئ  حريحإي قحوعراإل حريحإي  ج - 3
 .32  ف2005
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ل حوعننا  حوكا)نل وئهابن ئح،)نا حو نيئل ئ نسئ  حوإلنإد ي ااو نسبعل حوكا)نل حو)رافظنل ع ن  بتصن
إحرننت   )نن  لونن    ئهننال عنناج ئحو)طننابتال حو نن)كبل  اصننل فنن  )نن  حوطئطننال ئحوصنن ( ئحر

حوااعننل حو)تيننئوب  ئ)ساننإحل حوصننئل ئترنن)ط حو)رافظننل ع نن  حو ننسبعل حوكا)ننل سننلو  )عننل   صننئحل
غبننإ   ئو ت نيبط   ي ن ل  ئصنئحل حو)إتةكنل حو)عاكالنل )ن  حو)عنا ط عتبيننل  نئحل ح نتك)اط حوإحيبنئ ح،

   .1لو 

حو نسبعل حوكا)نل س)تنئ  ئععصننإ )نايي )ن  )تئ)نال ئععاصنإ فسنإل حوعظننا   ئسنلو  هني تكتانإ
ئحارتباإلننال حوئها بنننل حوث )ننل و تطنننال ع نن  )صنننايإ  ئح، ننناوب( ايننإحلحلحو)ننايي  ئرننئ حت نننال 

 .2ئحوت د حوت  ت يي حوإحرل حوكا)ل حر عاج ئ  اوب(

 ثانيا :العناصر الحديثة للنظام العام :

 العامة : اآلداب_1

ئهنني وكنن( )ي ننن    حريحإي حوطننناإل  رننيحثحوكا)ننل فنن  رنننيئي )كبعننل طنن)   ح يح(تنني ط 
حوعظننا  حوكننا  بت)الننط فنن  )ظنننارإ    فنن  هطننا ل  ئح،صننطحويئوننل حوةإع نن  يئإح فنن  رننل  حورننيئي 
 ح،يعنن ور)ابننل حورنني  ااحوكا)ننل  ح يح(فنن  )ينناط  حريحإي اإيبننل )ر ئ ننل فننث بتنني ط حوطنناإل 

 ااوعظا  حوكا  .  حر ثط او    بييي حاعتيحل ع ب ا )  حوتب  حوت

حوةإع نن  رننيبالا فنن  تة ننبإ حوعظننا  حوكننا  س ننيث و طنناإل فيك ننل  حريحإيئهنني تئ ننل حوتطننال 
ع)ناغبنإ هاصنإ ع ن  حوعظنا  حو)نايي لي حوظ نإ حو ناإي   حوكا)نل ئحوعظنا   ح، نثدبرن)ط سنلو   ئح 

 .ح،يا 

                                                                 

 .328  ف2004)ايي إحغ( حور ئ  حوتاعئ  حريحإي  ي إل  ي ج  يحإ حويا)كل حوييبيل و عرإ  حر سعيإبل  )صإ   - 1

 .32حإي  حوعراإل حريحإي  )إيل  ااد  فع)اإ عئحايي  حوتاعئ  حري - 2
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ع)نيل )يبعنل ب)عنل   صنيإ  ن  انا  حوتنإحإ حونلي ئع    ابط لون  هطن  )ي ن  حويئونل حوةإع 
ونن   حوتننئر  ئحو) نا  ااورننكئإ حوكننا  ئ  رةنثل )ثس)ننل ا ننا( )نا هنني تت نن  اننل )ن  إلنناال حوكعننث

رتن  فن  راونل عني  ئينئي عنف ترنإبك  ب)سن  و ن إلل  العنلب ئ انل ح نتك)اط  ن إلتل س)ا هطن  
حوتن  ت نف حوينإح   ئت نإي ت ن    بطناانط  انا يح(ت)عل وب  فتنإل حو)إلائعنال حو)  نل    حوطاإل 

   .1إرئحيال ا ارسط )الب

 جمال الرونق والرواء:-2

حوكعاصنإ حوتت بيبنل حو نااد لسإرنا ربنأل  اون حوريبالنل حو)طنافل  حرغإحلبكي رلح حوةإل )  
حوةإع نن  رإبصننا ع نن   ئهنني سننا  )ي نن  حويئوننل ااو)رافظننل ع ب ننا  حريحإيتتننئ   نن إلال حوطنناإل 

صنبط وتني ط ح، حرإلناإر)ابنل و رإبنال حوكا)نل  ااعتااإرنا  حلح،غنإ رنيئي رنل    عي  حو إئج ع
 .2حريحإي  إلال حوطاإل 

ور)ابنل رنلح حو)ظ ننإ  حريحإلف ن  بكتنإث )ي ن  حويئونل حوةإع ن  فنن  حوايحبنل ا)رنإئعبل تني ط 
)نن   إ بننل)ي ن  حويئوننل  حوةإع ن  عننيط عن      اافن  حورنناال حوتن  بننإ ف فب نا حوتنناعئ     اا

ا رنل ت)عنل تئ بنل   صنيإلععني)ا  حريحإل  ربنأل هطن  انا    صنيإراحوتن    ح،رسنا ثط اكل 
حوننلي  ح،)ننإئرنئ  س)نا برننيأل فن  حوكننايل هإحلت نناع نن  حو)ناإل فنن  حوإلإهنال حوكا)ننل اكني  حرعثعنال

 1حوكا  حولي ااي )  حورةاظ ع بل . حري)او برئ  ي)اط حورئحإ  ئحو)عظإ 

 :النظام العام االقتصادي واالجتماعي  -3

                                                                 

 .44-43 ااد  ف  )إيل كا)لالإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حو   ئبي)  ربال  - 1

 .92 ااد  ف)إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ئول ع ئ    - 2

  .93 ئول ع ئ   حو)إيل عة ل  ف-1
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)يناط حوعرنناإل حاهتصنايي حوننلي  ننار   ح، ننفئع نن   ح،عرنإللتني  ل حويئوننل فن  ) ت ننث 
حو با ننبل ئحايت)اعبنل يح ننط حويئوننل  ئهني سننا  و نلح حوتنني ط حالنإ سابننإ فنن   ح،ئطنا فن  ح ننتتإحإ 

فإع ننا بطننل حوترنننإبكال    ئسننا  حو)رننإ   ننئحل فنن  )صننإ  الحظ ننئإ حوعظننا  حوكننا  حاهتصننايي  
هتصننايي ربنننأل ا ب)سننن  و ننن إلال ر)ابنننل حوعظنننا  حوكنننا  حا حريحإيطنناإل وح  إلالحوتنن  ت)نننعا و ننن

تتبننني عرننناإل ا حو ننناف حونننلي بكننني ))اإ نننل ورإبنننل )ننن  حورإبنننال حور صنننبل     حريحإيحوطننناإل 
 نئط و نا حو)رنإ  رنلح حورند ئفتنا و رنيئي  الح ااتتيائ  حوعظا  حوكا  ف  )يوئول حوتت بيي   ،ريحث

 2حو)إ ئ)ل و ا .

  حوكنا  حونلي بانإإ احوعظن ثحاهتصنايبل ائصن ح،رنيحثتل ئحوتطال بكتإفا  واكل حوة    اا
رايننال  ارنناا  اونن ب ننيث  يحاهتصنناي) ننتت ل  ئاننلو  فاوعظننا  حوكننا   ايحإيئيننئي  نن إلل طنناإل 

تتنط فن   إلئإت نا عن  حاطنإلإحاال  رنيئأل ح نتثال )كبعنل ا ارنااع اطإئإبل بعت  ع  عي  
حاهتصننايبل  ح،رننيحث  حوئح ننل و)ننيوئط حوعظننا  حوكننا  ا)ي)ئعننل )نن  حو اإيبننل  ئبننإتاإل رننلح حو)ة ننئ 

تعظنننب  ع) بنننل  اونن  اطنننافل  ياإبنننل ئحو)نننئحي حوغلح بننل حوطنننإئإبلحوتنن  تتك ننند ا)تإل انننال حوت ننكبإل حو
 3حوتصيبإ ئحا تبإحي.

 

 ثالثا:تمييز النظام العام عن المصلحة العامة:

وننب    ع )ننا)تإحيفننا  ئحوئحهننل   ع )ننا ب ننت ي  )صننإل ا حوعظننا  حوكننا  ئحو)صنن رل حوكا)ننل ع نن 
حو)رنإئعبل  و)اني سلو  اط ب ت ةا  ف  حو)نيوئط ئحو)طن)ئ  فظ نإل فسنإل حو)صن رل حوكا)نل ستنإب  

ئصننارال هبننا  حويئوننل حوتاعئعبننل ئعإفل حو)صنن رل  عرننلت اااعتااإرننا حإتاإلننل اةسننإل حوتنناعئ  )عننل 
                                                                 

 .48ف  ااد )إيل     ب)ا  رعيئ   حوطاإل حريحإي ر  إلال ئطئحاإل -2

 .84ف  ااد )إيل     ب)ا  رعيئ   حوطاإل حريحإي ر  إلال ئطئحاإل  -3
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ع)ناصن رل حوي)اعنل ئا تتنيإ س)نا :  قترسب  انب  )صناوا ) ت ةنل ئرن  ت)النط )  ع احوكا)ل ع      ئح 
 ئ)عاإلل ق. حريحإيغابل حوك)ط   بطاسبةا ئت)الط 

ئااعتاننناإ حوعظنننا  حوكنننا  ئحو)صننن رل  حوكا)نننل برنننتإسا  فننن  رنننيث ئحرننني رنننئ ر)ابنننل حويئونننل 
 وتاوبل :حوعتاإل حب ت ةا  ف    ع )ا اا  )ع ائح تتإحإرا ئحورةاظ ع   

ئوسنن  فسننإل  ئح،فننإحي)نن  حويئوننل  ةاوننل ئر)ابننل س فسننإل حوعظننا  حوكننا  فسننإل طننااإلل رننيف ا-1
ئ ننل )نن  فسنننإل حوعظننا  حوكنننا    ربننأل تننإتاإل اينننئرإ حوربننال حايت)اعبنننل  عننن  ئ   حو)صنن رل حوكا)ننل 

)ن  عإلنناد   ئ نلفن  حو)يت)نل ونلو  ف)يناط تني ط حويئونل وترتبند حو)صن رل حوكا)نل  يح،فنإحئاربنال 
 1حو)ص رل حوكا)ل . اإلاإا  حوكا  يح ط تي   ا و رةاظ ع   حوعظا  حوكا  ئالو  بي ط حوعظ

  حإتاناإل فسنإل حو)صن رل حوكا)نل ا نا )ن   سالنإحإتااإل فسإل حوعظا  حوكا  ااو  إلل حوكا)نل  ا -2
حوتننئط اننا  حو)صن رل حوكا)ننل ونن  تكنني رسنإح رتبتبننا و يئوننل  ربننأل  اونن ربنأل بننإز ياعنن( )نن  حوةتنل 

وعظننا  حوكنا  ع ن  حوكسنن  )ن  لونن  ترتبت ننا  ابع)نا )ة نئ  ح اون حوكنايبب   ح،رنن افب نك  اكنل 
 رئ حرتساإ حو  إلل  حوكا)ل .

)نن   ننثط ئ ننا ط حوتعةبننل ربننأل بترتنند حوعظننا  حوكننا  ائ ننب ل   بطننائب)سنن  حا ننتثث -3
 اونن )نن  حوإهااننل ئحاوتنن ح   النن  تصننط  تانني ابع)ننا حو)صنن رل تترتنند ائ ننا ط ) ت ةننل  حريحإيحوطناإل 

  2كا  .حورايال حوكا)ل ائ ب ل حو)إفد حو اراا ري 

 المطلب الثاني: اثر النظام العام في تنظيم ممارسات الحريات العامة. 

                                                                 

 .93 ااد ف)إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  ئول ع ئ  -1

 .94ف  ااد )إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  ئول ع ئ  -2
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   حوصننرل حوكا)ننل  حو ننسبعل حوكننا ح،)نن حوعظننا  حوكننا  بتسننئ  )نن  الننثأل ئرنن : ر   ااعتانناإ 
سلو  سننا  فن   ي)نل رننل  حوكعاصنإ    ا نناحورةنناظ ع ن  حورإبنال حوكا)ننل بعنيإج      ئا)نا حوكا)نل

ئا بترتنند رننلح   وألفننإحيحورةنناظ ع نن  حوعظننا  حوكا  ئحورإبننال حوكا)ننل  )نن  تننئح   اننب  )تتطننبال
رننناط ))اإ نننت   ورإبنننات    ح،فنننإحيااوتتببننني حوع نننا  و نننل  حورإبال ئع بنننل بتكنننب  ع ننن   ااحوتنننئح   
 عي  ت يبير  و لح حوسبا رحوعظا  حوكا  . ح، ا بل

ب  ))اإ نل حورإبنال حوكا)نل ئحعإلثها ))ا  اد  نعرائط ابنا  حالنإ فسنإل حوعظنا  حوكنا  فن  تعظن
 ع    ابط حو)الاط. اوب ائحوت   عتإلإد 

 : حرية التجارة واالستثمار:األولالفرع 

حو)ي  ننال حوتياإبننل ئعننئ   اون تكني رإبننل حا ننتال)اإ )ن  حرنني )ظننارإ رإبنل حوتينناإل انناوعظإ 
 ونن ائانناوإيئ    غبإرننا )نن  حو) نن  حورننإل  ئ حو)اننايإحل حو اصننل فنن  )ينناط حوعرنناإل حاهتصننايي 

-01حو)كننيط ئحو)نت)  ااوتنناعئ   1993حو)إ نئ  حوترنإبك  حو)تطنن)  هناعئ  تإهبننل حا نتال)اإ و نعل 
)نن   ثوننل تا ننئإ رإبننل    حو)تك نند اتإلننئبإ حا ننتال)اإ عينني  2001غرننل  20حو)ننيإف فنن   03

-حو)انني  رننلح     ااهناعئع  )نن  صننعل حو)رنإ    )انني  اون حوتيناإل ئ)ع ننا رإبنل حا ننتال)اإ ئترئوننل 
بيحعنننلحو) ننناد  ح، إلننناإ  ئ)تبننني اعظنننا  حوتصنننإبا  -وتيننناإل ئحا نننتال)اإرإبنننل ح ونننيز حو ننن إلال  ئح 

 1993  ستننئاإ 5حو)نيإف فن   12- 93)نن  حو)إ نئ  حوترنإبك   3ئفتنا ونعف حو)نايل  1حو) تصنل 
حوترنننإبل ئحوتعظنننب     حا نننتال)اإحل اسنننط رإبنننل )نننل )إحعنننال:ق تعينننسنننا ت ربنننأل ينننال عنننف حو)نننايل 

 )عظ)ل ق.حو اا،عرإللحو)تك تب  

                                                                 

 .95)إيل  ااد  ف  تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ع ئ    ئول 1
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)نن  عةنن   حو)إ نئ  هنني عصننل ع ن  حوعرنناإلال حو) صصننل  01عننف حو)نايل  اونن ئاناوإيئ  
عرنناإلال تصننعبل )النط حو ننئحف   )نا ا نا حويئوننل ئترتسإرنا ئا تةننتا  ت ننتلالإئرن  حوعرنناإلال حوتن  

 1إحو ث  ئحول بإل وةا يل ئ حإل حويفا  حوئإلع  . ئالو  ف ئ بكي هبيح ع   رإبل حا تال)ا

)عنل ئحوتن   4حو اوث حولسإ )   ثط عنف حو)نايل  03-01 ح،)إ   عيي    إئ)  ياع( 
 حوترنإبل ئ حوتعظب)نال حو)تك تننل )إحعنالتعين  حا نتال)اإحل فن  حورإبننل تا)نل )نل  سنا ت ينال عصن ا 

ااوعرنننناإلال حو)تتعننننل  ئر)ابننننل حواب ننننل  ئت ننننتةبي رننننل  حا ننننتال)اإحل اتننننئل حوتنننناعئ  )نننن  حور)ابننننل 
  ا ف  حوتئحعب  ئحوتعظب)ال حو)ك)ئط ا ا.ئحوط)اعال حو)عصئف ع ب

ت طننننل حا ننننتال)اإحل حوتنننن  ت ننننتةبي )نننن  ) حبننننا رننننلح ح،)ننننإ هاننننط اعيا رننننا ع نننن  تصننننإبا 
 .2ااا تال)اإ

ئانناوعظإ اونن  رننل  حو)ننايل عيننيرا هنني حرننتإإلل عظننا  حوتصننإبا حو) نناد ااا ننتال)اإ ئرننئ )ننا  
ل حوتطننا بل وك) بنال حا ننتال)اإ بكتانإ هبنيح ع نن  رنل  حورإبنل  س)ننا ح نتالعل سنط )نن  رإبنل حو))اإ ن

ح،عرننإلل حو)تععننل ئت ننن  حوتنن  ت رننند  طننإحإ ااواب نننل ئلونن  وإغانننل حو)رننإ  اتعظب) نننا ئفتننا وتنننئحعب  
 اصننل عظنننإح و)ننا ت ننناال رنننل  حوتبننئي حو)ةإئهنننل ع ننن  رإبننل حا نننتال)اإ )ننن  رننلع ا طننن)ا  رإبنننل 

 حو)عاف ل حورإبةل اب  حو)ي  ال ئحو)راإبل حو اصل.

، بنننإل ع ننن   ع ا:ق) حر)نننل انننب  حوتيننناإ  ئ  إانننا( حوصنننعاعال حونننلب  ئع بنننل تكنننإث رنننل  ح
ئ)سننا  برننائوئ  ي نن( حو اننا   عرننئر  اا ننتك)اط اكننل حوئ ننا ط )ع ننا حويننئيل ئحو ننكإ حو)كتننئط 

 .3حو)رط حوتياإيق

                                                                 

 .1993 ستئاإ  5  حو)يإف ف  64و)تط)  هاعئ  تإهبل حا تال)اإ رج إ ج ج   حوكيي ح 12-93حو)إ ئ  حوترإبك   - 1

 . 2001 عل  47حو)تك د اتإلئبإ حا تال)اإ رج إ ج ج  حوكيي  03-01ح،)إ   - 2

 .80 ااد  ف)إيل   حالإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  ئبي)  ربال  - 3
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ئاتسنإب  حو)عاف نل حورنإل ئر ن  تعظب) نا فن  ح، نئحد تطن)  ربنال حو) نت    عتبينل حرتننإح  
ئعبننل حوتنن  ئطننك ا حو)رننإ  سرنند حو) ننت    فنن  ح،)نن    ي ر)ابتننل )نن  حو)اننايل ئحوعصننئف حوتاع

حو نن ل حو)طننإل اصننرتل ئر)ابننل رتننل فنن  حرعننث    ي رنند حو) ننت    فنن  حورصننئط ع نن  اعننث  
)ئطنئع  عن  حو)عتينال ئحو ن ل ئر)ابتنل )ن  حرعنث  ئحررن اإ حو)طن ط ئتتنيب  حواباعنال حويهبتنل 

  ب  سابا  ح، كاإ.حوسةب ل اات ال حا تباإ ح،فطط ئحو 

ئع بنننل ))نننا  ننناد لسنننإ  ع  نننف اوننن     حوتبنننئي حوتننن  تةإطننن ا حريحإل ع ننن  رإبنننل حوتيننناإل 
ئحا تال)اإ ف   نابط حورةناظ ع ن  حوعظنا  حوكنا  ئر)ابتنل اع)نا رن  وترتبند ئطن)ا  رإبنال   نإز 

إلإ وألفإحي  سرإبل حو)عاف ل ابع   )  ي نل  ئطن)ا  ر)ابنل حو) نت    )ن  ي نل   نإز )ن  حو) نا
حوتننن  ت)ننن   )عنننل ئصنننرتل ئ)صننناورل حو)ايبننننل عننن  إلإبننند ا طنننا  ي)بنننل حوعرننناإلال حوةإيبننننل 

 و تئيب ال حوت  بتإل ا ا حوصاوا حوكا  ئلو  ا يث حاإتتال ااو)يت)ل.

 الفرع الثاني: حرية الصحافة.

عإث حوةتبل قيئا ق رإبل حوصرافل الع ا:ق رد حوةإي ف  حوتكابإ عن  آإح نل ئعتا ني  ائح نإلل 
ئعنننال ا) ت نننث  رنننساو ا يئ     ت طنننل رنننل  حو)إلائعنننال و إهاانننل حو نننااتل )نننل ) نننيئوبل حو)إلا

 .1)يعبا  ئ ي ح باق)يوةب ا 

اا    رننل  حورإبننل ت طننل وننناكل حوتبننئي رةاظننا ع نن  حوعظنننا  حوكننا  ئح يح( حوكا)ننل ئهنننب  
 ب  : حو)يت)ل ئ)ااي ل ئ)   ر  رل  حوتبئي )ا

 أوال: الرقابة السابقة.

                                                                 

 ااد  )إيل   إل حريحإي ف  حوعظ  حوئطكبل حو)كاصإل ئحورإبكل حر ث)بلعظإبل حوطا عاي حوإيئث رار  ا بئع   - 1
 .87ف
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حإل و )إلائعننال هاننط عرننإرا  اصننل حو)عرننئإحل حو)طننإل ااو)صنن رل حوكا)ننل ئرنن  فرننف حري
  ئحو ننيث )نن  1ئحوةعبننل وي)بننل )نن  بعرننإ فب ننائرننل  حوإهااننل تننت  ااوع ننال وسننط عننيي )نن  حوننيئإبال 

فإل رل  حوإهاال ع   حوعرإبال ئحوصنرث هانط عرنإرا  ئ الحعت نا رنئ حو)عنل )ن  حر نثط انا،)  
 ئ حايت)اعبل ف  حواثي.حوكا   ئ حوعظ  حوي تئإبل  

 ثانيا: نظام الترخيص كإجراء وقائي.

ئبتصني ا ننلح حريننإحل طنإئإل حورصننئط ع نن  حرل  )نن  حوي نل حريحإبننل حو) تصننل و))اإ ننل 
 عراإل )كب  ئفتا وتئحعي تعظب)بل تطاإل ))اإ ل رلح حوعراإل رةاظا ع   )تتطبال حوعظا  حوكا .

ط حوإهاانل اا    رنل  ح، بنإل تنعف ع ن  حو)إلانئ  ئع بل بكي عظا  حوتإ بف ايإحل ئها   )ال
 .2ابع)ا حوتإ بف بعص( ع   حور ف حولي بإبي اصيحإ حويإبيل

ئانناوإغ  )نن  رننل  حوتبننئي حو)ةإئطننل ع نن  رإبننل حوصننرافل ااعتااإرننا رإبننل )طنن)ئعل وسنننط 
ل ح،فنإحي ئعصنل ع ب نا  غ ن( حوي ناتبإ اا    )ن  رننل  رنل  حوتبنئي    ترتند  رنيحث   نإز )تك تنن

 ااوعظا  حوكا  يح ط حو)يت)ل ئوكط  اإ را )ا ب  :

 

 المحافظة على امن الدولة الداخلي:-1

بتنإإ حوتناعئ  رظنإ عرنإ )ننا )ن  رنلعل حو) نا  ا نث)ل ئ )نن  حويئونل حويح  بنل سرظنإ عرننإ 
يح نط حويئونل و)ننا فن  لون  )نن  ت يبني ئ إلنإ ع نن   ي صنربةل )ن  رننلع ا حو) نا  ارإبنل حويباعننل 

هننني بنننعي  عننن  لوننن  حوكعنننث حوإلنننا ة   ئ)ننن  ي نننل حو) نننا  ااو)صننن رل حوكا)نننل  )ننن  حو)يت)نننل ال 
                                                                 

 .2بتك د اارعث  رج إ ج ج  حوكيي  2012بعابإ  12حو)يإف ف   05-12حوتاعئ  حوكطئي  - 1

 .97)إيل  ااد  ف   ئول ع ئ   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل - 2
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و )يت)نل   ئ رظنإ عرنإ سنط )نا )ن  رنلعل االناإل حواغطنال  ئ انأل حوتةإهنل انب   فنإحي حو)يت)نل  ))نا 
بييي لو  او  حو) ا  ااوئريل اب  صنةئث ح،)نل  اطنافل اون   إلنإ عرنإ ح، اناإ حو ح ةنل عظنإح 

ي  عع ننا سترننئبل حورتننا د ))ننا بننعكس   نن اا ع نن  ح،)نن  حوك)نننئ)  اونن  حوعتننا   حو نن ابل حوتنن  تننع
 .1ئحو    يح ط حويئول

 المحافظة على أمن الدولة الخارجي:-2

ئبتصني اننل)  حويئوننل حو نناإي :  ننبايل حويئوننل ئح ننتتثو ا ئعثهت ننا )ننل حوننيئط ح، ننإز  فتنني 
   ئ حورنإ( سعرنإ  )نئإ ب)عل حوتاعئ   ي عرإ )  رلعل حو) ا  ال)  حويئول  نئحل فن  ئهنل حو ن 

 .2تكتاإ )    إحإ حويفا  ))ا ب رد طإإح ا)ص رل حويئول

 المحافظة على مصلحة األفراد:-3

حو ناوث حونلسإ قب)عنل  05-12)ن  هناعئ  حرعنث  حوي ح نإي  93ئرلح )ا عصل ع بل حو)نايل 
وك)ئ)بننل حعت ننا  حوربننال حو اصننل ئرننإف   ئحعتانناإر  ئب)عننل حعت ننا  حوربننال حو اصننل و ر صننبال ح

 اصةل )اارإل  ئ غبإ )اارإلق.

 

 الفرع الثالث: حرية التنقل.

تكنني رإبننل حوتعتننط )نن  حورإبننال ح، ا ننبل حوتنن  بت)تننل ا ننا ح،فننإحي اا    رننل  حورإبننال تننإي 
ع ب ننا هبننئي )كبعننل ئفتننا وتئحعنني تاننب  سبةبننل ))اإ ننل رننلح حورنند ئلونن  و رةنناظ ع نن  حوعظننا  حوكننا  

 .1ئ)صاوا حو)يت)ل
                                                                 

 .98 ااد  فحوعظإبل حوكا)ل و تاعئ  حريحإي  )إيل   )ر)ي إفكل عاي حوئرا( - 1

 .98)ر)ي إفكل عاي حوئرا(  حو)إيل حو ااد  ف - 2
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يل حو  إلال حريحإبل ئفتا و  إلت ا حوتتيبإبنل فن  )نعا ينئح حل حو نةإ  ئ عني  )عر نا ئع بل ت 
وألفننإحي الح )ننا تننئحفإ )نناعل فنن  لونن   ئبكنننإث يننئح  حو ننةإ ع نن  حعننل:ق ئالبتننل ت نن ) ا حو ننن إلال 

 حريحإبل )ئطرل ر صبل را)  ا ئت )ا ول ارإبل حو ةإ  ب  بإبيق.

  حورإبننل حاتغننال  رننيحث  هننإ( )تك تننل ااوصنناوا ئهنني ت يننل حو نن إلال حريحإبننل اونن  تتببنني رننل
حوكا   سل  تتئ  حويئول اإهاال ريإل حو)نئحإلعب  اون  حو ناإج إعابنل و)صن رل حو)نئحإل   فتطنل انلو  
هئحعنني تعظب)بننل تتطنن)  رننإئإل إل اننال حوتصننإبا انناو يإل  سننل  تك)نني حويئوننل اونن  )عننل تننإ بف 

ع  حويئونل )إحفت ننا عتصنا فب ننا  )نل حوترتنند )نن  ا ينإل حوسةننالحل حوك )بنل ئحوةعبننل ئحو) عبنل حوتنن  تكننا
)ننيز إغانننل حو) نننايإ اننناو يإل ئ)نن  )نننيز حوظنننإئث حو)تنننئفإل ونننل فنن  حوا ننني حو) نننايإ اوبنننل ئ)نننيز 
ا)ساعبتننل وتر)ننط حوت ح)ننال حو يننإل ئسننط رننلح طنن)اعا )نن  ياعنن( حويئوننل وتسننئب  سةننالحل و ياوبننال 

 .حوكإابل ف  حو اإج

ت)نناإ  حورإبننال حوكا)نننل وألفننإحي فنن  اإلنناإ ئفسنننإل ))ننا  نناد لسننإ  ع ننتعت   عنننل بتئينن(    
 حوعظا  حوكا  رلح حو بإ حولي ب ك( يئإح را)ا ف  تعظب  ))اإ ت ا ئسةاول رتئد ح،فإحي حو) ت ةل.

 

 المبحث الثاني: اآلثار السلبية للوائح الضبط اإلداري في الحاالت االستثنائية.

حا نتالعا بل ارنسط غبنإ )نلوئث تت ل صثربال   إلال حوطناإل حريحإي فن  ظنط حوظنإئث 
فنن  حوظننإئث حوكايبننل  فاوتننيحابإ حوتنن  ا بيننئ  و  نن إلل حوك)ئ)بننل حوك)ننط ا ننا فنن  ظننط حوظننإئث 
حا نتالعا بل ))ننا تنعكس  رننل  حريننإحلحل  ن اا ع نن  حورإبنال حوكا)ننل وألفننإحي حو)سةئونل و نن  ي ننتئإبا 

                                                                                                                                                                                                                 

 .99 ااد  ف)إيل    ئول ع ئ   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل - 1
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  1حإل ئ)ئحي نل رنل  حوظنإئثعتبيل تتبيرا اتك ث ح تغثط راارل حو)رإ  تئ نبل صنثربال حري
حا ننتالعا بل ع نن  حورإبننال حوكا)ننل )نن   ننثط )ننا ئع بنل  ننعرائط    عئطننا )ننيز تننلالبإ حورنناال 

 ب  :

 النننإ راونننل حوإلنننئحإل ئراونننل حورصننناإ ع ننن  حورإبنننال حوكا)نننل رحو)إل ننن( ح،ئط   النننإ حوراونننل 
 حا تالعا بل ئراول حورإ( ع   حورإبال حوكا)ل رحو)إل ( حوالاع  .

 ول: أثر حالة الطوارئ وحالة الحصار على الحريات العامة.المطلب األ 

تكتاإ سط )ن  رناوت  حوإلنئحإل ئحورصناإ عظا)نا ح نتالعا با بطنل هبنئيح ع ن  حورنإبكل حوكا)نل  
ئتظ نإ سنط راونل )ع نا سراونل )رنإئعل )ايح)نل )عظ)نل ا صنئف هاعئعبنل  ع ن  حونإغ  )ن   ع نا 

يبي ))اإ نل ت ن  حا تصاصنال  ئ)نل لون  )ت صصل وتتئبل ح تصاصال حو ب ال حريحإبل  ئتر
ب)سن  حوتنئط انل  سنط )ن  حورناوتب  تظ نإ سرنط بئفند انب  )تإل انال حوعظنا  حوكنا  ئرتنئد ح،فنإحي. 

 ئط  ئراول حورصاإ رحوةإ  حوالاع  .ئع بل  عتإلإد او  راول حوإلئحإل رحوةإ  ح،

 الفرع األول: أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة.

ئحإل )نن   اننإ  حورنناال حوتإلابتبنل و ظننإئث حا ننتالعا بل س)ننا  نناد تكإبة ننا  تكتانإ راوننل حوإلنن
 91ئحو)كنيط ااو)ننايل  1989)ن  ي ننتئإ  86ئهني تعائو نا حو)ي نن  حوي نتئإي حوي ح نإي فنن  حو)نايل 

رننس بل ئ)ئطننئعبل  اا    حرعننث  عنن  رننل  حوراوننل )نن  ئطنناإل ا ارننإئإل  1996)نن  ي ننتئإ 
ي  ننئحل حوةإيبننل )ع ننا  ئ حوي)اعبننل  ئانناوعظإ اونن  حوعصننئف رننلعل    بتبنني رتننئد ئرإبننال ح،فننإح

 .09/02/1992حو)يإف ف   92/44حوتاعئعبل حو)عظ)ل ا)ئي( حو)إ ئ  حوإ ا   إه  

                                                                 

 .118 ااد  ف حوطاإل حريحإي ر  إلال ئطئحاإل   )إيل   ب)ا  رعيئ    - 1
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ع نتعت     راونل حوإلننئحإل تك ن  )نن  إلنإث حو نن إلل حو)يعبنل اننيا )ن  حو نن إلل حوك نسإبل حوتنن  
ريننإحل فبننل ) ننا  ااورإبننال حوكا)ننل تتننئو  اصننيحإ ئتعةبننل  ئح)ننإ حوطنناإل حريحإي  ثو ننا  ئرننلح ح

وألفإحي  ئ)  رعا  عرائط حوتإلنإد اون  رنل  ح الناإ حوعاي)نل عن  تإلابند رنل  حوراونل )ن   نثط )نا 
 ب  :

 أثر حالة الطوارئ على الحريات الفردية.أوال: 

تتننلالإ حورإبننال حوةإيبنننل فنن  ظننط رنننل  حوراوننل عتبينننل حريننإحلحل حو)ت ننلل )ننن  هاننط حو ننن إلل 
   ئتت  ف رل  حورإبال فب)ا ب  :1 تصلحوتعةبلبل حو)

 الطوارئ على حرية األمن الفردي:حالة أثر -1

ئبإينل لون  اون  حرينإحلحل حو)ت نلل ئ)ن  تتلالإ رإبل ح،)ن  حوةنإيي فن  ظنط راونل حوإلنئحإل 
اننب  رنننل  حرينننإحلحل ئطننل ح،رننن اف ا)إحسننن  ح،)نن  ئرنننئ )نننا بكننإث اااعتتننناط حريحإي حونننلي 

حل حريحإبننل ئ رنننيرا  فااعتتنناط فنن  )كعنننا  حوتنناعئع  رئق نن ( )يهنننل بكتاننإ )نن    إلنننإ حريننإحل
و رإبل تتنئ  انل حو ن إلل حريحإبنل ئبتئينل اون  حورإبنل حور صنبل و )نئحإل  فب ن ا ا )يهتنا ئيئ   )نإ 

 .2هطا  ق

فاإحبننإ  09حو)ننيإف فنن   44-92)نن  حو)إ ننئ  حوإ ا نن  إهنن   05ئانناوعظإ اونن  عننف حو)ننايل 
وإلننننئحإل عيننننيرا عصنننننل ع نننن   عننننل:ق ب)سنننن  وننننئ بإ حويح  بنننننل حو)تطنننن)  اعننننث  راوننننل ح 1992

ئحوي)اعننال حو)ر بننل اننل  بننل)إ  ي رنن ف إحرنني بتطننا    عرنناإلل برننسط  إلننئإل ع نن  حوعظننا  

                                                                 

بل: ر  )ا بت)تل ال حو)ئحإلعئ   ئ ح،فإحي )  رتئد اات ال حوتإحإحل حوت  تتبا و   تتإبإ )صبإر  حور ص  حورإبال حوةإي - 1
 .100 ااد  ف ع ئ   )إيل  ارإبل ئفكاوبل ف  اإلاإ حو)يت)ل حو)عظ . حعظإ:  ئول

 .95 ااد  ف اع  ع   حوإل إحئي  حوتاعئ  حريحإي  )إيل ر - 2
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فنن  )إحسنن  ح،)ن  فنن  )سننا  )رننيي   ئ ع نن  حو نبإ حور نن  و )صنناوا حوك)ئ)بنل ئح،)ن  حوك)ننئ)   
 .ر بلقتعرل )إحس  ح،)  اتإحإ )  ئ بإ حويح  بل ئحوي)اعال حو)

  عيني    )نن  1)ن  عةن  حو)إ نئ  ا ننب)ا فن  فتإت نا حوالاوالنل ئحوإحاكنل 6اطنافل ع ن  عنف   
حا تصاصننال حو) ئوننل وننئ بإ حويح  بننل ئحوي)اعننال حو)س ةننل ائطننل راوننل حوإلننئحإل ربنن  حوتعةبننل  
ع نن  ) ننتئز سا)ننط حوتننإح( حوننئإلع  ئسننلح حوننئحو  ع نن  ح)تننيحي تننإح( ئابتننل فنن  اإلنناإ حوتئيب ننال 

بل  العل بيئ  ئطل ح،ر اف ترنل حرها)نل حوياإبنل  ئ فن  )إحسن  ح،)ن   اها)نل )عناإلد حورسئ)
 20حو)ننيإف فنن   75-92رها)ننل حو)عظ)ننل وغبننإ حو)تب)ننب   ئانناوإيئ  اونن  حو)إ ننئ  حوتعةبننلي إهنن  

عيي  هي اب  رإئإل ح، نل اتنإحإ حوئطنل فن  )إحسن  ح،)ن   رنلح ح، بنإ حونلي بت نل  1992فبةإي 
ويح  بل  ئ )  بةئطل اعال ع   حهتنإح  )ن  )صناوا ح،)ن  ر ن( )نا ينالل انل )  إلإث ئ بإ ح

)عنل  ئت ئبنط )صناوا ح،)ن  رنل  حوصنثربل بكني ) ا نا ظنارإح ارإبنل ح،)ن  حوةنإيي   03حو)ايل 
ئرنلح )ننا بيننل حوانا( )ةتئرننا و تك ننث حونلي بإيننل اونن  ر نااال ئ  ةبننال غبننإ )تعكنل اننب   عننئح  

وتنإحإ حريحإي حوصنايإ عن  ئ بنإ حويح  بنل  ئ )ن  بةئطنل هاانط و إلكن    الن     ح2ح،)  ئحو)ئحإلعب 
هننإحإ حاعتتنناط حريحإي  النن  فن  رتننل  فبنل  )ننا  ئحونن  حوئابننل حوتنن  بتنب  فب ننا حورنن ف حوننلي صننيإ

و )ي ن  حوي نئي و إلكن   ئحو)ثرنظ ع ن  رنلح حو)إ نئ   عنل ون  برنيي )نيل حوإلكن   براط رلح حوإلك 
                                                                 

حوإلئحإلقب ئط ئطل راول حوإلئحإل رب  حوتعةبل  حو)تط)  هاعئ  فإل  44-92   إه   ا)  حو)إ ئ  حوإ  06حو)ايل  - 1
وئ بإ حويح  بل ئحوي)اعال حو)ر بل ف  سا)ط حوتإح( حوئإلع   ئحوئحو  ع   ح)تيحي تإح( ئابتل ف  اإلاإ حوتئيب ال حورسئ)بل 

   إلل حوتبا  ا)ا بلت :
  ئ  ئهال )كبعل. تريبي  ئ )عل )إئإ ح،ر اف ئحو باإحل ف   )اس  .1

 تعظب  عتط حو)ئحي حوغلح بل ئحو  ل لحل حوطإئإل ح،ئو  ئتئ بك ا. .2

 اعرال )عاإلد حرها)ل حو)عظ)ل وغبإ حو)تب)ب . .3

)عل )  حرها)ل  ئ ئطل ترل حرها)ل حوياإبل سط ر ف إحري بتطا    عراإلل )طإ ااوعظا  حوكا   ئ ا بإ  .4
 حو)صاوا حوك)ئ)بل...ق

 .101  ف)إيل  ااد  إ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)لتلالب ع ئ    ئول - 2
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ع ن     بةصننط حو)ي ن  حوي نئي فن  رننلح اط  )ننا  حو)كعن  حو)نتظ   حريحإي تاإسنا  نثط لون  حو)ين
 .1بئ  )  ا إلاإ  15حوإلك   ثط 

))نننا  ننناد ب)سننن  حوتنننئط    اينننإحل حاعتتننناط حريحإي بكتانننإ )ننن    إلنننإ صنننئإ حويننن حلحل 
حريحإبننل  بننت  حو يننئل اوبننل فنن  حورنناال حا ننتالعا بل سئ ننب ل ت ننيث اونن  )عننل حو إلننإ  اا    رننلح 

)نن   33) ا ننا ظنارإح ااورإبننال حوكا)نل وألفننإحي حو)سةئونل و نن  ي نتئإبا إلاتننا ونعف    حرينإحل بكني
حوتنن  تننعف ع نن    :قحويئوننل تطنن)  عنني  حعت ننا  رإ)ننل حرع ننا   ئب إلننإ  ي  1989حوي ننتئإ 

 ععث ايع   ئ )كعئيق.

 أثر حالة الطوارئ على حرية التنقل واإلقامة.-2

ع ننا  ئ)نن  طنن)  رتئهننل ح، ا ننبل ف سننط تكتاننإ رإبننل حوتعتننط )نن  حورإبننال حور صننبل وإل
)نئحإل  رنند حوتعتنط فنن  انثي  ئح تبنناإ )سنا  اها)تننل  ئ )غايإتنل و ننا ئحوكنئيل اوب ننا ئلون  رننإإل    

)نن  حرعننث  حوكنناو)  ورتننئد  13برتنإ  ئبإحعنن  فنن  لونن   رسننا  حوتنناعئ  ئرننلح )نا عصننل ع بننل  
سننط يئوننل  برنند وسننط فننإي     يح ننط رننيئيحرع نا  قوسننط فننإي رإبننل حوتعتننط ئح تبنناإ )رننط اها)تننل 
 .2بغايإ  بل اثي ا)ا ف  لو  ا ي  س)ا برد حوكئيل اوبلق

 06اا    رنل  حورإبنل تتتبني فنن  ظنط اعنث  راوننل حوإلنئحإل ئبتي ن  لونن  )ن   نثط حو)ننايل 
حو)تطن)  اعننث  راونل حوإلننئحإل  1992فبةنإي  9حو)نيإف فنن   44-92إهن   )ن  حو)إ نئ  حوإ ا نن 
   )ع ا قتريبي  ئ )عل )إئإ ح،ر اف ئحو باإل ف   )اس  ئ ئهال )كبعلق.ئلو  ف  حوةتإل ح،ئو

                                                                 

 .119  فحوطاإل حريحإي ر  إلال ئطئحاإل   )إيل  ااد   ب)ا  رعيئ   - 1

 .102  فع ئ   )إيل  ااد  ئول - 2
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  اا  عنل فن  19961)  ي تئإ  44ئفتا وعف   ئااعتااإ    رإبل حوتعتط )سةئول ي تئإبا 
راول عي  هيإل حويئول )ئحي ل ح،ع)اط حوت  بتنئ  ا نا ح،رن اف سناوتستثل حوي)اعبنل وألفنإحي فن  

حور ا ننل يح نط حويئونل  ئع بننل بتكنب  ع ن  حو نن إلل حوتعةبلبنل حو)اارنإل فنن   حوإلنإد حوكا)نل ئح،)ناس 
تإلابد حوتعظب   اصل ف  راول حوإلئحإل ئلو  رةاظنا ع ن   نث)ل  )ن  حويئونل ئحو))ت سنال حوكا)نل 

 ئحو اصل.

حو اوث لسإرا او  تعظنب  عتنط حو)نئحي حوغلح بنل فن  ظنط راونل حوإلنئحإل  06س)ا تإلإهل حو)ايل 
إئث حا نتالعا بل حوتن  بنت  فب نا عتنط رننل  حو)نئحي  فنذلح ون  بنت  حورسن  فب نا فنذ  لونن  ) )نا عظنإح و ظن

 بييي حو)طاإال ا ا ف  حو ئد عظنإح وعنيإل حو)نئحي حوغلح بنل  ربنأل بسنئ  تئ بنل ح،فنإحي و نل  حو ن ل 
ف  ظط رل  حوراول راها ئغبإ )عظ  ))ا بنييي انلو  اون  صنكئال هبنا  حو ن إلل حوتعةبلبنل ا) ا) نا 

  س)نا  عنل فن  ظنط راونل حوإلنئحإل تةنإل رإسنل حو نسا  انلس)    هبنئيح 2ايل ح،)  يح نط حويئونلئح ع
ربنأل بسئعنئح )ياننإب  انارتإح  حوتننيحابإ حوتن  تت ننلرا حو ن إلل   نئحل )ننا تك ند ارظننإ حوتينئط  ننئحل 

 ف  حو بط  ئ حوع اإ  ئ ئحل وي ل تريبي حوة ال حو) )ئ  و ا ااوتيئط.

اننناوي ح إ ئرننن)ط رنننلح حورظنننإ  نننل ئابنننال ئرننن  حوا بنننيل  ئهنني إلاننند عظنننا  رظنننإ حوتينننئط 
انننئ)إيح   تبننناإل  عنننب  حونننيف    حوانننئبإل حو)يبنننل )ننن  حو ننناعل حوكرنننإل ئحوعصنننث ونننبث اوننن  غابنننل 

 .03/11/19923حو ا) ل صاارا  ا)ئي( هإحإ ئ حإل حويح  بل ف  

حوةتننإل )عننل  06فنن  حو)ناي  44-92 )نا فب)ننا ب نف رإبننل حرها)نل فتنني تإلنإد اوب ننا حو)إ نئ  
حوالاوالنل ق... اعرننال )عنناإلد حرها)ننل حو)عظ)ننل وغبننإ حو)تب)ننب ق ئحو ننيث )نن  اعرننال )عنناإلد وألياعنن( 

                                                                 

ئ   بتعتط  قبرد وسط )ئحإل  بت)تل ارتئهل حو)يعبل ئحو با بل    ب تاإ ارإبل )ئإل  اها)تل 1996)  ي تئإ  44حو)ايل  - 1
 عاإ حوتإح( حوئإلع   رد حوي ئط او  حوتإح( حوئإلع  ئحو إئج )عل )ط)ئ  ولق.

 .        119 ااد  فحوطاإل حريحإي ر  إلال ئطئحاإل   )إيل    ب)ا  رعيئ   - 2

 .103 ااد  ف الإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  ئبي)  ربال   - 3
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فنن  ظننط حوإلننئحإل رننئ تننئفبإ حور)ابننل و نن   س)ننا عصننل حو)ننايل فنن  فتإت ننا حوإحاكننل ع نن  صننثربل 
 ئ بننإ حويح  بننل ئحوي)اعننال حو)ر بننل ئحوننئحو  فنن  طنن)  يح ننإل ح تصاصننل حوتبننا  ا)عننل حرها)ننل  ئ

 .1ئطل ترل حرها)ل حوياإبل سط ر ف إحري بتطا    عراإلل ب ط ااوعظا  حوكا 

ئع بننل فرإبننل حوتعتننط فنن  ظننط راوننل حوإلننئحإل تتننلالإ ارننسط سابننإ عظننإح و صننثربال حوئح ننكل 
و  ننن إلال حو)يعبنننل ئحوتننن  ترنننسط  إلنننئإل ع ننن  رنننل  حورإبنننل حو)سةئونننل وألفنننإحي ا)ئيننن( حوعصنننئف 

  حوي تئإبل ئحويئوبل.

 الطوارئ على حرية المعتقد والرأي:ة حالأثر -3

)رنييل  ئ حت نال )ئهنث بتصي ارإبل حو)كتتي قرد حرع ا  ف  حعتعناد يبن  )كنب   ئ عتبنيل 
 ننن ا  )ننن  ح،يبنننا  ئعننني  حرب)نننا   ي يبننن  ئسنننلو  رننند حرع نننا  فننن  ))اإ نننل حورنننكا إ حويبعبنننل 

:قا اسنإح  فن  حونيب  هني تانب    س)ا ئإيل رإبل حو)كتتي فن  حوتنإآ  حوسنإب  وتئونل تكناو 2حو اصل الق
 .3حوإري )  حوغ ق

)عننل ع نن  رننل  حورإبننال ربننأل  18س)نا عننف حرعننث  حوكنناو)  ورتننئد حرع ننا  فنن  حو)ننايل 
ينال فن  عنف حو)ننايل قوسنط رن ف حورند فنن  رإبنل حوتةسبنإ ئحوطن)بإ ئحوننيب   ئبرن)ط رنلح حورنند 

ها)ننل حورننكا إ حويبعننل رإبننل تغببننإ يباعتننل  ئ عتبيتننل ئرإبننل حرعننإح( عع )ننا انناوتك ب  ئح و))اإ ننل ئح 
 .4ئ)إحعات ا  ئحل سا  لو   إح  ئ )ل حوي)اعل

                                                                 

 حو)تط)  اعث  راول حوإلئحإل. 1992فبةإي  9حو)يإف ف   44-92حعظإ حو)إ ئ  حوتعةبلي  - 1

 .110 ااد  ف الإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل   ئبي)  ربال  - 2

 .255حوتإآ  حوسإب    ئإل حواتإل  ح بل - 3

 .115 ئبي)  ربال  عة  حو)إيل  ف - 4
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)عننل س)ننا  36اونن  رب ننل حورإبننال فن  عننف حو)ننايل  1996س)نا تإلننإد ي ننتئإ حوي ح ننإ و نعل 
رنل  حورإبنال فن  عصنئف ب   قا ) نا  ارإ)نل رإبنل حو)كتتني ئرإبنل حونإ يق. ئاناوإغ  )ن  ابنإحي 

-05-04ط سابإ فن  راونل حوإلنئحإل  اصنل اناوعظإ اون   رسنا  حو)نئحي حوي تئإ اا  ع ا تتلالإ ارس
)ن  حو)إ نئ  حوإ ا ن  حو)نعظ  و نل  حوراونل  اصنل حرينإحلحل حوتن  ت نيث اون  ح نتابا  حوعظنا   06

حوكننا  يح ننط حو)يت)ننل ئحوصننثربال حو) ئوننل وسننط )نن  ئ بننإ حويح  بننل ئحوي)اعننال حو)ر بننل ائطننل 
 إلنئإل ع نن  حوعظنا  ئح،)ن  حوك)نئ)بب  فن  )إسن   )نن   ي رن ف إحرني بتطنا    عرناإلل برنسط 

فنن  )سننا  )رننيي  ئ    ب يننل حونننئ بإ  ئ حوننئحو  اونن  ايننإحل )عنننل حرها)ننل  ئ ئطننل ترننل حرها)نننل 
 .1حوياإبل سط ر ف بتطا    عراإلل ب)  ااوعظا  حوكا 

حو)تك نند  1991-03-23حو)نيإف فن   91/81س)نا  عنل ئاناوعظإ اون  حو)إ ننئ  حوتعةبنلي إهن  
)عنل  02ال حو) يي ئت ببإ  ئتعظب)ل ئحونلي تإلنإد اون  تكإبنث حو) نيي )ن   نثط عنف حو)نايل ااع

   ئ )اعننال حو)ر بننل  ئ ح،رنن اف حوإلاكبننئ ع نن     قحو) ننيي ئهننث عننا   ننئحل اعتننل حويئوننل ئحوي
 .2حو)كعئبئ ق

ئحو)ثرننظ ع ننن  رننلح حو)إ نننئ   عنننل حعتاننإ حو) نننيي ئهننث عنننا   ي ) ننن  حويئوننل  س)نننا عنننف 
)عنل ع ن   عنل:قبكب  ئ بنإ حورننيئ  حويبعبنل ح، )نل )نل )إحعنال حوإطنا عن  حر)ننا   12 حو)إ نئ  فن  

)ننن  حو)إ نننئ  حو نناوث حونننلسإ    حر)نننا   13طنن)اعا وث نننتتإحإق. ئانناوعظإ  بطنننا اوننن  )طنن)ئ   
                                                                 

  بل ئحوي)اعال حو)ر بل ف  سا)ط حوتإح( حوئإلع   ئ ي ل )عل قبيرط ئ بإ حويح 44-42)  حو)إ ئ  حوإ ا     4حو)ايل  - 1
ئ ح تتااال ع  إلإبد هإحإحل ئفتا ،رسا  ح بل ئف  اإلاإ حابإ حوسةب ل ارةظ حوعظا  حوكا   ئحوئحو  ف  يح إتل حره ب)بل ات ال حوتي

  بل)إ ائطل  ي ر ف إحري بتطا    قب)س  وئ بإ حويح  بل ئحوي)اعال حو)ر بل   5حو)ايل /حرتإح  حوتئيب ال حورسئ)بلق
عراإلل برسط  إلئإل ع   حوعظا  ئح،)  حوك)ئ)بب   ئ ع   حو بإ حور   و )صاوا حوك)ئ)بل ف  )إس   )  ف  )سا  )ريي. 

 04/02/1992حو)يإف ف   44-92تعرل )إحس  ح،)  اتإحإ )  ئ بإ حويح  بل ئحوي)اعال حو)ر بل قحعظإ حو)إ ئ  حوإ ا   
  .9/2/1992حوصايإل ف   10ث  راول حوإلئحإل رج  إ ج  ج حوكيي حو)تط)  اع

صايإل ف   16حو)تك د اتعظب  حو) يي رج إ ج عيي  23/03/1991حو)يإف ف   91/81حعظإ حو)إ ئ  حوتعةبلي  - 2
10/04/1991.  
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ئسننلح ع نن  حوكننا) ب  فبننل ئرةننظ عظننا  ئ )نن  ح،ع نن  إتاننل فنن  حو) ننيي بسننئ  ) ننيئا عنن  ت ننببإ  
 14)بننل حوتاإعنال يح نط حو) نيي و تننإ بف حريحإي ئفتنا ونعف حو)ننايل   ئسنلح ا طنا  ي1حو) نيي

 .2)  حو)إ ئ  حو ااد لسإ 

حو)ننيإف فنن   92/320 )ننا فب)ننا ب ننف ))اإ ننل رإبننل حرعننث  فتنني عننف حو)إ ننئ  حوإ ا نن  
)عننننل )ننننا  03ئحو)تطنننن)  وراوننننل حوإلننننئحإل عينننني )نننن   ننننثط عصننننل فنننن  حو)ننننايل  09/04/1992

 بننند حوعرننناإل  ئ وغ نند طننني  ي رننإسل  ئ ي نننا   ئ )ي  نننل  ئ قب)س  اصنننيحإ ايننإحلحل وتكبننلت :
)عرننلل ) )ننا ساعننل إلابكت ننا  ئ ) )ت ننا ععنني)ا تكننإل رننل  ح،عرننإلل و عظننا  حوك)ننئ)  و  إلننإ  ئ 

 .3حو بإ حوكايي و )ي  ال  ئ حو)صاوا حوك با و اثيق

ط س)نا تننلالإ هإلنا  حوصننرافل  نن اا انذهإحإ راوننل حوإلنئحإل ربننأل ها)ننل حو ن إلل حو با ننبل  ننث
ااهترننا  حو)تننإحل حوصننرةبل ئحعتتنناط حوصننرةبب  ئتئهبننث رننل  حوةتننإل ئعنن  إلإبنند ععاصننإ ح،)نن  

حونلي بنعف  1989حوصرث ع  حوصيئإ اتإحإ )ن  ئ حإل حويح  بنل )تينار ب  انلو   رسنا  ي نتئإ 
 4ع    عل ا بيئ  ري   ي )إلائ   ئ )عرئإ اا ال)إ هطا  .

ئبتصي ا ل  حورإبل    وسط اع نا  حورند  :أثر حالة الطوارئ على حرية حرمة المسكن-4
   بنل)  ا) نسعل اربنأل ا بيننئ  ي ئونل  ئ حهترا)نل  ئ تةتبرنل اا ئفتننا وإلينإحلحل حوتن  برننييرا 

                                                                 

عراإل حويبع  ئحوالتاف   حوك )  :قبتئو  ت ببإ حو) يي حر)ا  ح،ع   إتال ئبسئ  ) يئا ع : حوكا) ب  فبل  حو13حو)ايل  - 1
 ئحايت)اع   تعظب  حو)ستال ئ بإ ع)  ا  رةظ عظا  حو) يي ئ )عل  )    يط  اف بتبي فبل ))ت سال حو) ييق. 

 :قت طل ي)بل حوتاإعال يح ط حو) يي و تإ بف حريحإي ئفتا و ترإبل حوياإي حوك)ط الق.14حو)ايل  - 2

حو)تط)  راول  92/44حو)تط)  و )إ ئ  حوإ ا   إه   1992 ئل  11)يإف ف  حو 92/320حعظإ حو)إ ئ  حوإ ا    - 3
 .12/08/1992حوصايإ ف   61حوإلئحإل ج إ  ج ج  حوكيي 

 .105 ااد  ف  )إيل تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  ئول ع ئ   - 4
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حوتاعئ  ئحو)يوئط حوتاعئع  و ) س  رئ:قسنط )سنا  بتنب  فبنل حورن ف  نئحل اصنةل يح )نل  ئ )يهتنل 
 .1 ئ  ئحل سا  )اوسا ول  ئ ) تليإح ابا ق

)عننل  40و ننل  حورإبننل )نن   ننثط عننف حو)ننايل  1996د حوي ننتئإ حوي ح ننإي و ننعل ئهنني تإلننإ 
سا ت :قتطنن)  حويئوننل عنني  حعت ننا  رإبننل حو) ننس  فنناط تةتننب  اا ا)تننتل حوتنناعئ   ئفنن  اإلنناإ 

 .حرتإح)ل ئا تةتب  او  ال)إ )ستئ( صايإ ع  حو  إلل حوتطا بل حو) تصلق

و تتببنني ئرننلح )ننا يننال فنن   رننل  حورإبننلوسنن  ح،)ننإ ب ت ننث فنن  راوننل حوإلننئحإل فتنني تكإطننل 
حو ناوث حونلسإ ئلون  اناوعف ع  :ق...ح،)نإ  44-92)ن  حو)إ نئ   06عف حو)ايل حو اي ل فتإل 

ح نتالعا با اناوتةتب  ع ناإح  ئ وننبثق ئت نئط رنل  حوصننثربل اون  وسنط )نن  ئ بنإ حويح  بنل ئحوي)اعننال 
 إث حا تالعا   و اثيق.حو)ر بل ئحوئحو  ف  سا)ط حوتإح( حوئإلع  ف  يح إل ح تصاصل عظإح و ظ

 أثر حالة الطوارئ على حرية العمل:-5

ع ننن   عنننل:قوسط  55اوننن  رإبنننل حوك)نننط فننن  عنننف   1996حوي ح نننإي و نننعل تإلنننإد حوي نننتئإ 
حو)ننئحإلعب  حورنند فنن  حوك)ننط  بطنن)  حوتنناعئ   العننال حوك)ننط حورنند فنن  حور)ابننل ئح،)نن  ئحوعظافننل  

 إ تلق.حورد ف  حوإحرل )ط)ئ   ئبريي حوتاعئ  سبةبل ))ا

ئوسن  اناوإيئ  اونن  حو)إ نئ  حوإ ا نن  حو)تطن)  اعننث  راونل حوإلننئحإل عيني  هنني فنإل هبننئيح 
ق... ت ننن بإ حوك)ننناط و تبننا  اعرننناإل   حو) عننن   5فتننإل  06ع نن  رإبنننل حوك)نننط )نن   نننثط عنننف  

حو)كتنناي فنن  راوننل اطننإح( غبننإ )ننإ ف اننل  ئ غبننإ رننإع  ئبرننت)ط رننلح حوت نن بإ حو)ي  ننال 
  رصئط ع   تتيب  حو ي)ال لحل حو)عةكل حوكا)لق.حوك)ئ)بل  ئ حو اصل و

                                                                 

 .106ف  ع ئ   عة  حو)إيل  ئول - 1
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ف)نن   نننثط رنننل  حوةتننإل حو ننناوث لسإرنننا بتطنننا    حرطننإح( حو))ننناإ  يئ  تنننإ بف )ننن  
تتعناهل )نل حو  إلل حوتعةبلبل بكتاإ غبإ رإع  ف  ظنط رنل  حوراونل  ئعيني     رسنا  رنل  حو)نايل 

)طن)ئع ا:قحورد فن   ربأل ينال فن  57ئسلح )ط)ئ    19961)  ي تئإ  55)ط)ئ  حو)ايل 
حرطنإح( )كتننإث اننل ئب)نناإ  فنن  اإلنناإ حوتناعئ   ب)سنن     ب)عننل حوتنناعئ  ))اإ ننل رننلح حورنند  ئ 
بيكننط رننيئي حو))اإ ننل فنن  )بننايب  حوننيفا  حوننئإلع  ئح،)نن    ئ فنن  ي)بننل حو نني)ال  ئ ح،ع)نناط 

 .2حوك)ئ)بل لحل حو)عةكل حوك)ئ)بل و )يت)لق

 

 ت الجماعية.ثانيا: أثر حالة الطوارئ على الحريا

 حرية االجتماع: -1

بتصنني ارإبننل حايت)ننا  قرنند حوةننإي فنن  حايت)ننا  )ننل )نن  بإبنني )ننل ح  ننإب   نن )با ئ)تنن  
ئ بع)ننننا رننننال ئلونننن  فنننن  رننننيئي حوتنننناعئ   و تكابننننإ عنننن  آإح ننننل )نننن   ننننثط حوعننننيئحل ئحو)ننننيت)إحل 

ل س)ننا )عنن 12ئحو)ظننارإحلق. ئهنني عننف حرعننث  حوكنناو)  ورتننئد حرع ننا  ع نن  رننل  حورإبننل فنن   
ب ن :ق بكتننإث انناورد فن  حوتي)ننل حو نن )  ئا بينئ  فننإل هبننئي ع ن  رننلح حورنند غبنإ )ننا بةننإل 
)ع ننا ت)ارنننبا )نننل حوتننناعئ  ئحوتنن  ت نننتئيا ا فننن  )يت)نننل يب)تإحإلنن   )صننن رتل ح،)ننن  حونننئإلع   ئ 

 ئ ح، ننننثد  ئ ر)ابننننل رتننننئد ئرإبننننال  حو ننننث)ل  ئ حوعظننننا  حوكننننا   ئ ر)ابننننل حوصننننرل حوكا)ننننل
 .3ح  إب ق

                                                                 

 .106ف )إيل  ااد   طاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)لتلالبإ   إلال حو ع ئ    ئول - 1

 .1996حوي تئإ حوي ح إي و عل  - 2

 .107 ااد  ف)إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ئول ع ئ    - 3
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عرننال  41فنن    1996عننف حوي ننتئإ حوي ح ننإي و ننعل  س)ننا )عننل ع نن     قرإبننال حوتكابننإ ئح 
حو)ننيإف  44-92حوي)كبننال ئحايت)ننا   )طنن)ئعل و )ننئحإل ق. ئوسنن  انناوعظإ اونن  حو)إ ننئ  حوتعةبننلي

حو)تطنن)  اعننث  راوننل حوإلننئحإل فعينني  هنني  عإلنن  وننئ بإ حويح  بننل ئحوننئحو   1992فاإحبننإ  09فنن  
بتل    بصنننيإ هنننإحإ انننذغثد  )ننناس  حايت)اعنننال  ئب)عننننل  ي طننن)  يح نننإل ح تصننناف صنننثر

 42-90)نن  حو)إ ننئ   07)ظنارإ ترننسط  إلنإح ع نن  حوعظنا  حوكننا   ئرنلح )ننا عصنل ع بننل حو)نايل 
حو نناوث حوننلسإ قبيرننط ئ بننإ حويح  بننل ئحوي)اعننال حو)ر بننل ئحوننئحو  حو) ننتف اه ب)بننا  وأل)ننإ عننن  

وتإفب بنننل ئ )ننناس  حايت)اعنننال ) )نننا ساعنننل إلإبنند حوتنننإحإ انننارغثد حو)يهنننل وتاعنننال حوكننإئل ح
 إلابكت ا  ئب)عل سط )ظارإل برت)ط فب ا حر ثط ااوعظا  ئحوإل)لعبعل حوك)ئ)بلق.

حو)كننيط ئحو)ننت)   31/12/1989حو)نيإف فنن   28-89ئفن  رننلح حرإلنناإ بنعف حوتنناعئ  إهنن  
حوك)ئ)بننل  ئحو)تك ند ااايت)اعنال ئحو)ظنارإحل  02/12/1991حو)نيإف فنن   91/19ااوتناعئ  إهن  

 )عل ع   )ا بلت :ق حايت)اعال ئحو)ظارإحل حوك)ئ)بل )اارل ...ق. 01عيي  بعف ف  حو)ايل 

عيننيرا ترننتإإل حوتصننإبا حو) نناد  1)عننل 04وسن  انناوعظإ اونن  عصننئف رننلح حوتنناعئ  ساو)ننايل 
)  رلح حوتاعئ  ربأل عيي    رلح حوتاعئ  ئفتا و نل  حوعصنئف  28/10/11اطافل او  عصئف 

بسنننئ  وثيت)ننا  )ستننن( ئ   برظنننإ رننلح حايت)نننا  )ئظنننث ئ   ا بسننئ  فننن  إلإبننند برننتإإل    
 .2ع)ئ) 

                                                                 

د اتصإبا حو)تك د ااايت)اعال ئحو)ظارإحل حوك)ئ)بل قسط حيت)ا  ع)ئ)  بسئ  ) ائ  128-89)  حوتاعئ   4حو)ايل  - 1
قت)عل حايت)اعال حوك)ئ)بل ف  حوإلإبد  8/2حو)ايل   2رباب  حو يث )عل ئ)ساعل  ئحوبئ  ئحو اعل حو لب  بكتي فب ا ئ)يتل ...ق 

قبيوث حايت)ا  حوتاعئع  )ستاا بتسئ  )  إ ب  ئ) اعيب  حالعب  ع   ح،هط ...ق  عظإ: حوتاعئ  إه   10حوك)ئ) ق  حو)ايل 
حو)تك د ااايت)اعال ئحو)ظارإحل حوك)ئ)بل  2/2/1991 91/19حو)كيط ئحو)ت)  ااوتاعئ   31/12/1989حو)يإف ف   89/28

 . 4/12/1991حوصايإ ف   62رج إ ج ج حوكيي 

 .108 ااد  ف)إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ئول ع ئ    - 2
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ئع بننل بتطننا )نن  عصننئف رننلح حوتنناعئ   عننل بتكننب  ع نن  ح،رنن اف حوننلب  بإبننيئ  عتننني 
ت ننال حرينننإحلحل حوث )نننل وكتننني رنننلح وسننن  بت نننع  و نننا ححايت)ننا  ا إلننناإ  ننن إلال حوطننناإل اننلو  

ئ)ن  رعنا بظ نإ حوتتببني حوي ن  ورإبنل حايت)نا  فن  ظنط راونل حايت)ا  رةاظا ع   حوعظا  حوكنا   
حوإلنننئحإل عتبينننل حوتبننننئي حوتننن  تكإطننن ا  نننن إلال حوطننناإل حريحإي ئحو)ت)ال نننل فنننن  رنننإإل حوتصننننإبا 

 حو) اد و))اإ ل رل  حورإبل حو)عصئف ع ب ا ف  حو)ئحالبد حويئوبل ئحوي اتبإ حوئإلعبل.

 أثر حالة الطوارئ على حرية التظاهر:-2

ارإ ع    عل:ق تي)ل عةنئي وكنيي )ن  ح،فنإحي ا نيث حوتكابنإ عن  إ ي  با ن   ئ بكإث حوتظ
 .1حيت)اع   ئ يبع   ئ اع اع  ارت  ئ ا ط حوص)ل  ئ حرراإل  ئ حوسث ق

اا    رل  حورإبل حو)سةئول وألفإحي تتتبني فن  ظنط راونل حوإلنئحإل ئرنلح )نا عكنل ع بنل حو)نايل  
ق ... ئب)عننل سننط )ظننارإل برت)ننط فب ننا حر ننثط ااوعظننا  )نن  حو)إ ننئ  حو)تك نند اراوننل حوإلننئحإل  7

ئحوإل)لعبعل حوك)ئ)بلق  ئ)  حوتبئي حوت  تإي ع   رإبنل حوتظنارإ رنئ  طنئ  رنل  حورإبنل اون  عظنا  
حو)تك ند ااايت)اعنال  19-91)ن  حوتناعئ   15/2حوتإ بف حو) اد ئرلح )ا عصنل ع بنل حو)نايل 

 و)ظارإحل او  تإ بف ) ادق.ئحو)ظارإحل ربأل يال عص ا سا ت :ق ت طل ح

   بتطنننن)  إل نننن(  19-91)نننن  حوتنننناعئ   17ئهنننني حرننننتإإل حو)رننننإئ  )نننن   ننننثط عننننف  
 حوتإ بف حواباعال ح تبل:

 . صةل حو)عظ)ب 

 ئ وتاا   ئععائبع  .    )ال حو)عظ)ب  حوإ ب بب 

  عظ)ب  بت)تكئ  ارتئه   حو)يعبل ئحو با بل. 03تئهبل حوإل ( )  إلإث( 

                                                                 

 .108 ااد  ف)إيل   ال حوكا)لتلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإب ئول ع ئ    - 1
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 .حو يث )  حو)ظارإل 

 .عيي ح،ر اف حو)تئهل رطئإر  ئح،)اس  حوتاي)ب  )ع ا 

ئع بننل فننذ  رننل  حوتبننئي حو)ةإئطننل ع نن  رإبننل حوتظننارإ )نن  رننلعل    برننسط ) ا ننا ظننارإح 
ارإبنننل ح،فنننإحي فننن  حوتظنننارإ  رنننلح ح، بنننإ حونننلي بكننني رإبنننل )س) نننل ورإبنننل حوي)بنننل ئلوننن  عتبينننل 

 .1و رإئإل حوت  فإط ا رلح حوتاعئ 

 اط المجالس المنتخبة:تعليق أو حل نش -3

)نن  حو)إ ننئ  حو)تننإإ وراوننل حوإلننئحإل عينني    )طنن)ئ  رننل   08انناوإيئ  اونن  عننف حو)ننايل 
حو)ننايل ئفتننا و ننلح حو)إ ننئ  هنني )ننعا حورسئ)ننل  نن إلل تك بنند عرنناإل حو)ينناو  حو)ر بننل حو)عت انننل  ئ 

 ننن إلال حو ب ننال حوتعةبلبنننل حوا يبنننل ئلوننن  فننن  راونننل هبننا  رنننلح ح، بنننإ اتكإلبنننط حوك)نننط حورنننإع  و 
حوك)ئ)بنل  ئ عإه نل تصنإفات ا ربنأل ينال عنف رنل  حو)نايل سنا ت :ق ععني)ا بكإلنط حوك)نط حورننإع  

تك ع نننا )يننناو  )ر بنننل  ئ حو نن إلال حوك)ئ)بنننل  ئ بكإهنننط اتصننإفال عا تنننل  ئ )الاتنننل  ئ عاإطننل 
ا يبنل تت نل حورسئ)نل ععني حهتطنال حوتنيحابإ حوتن  )ن  رنلع ا تك بند عرناإل ا  ئ ر  نا رب ال تعةبلبل 

ئفننن  رنننل  حوراونننل تتنننئ  حو ننن إلل حوئطنننكبل اتكبنننب  )عنننيئابال تعةبلبنننل ع ننن  ) نننتئز حوي)اعنننال 
 حره ب)بل حو)كعبل او     تريي رل  ح، بإل ع  إلإبد حاعت ااالق.

 وقف نشاط المؤسسات والشركات:-4

 نئط حو)إ ننئ  حو)تك ند اراوننل حوإلنئحإل و رسئ)ننل صنثربل حت ننال سافنل حريننإحلحل حوتعظب)بننل 
)ن  رنلح حو)إ نئ . ئهني  03وترتبد حو يث حونلي  ع ن  )ن   ي نل راونل حوإلنئحإل ئفتنا ونعف  ئلو  

                                                                 

 حو)تك د ااايت)اعال ئحو)ظارإحل حوك)ئ)بل رج إ ج ج   28-89حو)كيط ئحو)ت)  و تاعئ  إه   19-91 عظإ حوتاعئ   - 1
 .4/12/1991حوصايإ ف   62حوكيي 
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ئحو)س)نط  1992 ئل  11حو)نيإف فن   320-93إلإ  تكيبط رل  حو)ايل ئفتا و )إ ئ  حوإ ا   إه  
 فاإحبإ حو)تك د اراول حوإلئحإل.  9حو)يإف ف   44-92و )إ ئ  حوإ ا   

حل صناإ)ل طني عرناإل حو)ي  نال ئحو ب نال ربنأل ينال ئتط)عل رل  حو)نايل حو)كيونل اينإحل
فنن  )طنن)ئ  رننل  حو)ننايل    حورسئ)ننل و ننا صننثربل ئهننث عرنناإل سننط رننإسل  ئ )ي  ننل اغننل 
حوعظنإ عنن  إلابكت ننا الح )نا تاننب     ع)  ننا ب)ن  ااوعظننا   ئ ح،)نن  حوك)نئ)  ئبرننسط  إلننإح ع نن  

 6و)نيل ا تتينائ  هنإحإ ئ حإي حو نبإ حوكنايي و)ي  نال حويئونل  ئتت نل سافنل رنل  حوتنيحابإ ا)ئين( 
 .1 ر إ ئب)س     تسئ  )رط إلك  ئفتا و رإئإل حوت  رييرا حوتاعئ 

ئ))نا  ناد ب)سنن     ع  نف اونن  ح  حورإبنال حوكا)نل وألفننإحي حوةإيبنل ئحوي)اعبننل )ع نا تتننلالإ 
ارسط سابإ ف  ظط راول حوإلنئحإل عتبينل وإلينإحلحل حو)يرةنل )ن  إلنإث حورسئ)نل ئعظنإح و ئطنل 

حو إلبنإ حوننلي تكبرنل حويئوننل ))نا بننعكس  لون   نن اا ع ن  عرنناإل ح،فنإحي عتبيننل و تبنئي حوتنن  ح،)عن  
 تتإإرا حورسئ)ل ئحوت  بتكب  ع   ح،فإحي حاوت ح  ا ا.

 الفرع الثاني: أثر حالة الحصار على الحريات العامة.

)ع ننا بتإتنن( ع نن  تتإبننإ راوننل حورصنناإ آالنناإ  نن ابل ع نن  حورإبننال حوكا)ننل وألفننإحي حوةإيبننل 
ئحوي)اعبننل ئلوننن  عظنننإح وتغببننإ حوتنننيحابإ ئحرينننإحلحل حو)ت ننلل فننن  ظنننط حوظننإئث حوكايبنننل  ئع بنننل 

  عتإلإد و ل  ح الاإ )   ثط )ا ب  :

 أوال: أثر تقرير حالة الحصار على الحريات الفردية.

 بالنسبة لحرية األمن الفردي واإلقامة:-1

                                                                 

حو)تط)  اعث   44-92حو)ت)  و )إ ئ  حوإ ا   إه   1992 ئل  11حو)يإف ف   320-92 عظإ حو)إ ئ  حوإ ا   إه   - 1
 .12/08/1992حوصايإ ف   61راول حوإلئحإل رج إج ج  حوكيي 
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رنل   عظنإح وألرنيحث حوتن  تإ)ن  اوب نا تتلالإ رل  حورإبال ف  ظط راول حورصاإ ارنسط سابنإ
سافنل حوصنثربال اون  حو ن إلل حوك نسإبل انيا )ن  حو ن إلل حو)يعبنل ئلون   حوراول اطنافل اون  ا نعاي

 ف  )ياط حوعظا  حوك)ئ)  ئحورإإلل.

ئ)   ر  )ظارإ حو) ا  ا نل  حورإبنال    ب نئط و  ن إلل حوك نسإبل صنثربل حت نال تنيحابإ 
  وإلها)ننل حوياإبننل طنني ح،فننإحي الح تاننب     عرنناإل   برننسط ) ا ننا حاعتتنناط حريحإي  ئ حر طننا

بئعبنئ  04حو)نيإف فن   196-91)ن  حو)إ نئ  حوإ ا ن   04ظارإح ال)  حويئول ئلو  وعف حو)نايل 
ح ترناإل ويعنل إعابنل حوعظننا  حو)تطن)  اعنث  راونل حورصنناإ ئتت نل رنل  حرينإحلحل اكنني  19911

حوتننيحابإ حا ننتالعا بل ئر نن  تعةبننلرا طنن)اعا و عظننا  حوكننا   حوكننا   ئت نن إ رننل  حو يعننل ع نن  تإلابنند
 .2)  رلح حو)إ ئ  6ئحو بإ حور   و )إحفد حوك)ئ)بل ئفتا وعف  

س)ننا ب ننئط و  ننن إلل حوك ننسإبل فننن  اإلنناإ صننثربات ا ئطنننل  ي رنن ف إحرننني فنن  )إحسننن  
 كصنبا  ح،)  الح تاب     حو نيث )ن  ع) نل رنئ حوترنإبل ع ن  حوةئطن   ئ حوعنيحل انلي ئ نب ل و

حو)نيع    ئ حوترننإبل ع ن  حوتي)كننال وغنإل بالبننإ حاطنإلإح( فنن  حوعظنا  حوكننا  ئرنلح )ننا عصننل 
 .حولي باب  ريئي حوئطل ف  )إحس  ح،)  ئرإئإلل  201-91)  حو)إ ئ  حوتعةبلي  4ع بل  

)عننل  8س)ننا ب ننئط حو)إ ننئ  حو)تك نند اننذعث  راوننل حورصنناإ و  نن إلال حوك ننسإبل ا)ئينن(  
بإ سذعرال )عاإلد اها)ل )تععل وغبنإ حو)تب)نب   ئ حت نال اينإحل حو)عنل )ن  حرها)نل )ي)ئعل )  حوتيحا

                                                                 

قب)س  و   إلال حوك سإبل حو) ئول صثربال حورإإلل ط)  حوريئي ئحورإئإل حوت  ترييرا حورسئ)ل     تت ل  4حو)ايل  - 1
   حوعظا  حوكا  ئع   ح،)  تيحابإ حاعتتاط حريحإي  ئ حر طا  وإلها)ل حوياإبل طي سط ر ف بتاب     عراإلل  إلبإ ع

 حوك)ئ)  ...ق

قتيإ  ويعل إعابل حوعظا  حوكا  ئتعصا اتإلابد حوتيحابإ حا تالعا بل حو)عصئف ع ب ا ف  رلح حو)إ ئ   حوت  )   6حو)ايل  - 2
  حوتيحابإق رلع ا    ت تكبي حوعظا  حوكا   ئ  بإ حو)إحفد حوك)ئ)بل ئ )  ح،)ث  ئح،ر اف  س)ا ت  إ ع   ر   تعةبل رل

حوصايإ ف   29حو)تك د اذعث  راول حورصاإ  ج إ ج ج عيي  1991بئعبئ  4حو)يإف ف   196-91 عظإ حو)إ ئ  حوإ ا   
12/06/1991. 
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طي  ي ر ف إحري بتطا    عرناإلل برنسط  إلنإح ع ن  حوعظنا  حوكنا    )نا رنلح حرينإحل ح، بنإ 
فنن   1991بئعبنئ  25حو)نيإف فنن   203-91تإلنإد اوبننل حو)إ نئ  حوتعةبننلي  -حو)عنل )ن  حرها)ننل–
ابنند رننلح حريننإحل اعننال ع نن  )تتإرننال هاعئعبننل )نن  )صنناوا حورننإإلل   ع نن     بننت  تإل1)عننل 2 

)عننل آينناط حوإلكنن  فنن  رننلح حوتننإحإ  3)إفننئد اننإ ي ويعننل إعابننل حوعظننا  حوكننا   ئهنني ابعننل حو)ننايل 
 .2ئحوي ل حوت  بإفل اوب ا

)عل حو))عئ  )ن  حرها)نل اطنإئإل تتنيب  اإلاهنل حو)ك ئ)نال اون  حو ن إلل  11س)ا هبيل حو)ايل 
 .3ئحورإإلل ععي إل ا ا ابا حوك سإبل 

 حرية التنقل:-2

تكني رإبننل حوتعتننط )نن   رنن  حورإبننال حوةإيبننل وألفننإحي ئانناوإغ  )نن  حوننعف ع ب ننا )نن  حوي نناتبإ 
)عنل ق وسننط رن ف حورنند فنن   12حوئإلعبنل ئحو)ئحالبنند حويئوبنل ساو)بالنناد حرفإبتن  ورتننئد حرع ننا   

عنث  راوننل حورصنناإ ئلون  اننذهإحإ عظننا  حوتعتنط ارإبننل ...ق  اا    رننل  حورإبنل تتننلالإ ا)ئينن( حر
رظننإ حوتينننئط ق)عننل ئينننئي ح،رنن اف فننن  ح،)ننناس  حوك)ئ)بننل  نننئحل ساعننل إلإهنننال  ئ  نننارال 
ع)ئ)بنئ ئلونن   العنال  ننإبا  حو)  نل حوث )ننل حوتنن  رنييت ا حو نن إلل حو) تصنل ئرننئ )نا ب)نن  ارإبننل 

                                                                 

ق تت ل تيحابإ حو)عل )  حرها)ل حو  إلل حوك سإبل حو) ئول صثربال حورإإلل حو) تصل اه ب)با ئبسئ  لو  اعال  2حو)ايل  - 1
 203-91اعئعبل )  )صاوا حورإإلل )صرئال اإ ي ويعل إعابل حوعظا  حوكا  ...ق  عظإ: حو)إ ئ  حوتعةبلي ع   حهتإحرال ه

بئعبئ  26حوصايإ ف   31بطاإل سبةبال تإلابد تيحابإ حو)عل )  حرها)ل ج إ ج ج حوكيي  1991بئعبئ  25حو)يإف ف  
1991. 

 با  ويز حو)ي   حوي ئي ورةظ  10عث   )ئطل إلك  بإفل  ثط قب)س     بسئ  تيابإ )عل حرها)ل حو)لسئإ    3حو)ايل  - 2
 حوعظا  ...ق

ق بي(    بسئ  حو))عئ  )  حرها)ل هايإح ع   تتيب  اإلاهل حو)ك ئ)ال س)ا تإل ا ا )عل حو  إلال حوك سإبل  11حو)يل  - 3
 31ج إ ج  ج حوكيي  1991 بئعبئ 25حو)يإف ف   203-91ئ  إلال حويإ  حوئإلع  ئحورإإللق.  عظإ: حو)إ ئ  حوتعةبلي 

 .1991بئعبئ  26حوصايإ ف  
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فنن  حوي ح نإ )نن   ننثط حوتعتنط حوتنن  تكنني )ن   رنن  حورإبننال حوةإيبنلق  ئتتننإإل راوننل رظنإ حوتيننئط 
 196-91تإلابتننا و )إ ننئ  حوإ ا نن   06/06/1991حوابننا  حوصننايإ عنن  حو نن إلل حوك ننسإبل فنن  

-6-6حو)تك نند اتتإبننإ راوننل حورصنناإ ئتتننإإ رننلح حورظننإ حاتننيحل )نن   1991-6-4حو)ننيإف فنن  
 )  حو اعل حورايبل عرنإ ونبث اون  غابنل حوالاوالنل ئحوعصنث صناارا ئلون  ااوئابنال حوالثالنل 1991
 .1تباا ل  -حوي ح إ –ائ)إيح   –رحوا بيل 

صناإف ورإبنل حوتعتنط حو)سةئونل ي نتئإبا ئع بل بكي ايإحل رظإ حوتيئط اينإحل  إلبنإ ئحعت نا  
 وألفإحي.

 حرية الرأي والتعبير:-3

ئبتصني ا ننا رن  ت نن  حورإبننل حوتن  بت)تننل ا ننا حورن ف حوتنن  تاننإ  )ن   ننثط حعتعنناد ح إحل 
لحعت ننا انننلي ئ ننب ل ساعنننل يئ  يئ  فإطنن ا ع نن  ح  نننإب  ئح نن تتال ح،عانننال ئح،فسنناإ ئت تبع نننا ئح 

 .2حوتتبي ااوريئي حويغإحفبل

 1991بئعبنئ  5اا    رل  حورإبل  العال فتإل اعث  راول حورصناإ ئحوتن  تتنإإل حاتنيحل )ن  
ع   حو اعل حوصةإ و)يل  إاكل  رن إ سا) نل عانإ سا)نط حوتنإح( حونئإلع  ئفتنا ونعف حو)نايل ح،ئون  

حو)إ ننئ  حوتعةبنننلي حو ننااد حونننلسإ ئلونن  وتكنننإل اكننل حوصنننرث  ننثط رنننل  حوةتننإل وك) بنننل )نن  
حورينن  ئحوتئهننث  ربننأل ح تةننل )نن  حو ننارل حرعث)بننل اتننإحإ )نن  حو نن إلل حو با ننبل ئبإيننل رننلح 
حا تةال او    اا(  با بل س)ئحهث اكنل ح،رن ح( )ن  ) ت نث حوتطنابا حوئإلعبنل ئ)نيز تلالبإرنا 

)نن  حو)إ نننئ  حو)تننإإ و نننل  حوراوننل حوتننن   7/2  اطننافل اوننن  عننف حو)نننايل 3ع نن  حو ننارل حوئإلعبنننل

                                                                 

 .113 ااد  ف)إيل   تلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل ئول ع ئ    - 1

 .95  ف الإ حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  ااد ئبي)  ربال   - 2

 .95  فيل  ااد)إ  ئبي)  ربال   - 3
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ئحوعنننننيحلحل  عإلننننل حو ننننن إلل حوك ننننسإبل صنننننثربل ق   ت)عننننل اصنننننيحإ حو)عرننننئإحل ئحايت)اعنننننال 
 .1ع ا سةب ل اذالاإل حوةئط  ئحعكيح  ح،)  ئح تتإحإر)احوك)ئ)بل  حوت  بكتتي  

و)ت ننلل فننن  ظ  نننا ع نن  غنننإحإ )نننعا ))ننا  ننناد لسننإ  ع نننتعت     راونننل حورصنناإ ئحوتنننيحابإ ح
حو ن إلال حوك ننسإبل سافنل حوصننثربال ا نتتاا( حوئطننل ح،)عن  ئحورةنناظ ع ن  )ي  ننال حويئوننل  

 اا    رل  حريإحلحل  الإل ع   حورإبال حوةإيبل ئ يل او  تطببد ))اإ ت ا.

 ثانيا: أثر حالة الحصار على الحريات الجماعية.

اونل حوإلنئحإل اا  ع نا ا ت ت نث عع نا )ن  ربنأل ح الناإ ااعتااإ    راول حورصاإ  ري )ن  ر
 حو  ابل حوت  ت رد ااورإبال حوي)اعبل ئحوت   عاإ را سا ت :

 أثر حالة الحصار على حرية التجمع:-1

عينيرا هني  ئونل و  ن إلال حوك نسإبل  196-91)  حو)إ ئ  حوإ ا ن   7ااوإيئ  او  حو)ايل 
ث )ننن  بينننإي تةتبرنننال وب بنننل  ئ ع اإبنننل فننن  )يننناط    تتنننئ  ا)نننا بنننلت  :ق   تينننإي  ئ    تس ننن

حوك)ئ)بننننل  ئ حو اصننننل ئسننننلو  يح ننننط حو) نننناس      ت)عننننل اصننننيحإ حو)عرننننئإحل  ئ حايت)اعننننال 
 ئحوعيئحل حوك)ئ)بل حوت  بكتتي  ع ا سةب ل اذالاإل حوةئط  ئحعكيح  ح،)   ئ ح ت)إحإراق.

سئ)ننل ا)الااننل هبننئي ع نن  ئتكنني رننلح حوصننثربال حو) ئوننل و  نن إلال حوك ننسإبل )نن  إلننإث حور
 رإبل حايت)اعال.

 أثر حالة الحصار على نشاط الجمعيات واألحزاب السياسية:-2

                                                                 

 29حو)تط)  تتإبإ راول حورصاإ رج إ ج ج حوكيي  4/11/1991حو)يإف ف   196-91  عظإ: حو)إ ئ  حوإ ا   - 1
 .12/6/1991حوصايإل ف  
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ب نن :ق  حو)تننإإ وراوننل حورصنناإ ع نن  )ننا 196-91)نن  حو)إ ننئ  حوإ ا نن   9عصننل حو)ننايل 
تتكنننإل و تئهبنننث عننن  سنننط حوعرننناإلال ائح نننإلل )إ نننئ  تعةبنننلي  حوي)كبنننال ) )نننا سنننا  هاعئع نننا 

 11-89 ا حوت  بتئ  هايت ا ئ عطالرا الع)اط ) اوةنل و تناعئ  ا نب)ا حوتناعئ  ح، ا    ئ ئي ت
ئحو)تك ند ااوي)كبنال لحل حوإلناال حو با ن   رسنا  رنلح حو)إ نئ   ئفن   1989بئوبنئ  5حو)يإف ف  

)نن  حوتنناعئ  حو نناوث حوننلسإ  الح تك نند ح،)ننإ اي)كبننل لحل  34رننل  حوراوننل تإلانند هاعئعننا  رسننا   
 .1إلاال  با  ق

 عل ب ئط وئ بإ حويح  بنل حورنط حوتطنا   و ي)كبنل  89/11)  هاعئ   34 ( )ط)ئ   ئر
)ن  رنلح  33الح )ا تاب     رعا  حعت ا  و تئحعب   ئ  إلإ ب يي حوعظا  حوكا  ئفند )نا ينالل انل  

 .2حوتاعئ 

 توقيف أو حل المجالس المنتخبة:-3

رصنط فن  )يناط حوعظننا  ع نن   عنل:ق الح  91/196)ن  حو)إ نئ  حوإ ا ن   10عصنل حو)نايل 
حوتناعئع   ئ عإه تنل ا)ئحهنث حوكا   ئ ف   نبإ حو)إحفند حوك)ئ)بنل  افرناط ع)نط حو ن إلال حوك)ئ)بنل 

تي)بيبنل )اعبنل  ئ )كاإطننل صنإبرل )ن  )ينناو  )ر بنل  ئ تعةبلبنل ا يبننل )عت انل  تت نل حورسئ)ننل 
بنب  )عنيئابال تعةبلبنل فن  ارلع ا تيحابإ وئهة ا  ئ ر  ا  ئف  رل  حوراول تتئ  حو  إلل حوئصبل اتك

                                                                 

حوصايإ  29حو)تط)  تتإبإ راول حورصاإ رج إ ج ج حوكيي  4/11/1991حو)يإف ف   91/196 عظإ: حو)إ ئ  حوإ ا    - 1
  .12/06/1991ف  

ل إل ( حورط حوتطا   و ي)كبل حوت  تصيإ طيرا حريإحلحل حو)راإ اوب ا ف  قبيئإ و ئ بإ حو)س ث ااويح  ب 34حو)ايل  - 2
قيئ  حر ثط اا،رسا  حوترإبكبل ح، إز  ئف  راول  إد فاي  و تئحعب  حو اإبل )  هاط ي)كبل لحل 33ق  حو)ايل 33حو)ايل 

حو)س ث ااويح  بل ح تصيحإ رس  ع  إلاال  با    ئف  راول ح تكياط  ئ  إلإ بئر     برط ااوعظا  حوكا   بيئ  و ئ بإ 
إلإبد حوتطال اغ د )يهل وي)بل )رثل حوي)كبل حو)كعبل. بي(    بسئ  هإحإ حوتئهبث )ك ث ئبا غ او  حو))الط حورإع  

حو)تك د ااوي)كبال لحل حوإلاال حو با   رج إ ج ج حوكيي  1989بئوبئ  5حو)يإف ف   11-89و ي)كبلق   عظإ: حوتاعئ  إه  
  . 15/01/2012ف   حوصايإل 2
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) نننتئز حوي)اعنننال حره ب)بنننل حو)كعبنننل )ننن  انننب  حو)نننئظةب  رتننن  اوتنننال لوننن  حوتئهبنننث  ئ رنننغط 
 )عاصا ا ع  إلإبد حاعت ااال ف  حوئهل حو)عا (ق.

 المطلب الثاني: أثر إعالن الحالة االستثنائية وحالة الحرب على الحريات العامة.

ورننإ( )نن    إلنإ حورنناال حوتنن  تتإتنن( ع ب ننا آالنناإ  نن ابل تكتانإ حوراوننل حا ننتالعا بل ئراوننل ح
ع ن  حورإبنال حوكا)نل وألفنإحي )تاإعننل )نل راونل حوإلنئحإل ئحورصنناإ  ئلون  عظنإح وتئ نل صننثربال 

 حو  إلل حوتعةبلبل ف  ظط رل  حوراال ئحو   عك)ي او  تئطبر ا )   ثط )ا بلت :

 ريات العامة.الفرع األول: أثر إعالن الحالة االستثنائية على الح

ع نن  رننل  حوراوننل سننا ت :ق بتننإإ إ ننب  حوي) ئإبننل  1996)نن  ي ننتئإ  93عصننل حو)ننايل 
حوراونل حا نتالعا بل الح ساعننل حوناثي ) ننييل ا إلنإ يحرنن  بئرن     بصننب( )ي  نات ا حوي ننتئإبل  ئ 

 ح تتثو ا  ئ  ث)ل تإحا ا.

ئإلع   ئإ ننب  )ي نن  بت ننل )الننط رننلح حريننإحل اا اكنني ح ترنناإل إ ننب  حو)ي نن  حورننكا  حونن
 ح،)ل ئحو)ي   حوي تئإي  ئحا ت)ا  او  حو)ي   ح،ع   وأل)  ئ)ي   حوئ إحل.

ت ننئط حوراوننل حا ننتالعا بل إ ننب  حوي) ئإبننل    بت ننل حريننإحلحل حا ننتالعا بل حوتنن  ت ننتئياب ا 
   ئبيت)ل حواإو)ا  ئيئاا.1حو)رافظل ع   ح تتثط ح،)ل ئحو)ي  ال حوي تئإبل ف  حوي ح إ

تعت ن  حوراوننل حا نتالعا بل ر نن( ح،رنساط ئحريننإحلحل حو ناوةل حوننلسإ حوتن   ئياننل اعثع نناق  
 .2016)  حوتكيبط حوي تئإي  107ئرئ عة  )ط)ئ  حو)ايل 

                                                                 

 إئع  فإلب)ل  )ايي س بعل    إلل حريحإل حو)إس بل ف  )ياط صث حورتئد ئحورإبال حوكا)ل  )لسإل وعبط ر ايل حو)ا تإ  - 1
 .25  ف2015/2016ف  حورتئد  ت صف هاعئ  حوي)اعال حره ب)بل  يا)كل عاي حوإر)  )بإل  ايابل  



 انعكاسات لوائح الضبط اإلداري اتجاه الحريات العامةالفصل الثاني:                                 

 

98 

 

)نن   ننثط عننف رننل  حو)ننايل بتطننا    حوراوننل حا ننتالعا بل تكنني  سالننإ حورنناال  إلننئإل عنن  
ونلي بكبن( )ي  نال حويئونل ئ نث)ل تإحا نا  ئعظنإح و  إلنإ حونيحر  ح راول حوإلنئحإل ئحورصناإ ئلون 

ف)ننن   نننثط )طننن)ئ  رنننل  حو)نننايل عيننني    حو)ي ننن  حوي نننتئإي عصنننل ع ننن  اكنننل حرينننإحلحل 
حا نننتالعا بل ئهبننني ي نننا  إ نننب  حوي) ئإبنننل سل نننل إ ي حو)ي ننن  حورنننكا  حونننئإلع  ئإ نننب  )ي ننن  

 .ح،)ل  حو)ي   حوي تئإ  حا ت)ا  او  حو)ي   ح،ع   وأل)  ئ)ي   حوئ إحل

اا    رنل  حا ترناإل رنن  )ينإي ح ترناإل وإلعننث  فتنإل  ااعتاناإ    إ ننب  حوي) ئإبنل ) نن   
اإل ( حوإ ي فتإل ئونب  حوتتبني ا)طن)ئعل  ئرنلح )نا بةبني    ح، نل اعتبينل حا ترناإل باتن  ح تباإبنا 

 ااوع ال وإ ب  حوي) ئإبل.

إ نب  حوي) ئإبنل فن  رنل   ئ)   اإ  حوعتا   حو  ابل و راول حا تالعا بل رنئ تئ نل صنثربال
حوراول  ربأل ب ئط ول حوي نتئإ حت نال سنط اينإحل بنإح  طنإئإبا و رةناظ ع ن   )ن  ئ نث)ل حويئونل  
ئسنننط )نننا بت نننل  فننن  لوننن  )ننن   ع)ننناط حو نننبايل ا ب طنننل وإهاانننل حو)ي ننن  حوي نننتئإي ،عنننل هنننإحإح 

حوراونننل  تعظب)بنننا   ئ )ننن  إلنننإث حوتطنننال ق)ي ننن  حويئونننلق  ربنننأل ا ب)سننن  اإلنننث  هنننإحإ اعنننث 
حا نتالعا بل ، نناا( )ئطنئعبل غبننإ )تائونل ،عننل ا بتك ند الع)نناط حو ن إلل حوتعةبلبننل  اا    رننل  
حوصثربال حو) ئول و   إلل حوتعةبلبل تت ل عتبينل حوظنإئث حو إلبنإل حوتن  تكبرن ا حويئونل  ااعتاناإ 

حوننيحر  حوننلي ب ننيي  و  إلننإ   حوراوننل حا ننتالعا بل بتإتنن( عع ننا عنني  ح ننتتإحإ حوربننال حو)يعبننل عتبيننل 
سبننا  حويئونننل ئرننكا ا  ))نننا بننيفل ااو ننن إلل حوتعةبلبنننل اونن  حو نننإئج ع نن  حورنننيئي حوتنن  هبنننيرا ا نننا 
حوي نننتئإ ئحوتننناعئ   ربنننأل ت ينننل اوننن  حت نننال اينننإحلحل  إلبنننإل ئصننناإ)ل ترنننسط ) ا نننا صننناإ ا 

  س)نا عصنل وألفإحي حوةإيبل )ع ا ئحوي)اعبنل ئلون  و)ئحي نل حوظنإئث حا نتالعا بل 1ااورإبال حوكا)ل
)ن  ي نتئإ  124/4ئحوتن  بتاا  نا عنف حو)نايل  2016)  حوتكيبط حوي تئإي و نعل  142/4حو)ايل 

                                                                 

 .26 ااد  ف)إيل   إل حو)إس بل ف  )ياط صث حورتئد ئحورإبال حوكا)ل  إلل حريح إئع  فإلب)ل  )ايي س بعل   - 1
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ع ن   عننل:ق ب)سنن  وننإ ب  حوي) ئإبننل    برننإ  انلئح)إ فنن  حوراوننل حا ننتالعا بل حو)ننلسئإل فنن   1996
 )  حوي تئإق. 107حو)ايل 

ونننإ ب  حوي) ئإبنننل ئحعإلثهنننا )ننن  عنننف رنننل  حو)نننايل بتطنننا    حو)ي ننن  حوي نننتئإي  عإلننن  
صنثربل حوترننإبل اننلئح)إ فنن  حوراوننل حا ننتالعا بل  رنل  حوصننثربل فنن  رتبتننل ح،)ننإ تتننئي و  نن إلل 
حوترنننإبكبل  لا    إ نننب  حوي) ئإبنننل بتنننئو   )نننإ اصنننيحإ رنننل  ح،ئح)نننإ اننناعتإحث )ننن  حو)ي ننن  

 حوي تئإي  ئترئ  رل  ح،ئح)إ حوتئل حوتاعئعبل.

اننناكل ح،رسنننا  حوي نننتئإبل ،  حوطنننئحاإل حا نننتالعا بل ئب)سننن     تعت ننن  اوننن  ااتنننال حوك)نننط 
تةتنننننإل حوإهاانننننل ئحورظنننننإ ئحراكننننناي حريحإي و )نننننئحإل  حو)رنننننائ  فبنننننل ئت)عنننننل حوتي)كنننننال حوكا)نننننل 

 .1ئحو)ظارإحل  سط رلح ترل غإلال ر)ابل  بايل حويئول ئ ث)ل تإحا ا

ربال ئح ننكل ئاننلو  بتطننا    حو نن إلل حوتعةبلبننل فنن  ظننط حوراوننل حا ننتالعا بل تت)تننل اصننث
ع نن  ر ننا( حو نن إلل حوترننإبكبل ))ننا بننعي  عننعل تطننببد عإلنناد حورتننئد ئحورإبننال حوكا)ننل  ئلونن  

حوتناعئع  حوكننايي اذصنيحإ  ئح)نإ ترنإبكبل و نا حوتنئل حوتاعئعبنل  ئحو نا( فن  لون  بكنئي وكين  حوعظنا  
 .2ئطا  ئحوظإئث حا تالعا بل حوت  تكبر ا حويئولف  حوترس  ف  ح،

تطا     ن إلال حوطناإل حريحإي تت)تنل ا ن إلال ئح نكل ئ إلبنإل فن  ظنط ئ))ا  اد لسإ  ب
حوراول حا تالعا بل  )ا بعيإ ععنل تتببني ورإبنل ح،فنإحي حو)سةئونل و ن  ي نتئإبا  ئبنعي  عن  لون  عني  
ا)ساعبنل حوتئفبند انب  )تتطنبال حورةنناظ ع ن  حوعظنا  حوكنا  ئ))اإ ننل حورإبنال حوكا)نل ئلون  عتبيننل 

 ل او  ترتبد  )  ئ ث)ل )ي  ال حويئول ئئريل تإحا ا.و ك  حو  إلل حوتعةبلب

 الفرع الثاني: أثر حالة الحرب على الحريات العامة.
                                                                 

 .117 ااد  فتلالبإ   إلال حوطاإل حريحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  ئول ع ئ    - 1

 .96 ااد  فع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  الإ حوطاإل حريحإي   ئبي)  ربال - 2
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 108ئحوتن  تتاا  نا حو)نايل  1996)ن  ي نتئإ  94عظ)ل راول حورنإ( ا)ئين( عنف حو)نايل 
ربننأل يننال عصنن ا سننا ت :ق بتننإإ إ ننب  حوي) ئإبننل حوتكا ننل  2016)نن  حوتكننيبط حوي ننتئإي و ننعل 

كا)ننل فنن  )ي نن  حوننئ إحل اكنني حا ننت)ا  اونن  حو)ي نن  ح،ع نن  وأل)نن  ئح ترنناإل إ ننب  حو)ي نن  حو
ربننأل عصننل ع نن  حعننل:قالح ئهننل  95حورننكا  حوننئإلع  ئإ ننب  )ي نن  ح،)ننلق  ئسننلح عننف حو)ننايل 

عنيئح  فك ن  ع ن  حونناثي  ئ بئرن     بتنل ر ننا)ا عصنل ع بنل حونناثي حوتإتبانال حو)ث )نل و)بالنناد 
ك نننن  إ نننب  حوي) ئإبننننل حورنننإ( اكننني حيت)ننننا  )ي ننن  حوننننئ إحل ئحا نننت)ا  اونننن  ح،)ننن  حو)ترنننيل  ب

حو)ي نن  ح،ع نن  وأل)نن  ئح ترنناإل إ ننب  حو)ي نن  حورننكا  حوننئإلع  ئإ ننب  )ي نن  ح،)ننل  بيت)ننل 
 حواإو)ا  ئيئاا ئبئيل إ ب  حوي) ئإبل  إلااا وأل)ل بك ) ا الو ق.

)ننيل راوننل حورننإ( ئبتننئو   )عننل فعصننل ع نن  حعننل:ق بئهننث حوك)ننط ااوي ننتئإ 96 )ننا حو)ننايل 
لح حعت نل حو)ننيل حوإ ا نبل وننإ ب  حوي) ئإبنل ت)ننيي ئيئانا  ئفنن   إ نب  حوي) ئإبننل ي)بنل حو نن إلال ئح 
راوننل ح ننتتاول إ ننب  حوي) ئإبننل  ئ ئفاتننل  ئ رننيأل  ي )نناعل آ ننإ وننل ب ننئط إ ننب  )ي نن  ح،)ننل 

ورنإئإل عة ن ا حوتن  ااعتااإ  إ ب نا و يئونل  سنط حوصنثربال حوتن  ت نتئيا ا راونل حورنإ(  ر ن( ح
ت إي ع   إ نب  حوي) ئإبنل فن  راونل حهتنإح  رنغئإ إ ا نل حوي) ئإبنل ئإ ا نل ح،)نل بتنئو  إ نب  

 .1ئظا ث إ ب  حويئول ر ( حورإئإل حو)ابعل  ااتاق حو)ي   حوي تئإي

حوتن  تنعف ع ن  حعنل:ق بئهنل إ نب  حوي) ئإبنل حتةاهبنال حو يعنل ئ)كارنيحل حو ن    97ئحو)ايل 
حو)ي نن  حوي ننتئإي فنن  حاتةاهبننال حو)تك تنننل ا ننا  ئبكإطنن ا فننئإح ع نن  غإفننل )ننن  ئبت تنن  إ ننب  

 حواإو)ا  وتئحفد ع ب ا صإحرلق.

                                                                 

ع   حوتئحو  )  حوتكيبط حوي تئإي و عل  110ئ 109عف حو)ايتب   9619)  ي تئإ  96ئحو)ايل  95تتااط عف حو)ايل  - 1
2016. 
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ئ))ننا  نناد لسننإ  بتطننا    راوننل حورننإ( تكنني )نن  ح إلننإ ئ رنني حورنناال )تاإعننل )ننل سننط 
 حوراال حو اوث لسإرا.

إ ب  عينني    حو)ي نن  حوي ننتئإي  ننئط ونن 1996)نن  ي ننتئإ  94ف)نن   ننثط عننف حو)ننايل 
كا نل حوكا)ننل  ئبتصنني ا نل  ح، بننإل:ق يكننط ي)بنل حو)إحفنند حوكا)ننل حوي) ئإبنل صننثربال اعننث  حوت

ئحو اصل  ئسط )نا ب ن  حو)ي نئي حورإان  )ن   فنإحي  ئعتناي  ئ )نئحط ترنل إل ن( حورسئ)نل ئااوتناو  
 .1ب)س  تل)ب  ئ)صايإل حوكيبي )  حوكتاإحل ترل ركاإ حو)راإسل ف  حو)ي ئي حورإا ق

بتطنننا    رعنننا  رنننإئإل )ئطنننئعبل  1996)ننن  ي نننتئإ  95يئ  اوننن  عنننف حو)نننايل ئاننناوإ 
ئرنس بل ب ن   تئحفإرنا رعننث  رنل  حوراونل  ئهني   نن ةعا لسإرنا  عظنإح و إلنئإل رننل  حوراونل ئ)نا بننعي  

 عع ا )  آالاإ   ابل ع   حورإبال حوكا)ل وألفإحي ئ)   ر  آالاإرا )ا ب  :

حوي نننتئإ إ نننب  حوي) ئإبنننل اتئيبنننل  إلاانننا وأل)نننل  اكنني حيت)نننا  حواإو)نننا  ئيئانننا  ب ننن  أوال: 
وبك ) ننا انني ئط حويئوننل فنن  راوننل حورننإ(  ئرننلح بكتاننإ حوت ح)ننا بتننل ع نن  عنناتد إ ننب  حوي) ئإبننل  
ااعتاننناإ    راونننل حورنننإ( بتإتننن( ع ب نننا آالننناإ  ننن ابل ع ننن  رإبنننال ح،فنننإحي ئربنننات   فننن  ي)بنننل 

ع  حويئوننل ااوئطنننل حو ننا ي ئحوعتنننا   حو)ينناال  ونننلو  بتكننب  ع ننن  إ ننب  حوي) ئإبنننل اعننث  )نننئحإل
 .2حو إلبإل حوت  هي تتإت( ع ب ا

ابتنناث حوك)ننط ااوي ننتئإ  فلالعننال اعننث  راوننل حورننإ( بك نند حوك)ننط ااوي ننتئإ  ئبتر)ننط ثانياا:
إ ننب  حوي) ئإبنننل عانننئ ي)بنننل حو نن إلال حوتننن  تيكنننط )عنننل يبستاتئإبننا رنننإعبا ربنننأل بت نننل ي)بنننل 

   حوتا  .حريإحلحل حا تالعا بل و)ئحي ل حوكيئح

                                                                 

 .119 ااد  فتلالبإ   إلال حوطاإل حوغيحإي ع   حورإبال حوكا)ل  )إيل  ئول ع ئ    - 1

 .119  ف)إيل  ااد    إلل حريحإل حو)إس بل ف  )ياط صث حورتئد ئحورإبال حوكا)ل إئع  فإلب)ل  )ايي س بعل   - 2
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س)ا  عل فن  راونل حورنإ( ترنئط ئظنا ث حو ن إلال حو)يعبنل اون  حو ن إلال حوك نسإبل ئرنلح )نا 
 برسط ) ا ا ظارإح ااورإبال حوكا)ل وألفإحي عتبيل حوتبئي حوت  تةإط ا ع ب ا.

اتئهبننل إ ننب  حوي) ئإبنننل  1996)نن  ي ننتئإ  97ئتعت نن  رننل  حوراوننل ر نن( عننف حو)ننايل 
 حو   . ئ)كاريحلحتةاهبال حو يعل 

))ننا  نناد لسنننإ  ع  ننف اونن     راونننل حورننإ( تكننني )نن  ح إلننإ حورننناال حا ننتالعا بل ع ننن  
رإبال ح،فإحي عظإح وتئهث حوك)ط ااوي نتئإ فن  رنل  حوراونل  ربنأل بكني رنلح ح، بنإ طن)اعل فكاونل 
ورإبننال ح،فننإحي طنني تك ننث  نن إلال حوطنناإل حريحإي عتبيننل وتئ ننل صننثربات ا فنن  ظننط اعننث  

 إس    إلال حويئول ف   بيب ا.رل  حوراول ئت
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 خالصااااة:

)ن   نثط )ننا  ناد لسننإ  ع  نف اونن   عنل تئينني عنيل حعكسا ننال ع ن  رننل  حورإبنال حوكا)ننل 
وألفننإحي  ننئحل ساعننل حعكسا ننال ابياابننل  ئ  نن ابل  فااعكسا ننال حربياابننل و ننئح ا حوطنناإل حريحإي 

ثأل رنلح ح، بنإ حونلي ونل يئإ فكناط فن  ر)ابنل تت)النط فن  حورةناظ ع ن  حوعظنا  حوكنا  اكعاصنإ  حونال
 رإبال ح،فإحي ئتعظب  ))اإ ت ا ع    س)ط ئيل.

 )ا حاعكسا ال حو  ابل ف   ترسط  إلنئإل ع ن  رإبنال ح،فنإحي عتبينل و صنثربال حو إلبنإل 
و ن إلال حوطنناإل حريحإي حو) ئونل وننل هاعئعنا ربننأل ت)نعا و ننا ح تصاصنال ينني  إلبنإل تصننط اونن  

ط ااوي ننتئإ  اطنافل اون  ا ننعاي حو ن إلال حوك نسإبل ) ننيئوبل حورةناظ ع ن  حوعظننا  رني ابتناث حوك)ن
حوكنا  اكني)ا ساعنل رنل  حوصننثربال ) ئونل و  ن إلال حو)يعبنل  ئسننط رنل  حرينإحلحل تسنئ  حوغابننل 

 )ع ا )ئحي ل حوراول حا تالعا بل ع   ر ا( حورإبال حوكا)ل وألفإحي. 

  

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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تناولناافيامفضوعااوافتنا اتنافلابافالعااي فاىتانحفياا فالانةااجفال اضااافوراولنفلاب فالتنا اااف
لاوفتنا ااافاااتوتف اا اجفالعااي فلض نيااافضااتيفاضاةاافالانةاااجفال اضااافيامفوراا فلااب فال ااا اج ف
يهااوفةلااملفاضاااافالتااتايةنفالوتا ةااافالتاامفت نعااهافال ااا افاىتانةااافيااا فانةاااجفا ياانات فوةمااو ف

ال امةنافال اضاااالف  فف-ال ااافال اضااف-اةاافالناااافال ااافي نا ان فالااألمف ا ضا الغان فضنهاافاض
أ فلاااب فال ااااألاةاجفالضذولااااافلهااااب فال ااااا افياااامف اااايةلفتا ةاااا فلاااابافالغاااان فت ااااتض فاذ اااانف
ال ألاةاجفالتمفتتضتعفيهافنتةرافلأل الةبفالتامفت تضاتلافيامفبلاسفمب ااوبفالااانفأوفالضناعفضا ف

ةاااتمف ذااأللفيالنااااافونااااافالتاانذةمفالض ااي فلضزاولتاا  ف  فأ ففضزاولااافنلااا فضااافضاا فلاابن فأ 
لااب فا  ااالةبفالض تضااترفضاا ف نيهااافضاا فلاابنهافأ فتلااملفض ا ااافذانتااافلاانةاااجفال اضااافلأليااناتف
الضم ولااافلهاااافت اااتونةافوتولةااا فويااابلسفتتراااا فال ألتاااافالواعاااافياااة فالعاااي فاىتانحفوالانةااااجف

ف ت فتافالتو لف ل فالنتا جفالتالةا:ال اضا فوياة فض فذأللفضافتافتنا

وةضااالفالرانااابفضذولاااافلاا تانرفلاا اااافيااا فالناااااافال اااافالعااي فاىتانحفلااوف ااا افف-1
ال اااايمفلنلاااا فاىتانر فمضاااافأ فال اااا افالضذت اااافيب اااتانفلاااوا لفالعاااي فاىتانحفلااامفال اااا اف

فا ولفلها. فالوزةن فالتن ةبةافلن ةسفالرضهونةا

ىتانحفاااااالفضضان ااااتهاف يضالهاااافيااااا فرضااااافضاااا فا  ااااالةبفت اااتف ااااا اجفالعاااي فاف-2
ن فالتن ةااابفالضيالااانفالااابحفة اااتفضااا فأذ ااانفاضتةاااازاجفاىتانرفيهاااوف رااانا فمب ااااوبفالضناااعفأوفالااااا

ا تانا مفةاتافالاراو ف لةا فيامفااا جفض ةناا فوياةا فيهاب فا  االةبفضا فلابنهافأ فتابانف اايافياا ف
فا و فوانةاجفا يناتفوتزةتفض فاترفت ةةتلا.

الغاان فضناا فلااوفةاان مسفالعااي فاىتانحف ةرايةااافيااا فالانةاااجفال اضااافلأليااناتفيةمااو فف-3
الا اااافيااا فالنااااافال اااافي ااون فالاااألم فييالضااياااافيااا فلاابافا ذةاانفنعااض فانةاااجفأذاانيف

فلأليناتفونم لفا  فتناةضها.
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ال نتةاااافيااالن افضاا فالعااضاناجفالضم ولااافلاانةااااجفال اضااافلأليااناتف  فأ فلااب فالانةاااجفف-4
الض نوعاافياةهااافافنتةراافال ةاوتفضنهاافوالرضايةاا فتتابانفيلاملفميةاانفيامفاالفالاانوئفا  ااتانا ة

ضاا ف اانئف ااا اجفالعااي فاىتانح فلااب فا ذةاانرفالتاامفتتو ااعف ااألاةاتهافياامفااالفلااب فالاالاااف
لضوارهاافالوعااعفالذ انفتاذاالفالتولاا فاةاامفةذاولفلهاااف األاةاجفذ ةاانرفت الف لاا فااتف ي ااا ف

ئف لا ف تنانلااافال ضالفيالت اتونفلضوارهاافلاب فالااانوئ ف عااياف لا فاىرانا اجفالذ ةاانرفالتامفتهات
يمفالفلب فالاالافوضاالفبلسف رنا فا يت الفاىتانحفالض نوعافيامفاا فا ياناتفوالابحفة اتفضا ف

ففاذ نفاىرنا اجفيا فالانةاجفال اضافلألينات.

ياااالن افضااا فضااولاااافالضلااانافاضاةاااافالا اااو فوالانةااااجفال اضاااافلألياااناتفيتمااانةسفياااترفف-5
فتي  ف ةنفي ف الافو ةنفمايةافيمفضوارهافلوا لفالعي فاىتانح.عضاناج ف  فأ فلب فا ذةنر

 اقتراحات:

ضاا فأراالفعااضا فالانةاااجفال اضااافلأليااناتفةت ااة فضاانلفا اات أللةافأمياانفلأليااناتفلضضان ااافف-1
فذا افالانةاجفالرضايةا. فانةاتها

فيعواي فأمينفيمفالاا جفا  تانا ةا.ف-2 ف اا اف ا اجفالعي فاىتانح

ولفأنااا فتضاااجفاىراياااافياااا فاىلااامالةافالض نوااااا ف بفأ فوضااا فذاااأللفضااااف اااي فةضمااا فال ااا
فالضلنافوععفل ا اجفالعي فاتوتفلعضا فيتافالض اسفيالانةاجفال اضا.

 



 

 

 

قائمة 
المصادر 
 والمراجع
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 أوال: قائمة المصادر:

 القرآن الكريم: -1

 سورة البقرة. -

 سورة آل عمران. -

 سورة النساء. -

 .القوانينثانيا: 

 الدساتير: -1

 .28/11/1996الصادرة في  76ج ر ج ج العدد  1996الدستور الجزائري لسنة -

 .07/03/2016الصادرة في  14ج ر ج ج العدد  2016التعديل الدستوري لسنة -

 لقوانين العضوية: ا -2

 .2ج ر ج ج العدد يتعلق باإلعالم  2012يناير 12المؤرخ في  05-12القانون العضوي -

 القوانين العامة: -3

الماان ق  01-14المعاادل لالمااتمق للقااانون  2017فيفااري  16المااؤرخ فااي 05-17القااانون -

 لحركة المرلر عبر الطرق لسالمتها.

المتعلاق بتن ايق كركاة المارلر عبار الطارق  2001ألت  19المؤرخ فاي  14-01قانون -

 لسالمتها لأمنها.

فاي  المؤرخ 37المتعلق بالبلدية ج ر العدد  2011جويلية  22المؤرخ في  11/10قانون -

 .2011جويلية  3

ي فالمؤرخ  12المتعلق بالوالية ج ر العدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12قانون -

 .2012فيفري  29
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المتعلااق بمساااامة الجااين الااو ني  1991ديساامبر  6المااؤرخ فااي  23-91قااانون رقااق -

ديسمبر  7المؤرخ في  63الشعبي في مهام كماية األمن خارج الحاالت االستثنائية في ج ر رقق 

1991. 

ات المتعلاق باالجتماعاات لالم ااار 28-89المعادل لالماتمق للقاانون رقاق  19-91قانون -

 .04/12/1991في الصادرة  62العمومية ج ر ج ج العدد 

 األوامر:-4

المنشاور فاي ج ر يتضامن القاانون البلادي  1967جاانفي  18الماؤرخ فاي  24-67مر األ-

 .المتعلق بقانون البلدية 80-90الملغى بالقانون  1967جانفي  18المؤرخة في  6العدد 

المتضامن رفاح كالاة الطاوارر ج ر العادد  2011فيفاري  23المؤرخ فاي  01-11األمر -

 .2011فيفري  23ؤرخة في الم 12

 47يتعلق بتطوير االستثمار ج ر ج ج العدد  2001غشت  20المؤرخ في  03-01األمر 

 .2001لسنة 

 

 

 المراسيم:-5

المتضمن تقرير كالة الحصار )  04/11/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي -

 (.12/06/1991الصادرة في  29ج ر ج ج العدد 

المتضااامن نعاااالن كالاااة  04/02/1992الماااؤرخ فاااي  44-92 المرساااوم الرئاساااي رقاااق-

 (.09/02/1992الصادر في  10الطوارر ) ج ر ج ج العدد 

الماتمق للمرساوم الرئاساي رقاق  1992ألت  11المؤرخ فاي  320-92المرسوم الرئاسي -

 (.12/08/1992الصادرة في  61المتضمن نعالن كالة الطوارر ) ج ر ج ج العدد  92-44

 الايي يحادد القواعاد العاماة 1994مااي  28المؤرخ في  13-94لتشريعي رقق المرسوم ا-

 المتعلقة بالصيد البحري.
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)  يتعلاق بترقياة االساتثمار 1993أكتاوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقق -

 (.1993سنة  64ج ر ج ج العدد 

لزيااار  المحااادد لصاااالكيات 1994ألت  10الماااؤرخ فاااي  247-94المرساااوم التنفيااايي -

لمؤرخ فاي ا 53الداخلية لالجماعات المحلية لالبيئة لاإلصالح اإلداري المنشور في ج ر العدد 

 .1994ألت  21

 المتعلق بصالكيات لزير النقل 1989ألت  29المؤرخ في  165-89المرسوم التنفييي -

 .1989ألت  30المؤرخ في  36المنشور في ج ر العدد 

المحدد لشارل  ممارساة الصايد  1996أفريل  6رخ في المؤ 121-96المرسوم التنفييي -

 .1996أفريل  10المؤرخة في  22البحري ليضبط كيفيتها المنشور في ج ر العدد 

المتعلااق ببناااء المسااجد لتساايير   23/3/1991المااؤرخ فااي  91/81المرسااوم التنفياايي -

 (.10/04/1991الصادرة في  16لتن يمه ) ج ر ج ج العدد 

حدد لصاالكيات رئايا المجلاا الشاعبي البلادي فيماا يرا  الطارق الم 267-81مرسوم 

 .1981أكتوبر  13المؤرخة في  41لالنقالة لالطمأنينة المنشور في ج ر العدد 

ماان ل األيحاادد ساالطات الااوالي فااي مجااا 1983ماااي  28المااؤرخ فااي  373-83مرسااوم -

  .1983ماي  31المؤرخة في  22ج ر العدد لالمحاف ة على الن ام العام 

  .ا: قائمة المراجعثثال

 :المؤلفات-1

 ،د.  ، دياوان المطبوعاات الجامعياة ،محاضارات فاي المؤسساات اإلدارياة ،أكمد محيو -

 .1992 ،رالجزائ

 ،ةالقااااار دار النهضاااة العربياااة، اري،النشاااا  اإلد اإلداري، القاااانون ساااعاد الشااارقالي -

1984. 

، الطبعة ةلالن ق الوضعي اإلسالميةشريعة الرقابة على أعمال اإلدارة في ال ،سعيد الحكيق-

 . 1987القاارة، دار الفكر العربي، الثانية،
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 ،المجاااد للطباعاااة باااالهرم أباااودار  ،اإلداريأساااا لقواعاااد القاااانون  ،ساااعيد السااايد علاااي-

2007\2008. 

 العرباي، دار الفكر ،دراسة مقارنة سليمان الطمالي، الن رية العامة للقرارات اإلدارية، -

 .1974مصر، 

طباعاااة  لالنشااار دار اوماااة لل ،سااالطات لضاااوابط ، الضااابط اإلداري،ساااليماني انااادلن-

 .2017 ،لالتوزيح، الجزائر

 .2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي ، البوليا اإلداري،الرير أبوعادل السعيد -

ن ريااة الضاابط اإلداري فااي الاان ق الوضااعية المعاصاارة  ،عبااد الاارهلش ااسااق بساايوني -

 .2008 يعة اإلسالمية، دار الفكر الجامعي،لالشر

زياح، ، الطبعاة الثانياة، جساور للنشار لالتواإلداري، الوجيز فاي القاانون عمار بوضياش -

 . 2007، المحمدية، الجزائر

ن دياااوا ،5الن اااام اإلداري، الطبعاااة  ،القاااانون اإلداري، الجااازء األلل ،عماااار عوابااادي -

 .2008 المطبوعات الجامعية،

وعاات ن  المطب، دياوا3الطبعة  ،2ج  ، النشا  اإلداري،اإلداري، القانون وابديار ععم -

 .2005الجزائر ، ،الجامعية، بن عكنون

 ،ريةاإلسااكند ،دار الجامعااة الجدياادة للنشاار ،القااانون اإلداري، د.  ،ماجااد راغااح الحلااو -

 .2004 ،مصر

 لنهضاااة العربياااة،، دار االضااابط اإلداري لسااالطاته ،محماااد عبياااد الحساااالي القحطااااني -

 .2003 ،القاارة

، دة ، الضابط اإلداري فاي دللاة اإلماارات العربياة المتحامحمد عبيد الحسالي القحطاني -

 .2005بو المجد للطباعة بالهرم، أالتزام الحدلد لكيادية التنفيي، دار 

 لجديادةاإلداري، د. ، دار الجامعاة ا ، الن رياة العاماة للقاانونمحمد رفعت عبد الوااا  -

 .2012، للنشر، اإلسكندرية، مصر
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، جزائاارمطبعااة دالااي نبااراايق، ال  ،1، الجاازء الثاااني،   اإلداريناصاار لباااد ، القااانون   -

2004. 

 .2006، ، دار الثقافة للنشر لالتوزيح1ااني علي الطهرالي، القانون االداري،    -

 الرسائل العلمية : - 2

 مذكرات الماستر : - أ

مجاااال ضااابط الحقاااوق ، سااالطة اإلدارة المركزياااة فاااي دي كهيناااةخبرلناااي فطيماااة، ماااا -

ة الحقوق ترص  قانون الجماعات اإلقليمية، كلي، لالحريات العامة، ميكرة لنيل سهادة الماستر

 .2016\2015، لالعلوم السياسية، جامعة عبد الركمن بن ميرة، بجاية

 ، مايكرة ترارج لنيال، تأثير سلطات الضابط اإلداري علاى الحرياات العاماةعزلز هخول -

بان  معاة العرباي، كلية الحقوق لالعلوم السياسية، جاسهادة الماستر، ترص  منازعات عمومية

 . 2016 \ 2015مهيدي، أم البواقي، 

 لضاابط اإلداري علااى الحريااات العامااة، ماايكرة تراارج لنياال سااهادة، اثاار اخوياادمي كياااة -

اديا، باعاة عباد الحمياد بان لسياسية، جام، ترص  ندارة عامة ، كلية الحقوق لالعلوم ارالماست

 .    2015\2014، مستغانق

  فوا مية سليمة، الضبط اإلداري لسلطاته، ميكرة تررج لنيل سهادة الماستر، ترصا -

 \2018 ، كلياة الحقاوق لالعلاوم السياساية، جامعاة عباد الحمياد بان بااديا، مساتغانق،ندارة عامة

2019. 
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