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سبب  إلى، أهدي ثمرة جهدي وتعبي بخالص الود وخالص الوفاء

ا الذي ال هم، اعترافا بفضللى الناسغأ  إلىوجودي في هذه الحياة، 

.حفظهما هللا ينوالدي الحبيب إلى ،ل إال فضل هللاضيفوقه ف  

  إلى روح جدتي الطاهرة رحمة هللا عليها.

.ين جمعتني بهم أخوة هللاذ، أحبائي الكل إخوتي، أصدقائي إلى  

، وكل أساتذتي الكرام عبر كامل المسار التعليميكل طالب علم إلى  

مرحلتي هذه، والذين أكن لهم كل مشاعر الحب  إلى بتدائياإلمن 

 والتقدير واالحترام والتبجيل، إليكم جميعا ودون استثناء.
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ا ، لك الحمد يا هللا حمدا كثير كلفنا هما بالحمد هلل الذي علمنا من العلوم 

 .سلطانكيليق بجالل وجهك وعظيم 
(، ومصداقا 7" )ابراهيم َلِئن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ " إلى تع همن منطلق قول

َ َمْن ال َيْشُكُر النَّاس: صلى هللا عليه وسلملقوله  ال أجد  ،""ال َيْشُكُر َّللاَّ
الدكتور  األستاذ إلى سبيال سوى أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان 

ه لي في تساعدلملرئيس على هذا البحث المشرف ابن عبو عفيف" "
 إلى ، والشكر الموصول وضوع البحث، وقبوله اإلشراف عليهم تياراخ

 ، فلهم من هللالمناقشة والتي تفضلت بتقييم بحثيالسادة أعضاء اللجنة ا
من ذهب  ي ، كما أسجل شكري وتقدير مني صادق الدعاءالجزاء و  عظيم
كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وبذل معي جهدا يذكر ويشكر  إلى 
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 مقدمة:
انحصرت وظيفة الدولة في بداية تشكل مفهومها في المحافظة على أمنها الداخلي 

قامة العدل بين ءالدولة من االعتدا والدفاع عن إقليم الدولة ، وقد عرفت بالناسات األجنبية، وا 
الحارسة التي ال تتدخل في نشاطات األفراد الذين تسند إليهم مختلف األنشطة والمجاالت 

 األخرى.
النظام  رضففوظيفة الضبط اإلداري وظيفة قديمة قدم الدولة، وذلك لكونها ضرورية ل

ال تعرض السلم واألمن  المجتمع،ي وتحقيق االستقرار ف وضى للخطر وتسود الف االجتماعيوا 
 .واالضطرابات

عن  ةازدادت أهمية هذه الوظيفة بزيادة الدور التدخلي للدولة، حيث تخلت الدولة الحديث
ية االقتصادية، الثقاف ،االجتماعيةفكرة حيادها وأصبحت تتدخل في شتى مجاالت الحياة 

، خاصة مع انتشار الفكر لحقوقهم وحرياتهم وهذا ما أثر على ممارسة األفراد ،والسياسية
لعشرين واتساع رقعة األنظمة الديمقراطية، أين أصبحت اوالنظام الديمقراطي السيما في القرن 

نية مدى توفير الدولة للضمانات القانو بى احترامها لحقوق اإلنسان وحرياته، و مدالدول تقاس ب
 ن التمتع بها.امضلوالعملية 

عامة ال في دساتيرها بحقوق اإلنسان والحريات لالعترافلذلك سارعت معظم الدول 
 وتكريسها من خالل آليات فعالة وضمانات كافية.

 تبرت أساسية في مستوى حضاري فالحرية هي مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اع
لمجتمع بدون فا"فلها الدولة لها، ، ووجب أن تتمتع بوصفها هذا بحماية قانونية خاصة تكمعين

 ى"مع الفوضتمج حرية يعني مجتمع االستبداد، ولكن الحرية بدون ضوابط تساوي أيضا
ع المشر  ها، دفعت مختلف التشريعات ومنإذا مقتضيات الحفاظ على النظام العام

 ت.ذه الحرياههيئات الضبط اإلداري سلطات واسعة في تقييد وتنظيم  تخويل إلىالجزائري، 
 الحريةتميز  تيهي الها القوانين واألنظمة ثالتي تحد طوابضلتزام بالالتقيد بالنظام واإلف

ومظهرا  ،کا حضارياسلو يعد  طوابضبال لتزاماإلخرى فإن أ ومن جهة، هذا من جهة ضىو الفعن 
بغرض التهرب من الخضوع لكل  الحريةكن التذرع بممارسة ممن مظاهر التمدن، حيث ال ي

 المطلق. اسمهفي علم القانون  فال شيءالحرية  هذهيد قما ي
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 ىلع تعتبر وظيفة الضبط اإلداري من المهام الرئيسية للدولة، ومن هنا كان لزاما لذلك
الة االنتظام، ح إلىالفوضى من حالة  المجتمعالهيئات اإلدارية ذات الصلة بهذه الوظيفة تحويل 

 ه.كرا اإلوسائل  نوما تملكه م دارةلإلفي إطار السلطات المخولة قانونا 
ر ، فإن أعمالها تعتبر غيه الحدود التي وضعها لها القانون فإذا خرجت اإلدارة على هذ

 أمام المحاكم المختصة. االطعن فيه ويمكنمشروعة، 
فراد منافسة بين الطرف الضعيف وهم األ ةبين األفراد والسلطة كانت دائما عالق فالعالقة
لضبط تها بالخصوص هيئات ا، وبين الطرف القوي وهي الحكومة وأجهز لتوجهاتهاالمعارضين 

وما ة، إلزاميهيئات الضبط اإلداري من سلطات  ه، لما تملكاإلداري، هذه العالقة ولدت صراع
 ية.أو االستثنائ العادية الظروفمن قرارات ضبطية فردية وتنظيمية، سواء في  تصدره

، ائيتين هامتينثنكان ال بد على الدولة من إيجاد وسيلة لتحقيق التوازن النسبي بين  لهذا
 مقتضيات الحفاظ على النظام العام، وضمان الحقوق والحريات لألفراد.

 :الموضوع يةمأه
 :يليفيما  جسدتتأهمية بالغة  ي لدراسة كل ما يتعلق بهيئات الضبط اإلدار 

سائلها، تعتبر من أقدم وأهم نظريات القانون اإلداري و وأعمالها و أن هيئات الضبط اإلداري  -
 لىعيومنا هذا، وذلك نظرا للتغييرات والتطورات التي طرأت  ىإلوهي مازالت محل دراسات 

ى ض علر فتطور مجاالت ونشاطات األفراد، ما ي إلىتؤدي بصفة آلية  التيمعات و تلمجا
 .ضىتعم الفو مواكبة ذلك حتى ال  ي هيئات الضبط اإلدار 

أهداف الضبط اإلداري والتي تطورت على ما كانت عليه سابقا،  معه ، وسعتوسع نشاط اإلدارة -
 المساس بحريات األفراد. إلىيؤدي وهو ما قد 

العهد  ةإن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة في النظام القانوني الجزائري، كون الجزائر حديث -
ل الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري، ومعرفة من خال رزباالستقالل، هذه األهمية تب

ورا و نظام الحزب الواحد، مر  االشتراكيباعتماد النهج  ابدءالمراحل التي مر بها هذا الموضوع 
لمراحل وفي كل هذه ا االقتصاد الحرا مرحلة ذرة، وكقغير المست منيةواألاألوضاع السياسية ب

عرفت صراعا مستمرا بين السلطة والحرية، ما اقتضى البحث في مختلف النصوص القانونية 
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 نائيةواالستثوفي الظروف العادية  الجزائرفي  ي ط اإلدار بونماذج وتطبيقات سلطات الض
 عامة.لامعرفة مدى التوازن بين ضرورات حفظ النظام والتمتع بالحقوق والحريات  إلىللوصول 

 أسباب اختيار الموضوع

 موضوعية.لعل من أهم أسباب اختيارنا للموضوع أسباب ذاتية وأخرى  -
 ماو  ، واهتمامنا بمجال الحقوق والحرياتالجانب اإلداري  إلىبميولنا تتعلق األسباب الذاتية أوال  -

 ألفراد،او  تارتباطه المباشر بالمجتمعا في دراسة هذا الموضوع هو وتعمقااهتماما وحماسا  زادنا
 وحقوقهم وحرياتهم، والبحث في هذا الموضوع خاصة في النظام القانوني الجزائري.

وتتعلق األسباب الموضوعية بأهمية الموضوع ذاته ومكانته في الجزائر، نتيجة للتطورات الكبيرة  -
، خاصة مع حداثة التجربة الديمقراطية في ها في مختلف المراحل التي مر بهاالتي شهد

موازنة بين لاتوفيق المشرع الجزائري وسلطات الضبط اإلداري في  ى، وأيضا معرفة مدئرالجزا
 .النظام العام كهدف وصيانة الحقوق والحريات العامة وعدم المساس بها

 اف الدراسة:دأه

 خالل هذا البحث يسعى الباحث إلى: من
ي معرفة مدى حدودها خاصة فتحديد هيئات الضبط اإلداري وفقا للنظام القانوني الجزائري و  -

نظام العام بكل للمن جهة، ومن جهة أخرى محاولة إعطاء مفهوم  هذاالظروف االستثنائية 
كل سلبي دون التأثير بش الهدفنجاح هيئات الضبط اإلداري في تحقيق  مدى ةعناصره ومعرف

 .على الحقوق والحريات العامة
والمواضيع، خاصة وأن هذا الموضوع بالرغم من مثل هذه الدراسات بالمكتبات القانونية  إثراء -

 ، إال أنه لم ينل حظه من الدراسة.وتشعبه تهميهأ 
 البحث إشكالية

د شكل عام يتطلب منا الوقوف عنب ي االدار  الضبطفي الحقيقة أن الحديث عن هيئات 
 أهمها:مجموعة من اإلشكاالت 

التشريع  قفالضبط اإلداري وما هي األجهزة المنوطة بحفظ النظام العام و  بهيئاتما المقصود  -
 الجزائري؟
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خطورة األعمال والوسائل التي تستخدمها هيئات الضبط اإلداري من أجل حفظ النظام مدى  ما -
 ؟لعام خاصة في الظروف االستثنائيةا
داري اإل يئات الضبطأي حد يمكن أن يقف القاضي اإلداري بالمرصاد ألعمال وقرارات ه إلى -

 ؟غير المشروعة
المختلفة بين  هتوالسؤال األهم هو ما مدى تحقيق المشرع الجزائري التوازن والتوافق في تشريعا -

 ضرورات حفظ النظام العام ومقتضيات ممارسة الحقوق والحريات العامة؟
 الدراسة منهج

مدنا على ا، اعتمن أجل دراسة هذا الموضوع واإلجابة على هذه اإلشكاليات وغيره
، ونيةهذه الدراسات والبحوث القان ، ألنه في نظرنا هو مالئم لمثلالمنهج الوصفي التحليلي

 .المقاربةباإلضافة إلى المقارنة البسيطة في بعض الحاالت مع بعض التشريعات 
 الدراسات السابقة

ن معظم أ، بل البحوث التي استوفت هذا الموضوع جد في المكتبات القانونية مننلم 
 :يلي جزئيات ال أكثر، نذكر منها مااشتملت على  الدراسات

  ،هادة لنيل ش ، أطروحة مقدمةر"سلطات الضبط اإلداري المحلية في الجزائ"عبد القادر دراجي
 .0222الدكتوراه، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 هادة ش بحث لنيلة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، نسكي
 .2222، الحقوق والعلوم اإلدارية، الجزائر معهدالماجستير في اإلدارة والمالية العامة، 

 في  جستيرماالرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري، مذكرة لنيل شهادة ، ط عمريوقر ب
 .0220وري، قسنطينة، تالقانون العام، جامعة من

 صعوبات البحث

 وض في جزئياتخخالل ال، ومن علمي من صعوبات تواجه الباحثبحث ال يخلو أي 
لمتعلقة ا الصعوبات تتمثل على وجه الخصوص في قلة الدراساتبعض هذا الموضوع واجهتنا 

ظم الدراسات ومع الموضوع وتشعبا المجال ذفي ه التشريع لغزارةاإلداري نظرا  بهيئات الضبط
 .الجانب التطبيقي وجه الخصوص دون  تناولت الجانب النظري على
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ة الوافر من الدراس بعد بالقسط أيضا معظم النصوص القانونية الحديثة لم تحضو 
 والتحليل وهو ما صعب مهمة الباحث لإللمام بمختلف التعديالت الجديدة.

جملة من الموضوعات ذات العالقة بموضوع  لىإعرض من خالل هذه الدراسة نتوس
 مفهوم ىإل تطرق في الفصل األولن، بحيث نيفصل إلى البحث ميالدراسة، من خالل تقس

 :مبحثين ىإلهيئات الضبط اإلداري وأشكالها وقد انقسم 
 مفهوم هيئات الضبط اإلداري  ىإلفيه  ق المبحث األول الذي نتطر 

 .أشكال هيئات الضبط اإلداري لى إتطرق فيه نالثاني والذي  والمبحث
درس فيه آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في الظروف العادية نأما الفصل الثاني 

 مبحثين. ىإل ، وتم تقسيمه أيضاواالستثنائية
 آليات هيئات الضبط اإلداري ى إلتعرض فيه ناألول  المبحث

 .أما المبحث الثاني فسنتناول فيه حدود سلطات الضبط اإلداري 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل األول: مفهوم هيئات الضبط 
 اإلداري وأشكالها
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 ل: مفهوم هيئات الضبط اإلداري وأشكالهاوالفصل األ 
 النظام على المحافظة هو اإلداري، الضبط من األساسي الهدف فإن معروف هو كما

 كل في أهمية األكثر النشاط جهة، من هذا النشاط ويعد الضبط، بسلطة يعرف ما أو العام،
 هو وهذا. 1حقوقه وحماية المجتمع في النظام لفرض اإلكراه ووسائل القوة تمتلك ألنها دولة،

 مممارساته على القيود وفرض األفراد حياة في الدولة تدخل فإن أخرى  جهة ومن. األصل
 الحرية، زةغري غريزتان، ذ تتنازعإ"، االستثناء هو وهذا خطورة، األكثر اإلجراء يعد لحرياتهم،
 .2والسلطة" السيطرة حب وغريزة

 اري.الضبط اإلد ممارسة أثناء اإلدارة به تقوم الذي الحساس الدور جليا يظهر هنا ومن
داري، الضبط اإلبصالحيات  تتمتع التي الهيئات مفهوم تحديد: الأو  ذلك وجب على

 أو الوطني ى المستو  على تمارس اختصاصها هيئات: قسمينإلى  الهيئات لهذه تقسيم: وثانيا
 .الالمركزي  أو المحلي على المستوى  اختصاصها تمارس وهيئات المركزي،

 ل: مفهوم هيئات الضبط اإلداري.والمبحث األ 
 تمارس التي السلطات بتحديد واكتفى تعريفها، إلى والفقه والقضاء المشرع يتطرق  لم
 من الهيئات ذهله تعريفا نستنتج أن لو اسنح وبالتالي واختصاصاتها، اإلداري  الضبط وظيفة
 والفقه. القضاء وكذا الجزائري  التشريع في اإلداري  الضبط نظرية خالل

 ل: تعريف هيئات الضبط اإلداري.والمطلب األ 
 بأغل تعارف كما االمتيازات من بمجموعة قانونا محددة لهيئات المشرع اعترف لقد

 بفرض ذلكو  واجباتها، لتحقيق اإلدارية سلطاتها تمارس اإلداري  الضبط هيئات أن على الفقه
 العام. النظام على المحافظة ويضمن يحقق الذي بالقدر األفراد حريات على القيود

 ديدتح ثم ومن اإلداري، الضبط هيئات تعريف إلى التعرض لأو سنح أكثر، ولنستوعب
 خصائصها.

 
 

                                                 
 070ص  2222نواف كنعان، القانون اإلداري األردني، الكتاب األول، دار وائل للنشر والتوزيع عمان،  1
 .072ص ، الجزء األول،2220هاني علي الطهراوي، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر، عمان،  2
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 .ل: تعريف هيئات الضبط اإلداري والفرع األ 
 تلك نم المقصود إلى الأو  وهنن أن البد اإلداري، الضبط لهيئات تعريف إعطاء قبل
 حيث م،التنظي طريق عن العام النظام لحفظ اإلجراءات اتخاذ صالحية لها خول التي السلطات

 لشرطة،ا جهاز مثل المادي جانبه في العام النظام حفظ بمهمة المكلفة األجهزة بها يقصد ال
 .1المادي عنىبالم الضبط بسلطة تتمتع العضوي  بمعناها ضبط سلطة كل بأن القول يجب ال إذ

 سواء الحصر سبيل على اإلداري  الضبط سلطات حدد قد نجده القانون  إلى وبالرجوع 
 الممارسة اتللسلط بالنسبة أو العام، اإلداري  الضبط بممارسة المختصة بالسلطات يتعلق فيما

 .الخاص اإلداري  للضبط
 ممارسة بصالحيات تتمتع التي الجهات أو األشخاص تلك هي اإلداري  الضبط فهيئات

 في ،اإلداري  ومهام الضبط مسؤوليات بها تناط التي السلطات تلك هي أو اإلداري، الضبط
 .ليبواألسا الوسائل من بجملة ذلك في مستعينة المجتمع في العام النظام تحقيق سبيل

 الضبط روتدابي إجراءات التصال بالغة، أهمية له الهيئات هذه تحديد أن اإلشارة وتجدر
 تنظيميةوال والتشريعية الدستورية النصوص تعهـد لهذا، العامة والحريات بالحقوق  اإلداري 
 عاملين لىا  و  االداري  الضبط بعملية تقوم وخاصة معينة هيئاتإلى  اإلداري، بالضبط الخاصة
 .2تنفيذها مهمة يتولون 

 .الفرع الثاني: خصائص هيئات الضبط اإلداري 
 فيما يلي: اإلداري  الضبط هيئات خصائص أهم جمالإ يمكن

 االنفرادية: الصفة ال:أو 
 لتحقيق ةاإلداري سلطاتها تمارس اإلداري  الضبط هيئات أن على الفقه أغلب تعارف لقد
 صدارإ خالل من وذلك األفراد، بإرادة إرادتها توافقإلى  حاجة دون  منفردة، بصورة واجباتها
صدار امر،و واأل اإلداري، الضبط لوائح  ختصاصها،ا صميم من تعتبر والتي الفردية القرارات وا 

                                                 

 .20الجزء الثاني، ص  0222عمار عوابدي، القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 1 
 .287، ص0222علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  2 
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 الضبط سلطات سلوك تصور يمكن فال 1عليه والمحافظة العام النظام حماية بهدف وهذا
 اإلداري. مجال الضبط في التعاقد طريق اإلداري 

 الرجوعب اإلدارة فرضتها التي اإلجراءات لجملة واالمتثال الخضوع الفرد على ولذلك
 .2القضائية السلطة رقابة وتحت للقانون، دائما

 ابلةق غير واختصاصاتها، اإلداري  الضبط سلطات إن صالحيات القول يمكن ومنه
 التصرف احبهاص يستطيع وال حقوق، منها أكثر واجبات فهي فيها، التغيير تقبل ال للتصرف،

 .يريد كما
 .الوقائية الصفة ثانيا:

ي ائقالو ا بطابعه اإلداري، الضبط سلطات تتخذها التي واللوائح القرارات جميع تتميز
 نعم إلىخطار والوقاية منها قبل وقوعها، فهيئات الضبط اإلداري، تهدف األ أبمعنى در 

 ا اإلجراءاتبقمس باتخاذها وذلك ،3العام االخالل بالنظام نهاالتي من شأ االضطرابات
 متضاربة، وأمتناقضة  أو مختلطة تكون  ال حتى الفردية نشطةاأل بضبط فتقوم لذلك الضرورية
 الفوضى. تعم وحتى ال

يه قد يتسبب ف الذي الخطر تقدر معينة، فإنها رخصة سحب إلى اإلدارة لجات ما فإذا
 بذلك هافإن معين، محل بتشميع اإلدارة قيام بهذه الرخصة، وكذلك المعني احتفاظ استمرار
 النشاط. المشمع في المحل استمرار حالة في خطر وقوع تتوخى

 .التقديرية الصفة: ثالثا
 اإلجراءات اتخاذ في الواسعة التقديرية بالسلطة تتمتع اإلداري  الضبط هيئات أن حيث

 تحقيق نهاأش من التي القانونية، دواتواأل الوسائل اختيار في ةحر  فهي الضبطية، والتدابير
 فرديا طانشا أن قررت ما فإذا قراراتها، بتسبيب ملزمة غير أنها كما اإلداري، الضبط أغراض
 هذاو  الخطر، هذا وقوع ومنع التدخل عليها كان معينة، أخطار أو خطر في سيتسبب معينا

 العام. النظام على المحافظة بغرض

                                                 

دراسة مقارنة )فرنسا، مصر، اليمن(، رسالة ربي، رقابة القضاء على مشروعية أعمال الضبط اإلداري، آأحمد الم 1 
 .20، ص 0227ماجستير، جامعة عدن، اليمن، 

 .20، ص0222نسرين شريفي، مريم عمارة، سعيد بوعلي، القانون اإلداري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  2 
 .082نواف كنعان، المرجع السابق، ص  3 
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 اجتماع أو عامة، تظاهرة إقامة بغرض سياسي لتنظيم رخصة منح عدم قدرت فإذا
 .1الجماعي النشاط هذا عن ستنتج مخاطر هناك أن رأت أنها شك، ال فإنها عام،

 سحب أو رخصة، منح عن االمتناع طريق عن إما يكون  اإلدارة تدخل وبالتالي فإن
 .في حالة وجودهاالرخصة 

ئات الضبط اإلداري، حيث تمارس فيه هيخصب ل مجالاإلداري،  الضبط مجالإذن 
أن  بالنظام العام، ومما ال شك فيه خاللإملك التدخل كلما قدرت وقوع تإذ  التقديرية،سلطاتها 

 .2"لمبدأ المشروعية وخاضعةمقيدة  هيهذه األعمال اإلدارية "
 .رابعا: صفة التعبير عن السيادة

إلداري االستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط ا االمتيازاتتتمثل هذه الفكرة في مجموع 
إلى  الجوئهبهدف الحفاظ على النظام العام في الدولة، من خالل قراراتها، ولوائحها، وحتى 

 .3وتحديد وتقييد الحريات والحقوق الفردية هذه السلطات، لتنفيذالقوة المادية الجبرية 
 .المطلب الثاني: أهداف هيئات الضبط اإلداري 

 الدولة، يف الهدف األساسي لهيئات الضبط اإلداري هو حماية النظام العام وصيانته إن
رونق، وجمال ال العامة واآلداب واألخالق والسكينة العامة الصحة العام، األمن الثالثة، بعناصره

ة ل اإلجابو احنهذا ما س عناصره؟ا مضمون النظام العام؟ وما هي موالتي أضيفت حديثا، ف
 .عنه
 .ل: مدلول فكرة النظام العام وخصائصهوع األ الفر 
 فكرة النظام العام مدلول ال:أو 
 :في التشريع .1

رغم كثرة النصوص القانونية التي تتحدث عن  العام،لم يعرف المشرع الجزائري النظام 
 .اإلداري النظام العام الذي يعد من أساسيات النشاط اإلداري لهيئات الضبط 

 

                                                 

 .020هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  1 
 .282، ص 0220عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  2 
 .228نسرين شريفي وآخرون، المرجع السابق، ص  3 
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 :في القضاء .2

العامة  اآلداب، اعتبر أن 2202إذا ما اتجهنا لمجلس الدولة الفرنسي في مرحلة ما قبل 
من اختصاص سلطات الضبط الخاص، وخارجة عن نطاق الضبط العام والتي ال يحق لها 

لمادي ليس مهددا. وفي مرحلة ما االتدخل بحجة المحافظة على اآلداب العامة مادام النظام 
ماية حلاإلداري بالتدخل في بعض الحاالت  الضبطلدولة لسلطات مجلس اح سم 2202بعـد 

 ديدابها تهولو لم يترتب على اإلخالل  التقليدي،عن النظام  االنظام العام الخلقي بعيد
 .LUTETIA1 حكمه الشهير في قضية في وكان ذلك المادي، باالضطراب

وهذا يعني أن مجلس الدولة الفرنسي قد أضاف عنصر األخالق واآلداب العامة في 
مرحلة الحقة، عندما قضى بحق سلطات الضبط اإلداري في التدخل في بعض الحاالت 

عرض األفالم السينمائية، إذا كان من شأن عرضها كحظر  العامة،لحماية األخالق واآلداب 
 .العرض لحالعام بسبب الصفة غير األخالقية للفيلم مإثارة اضطرابات جسيمة في النظام 

رفة اإلدارية غقرار ال ،رد تعريفا للنظام العامأو جده قد ن ،الجزائري القضاء  إلىوبالرجوع 
"إننا نقصد من خالل عبارة  حيث جاء فيه: 2282جانفي  07 بتاريخمجلس قضاء الجزائر ب

ي لك عليه،مجموعة القواعد الالزمة لحماية السلم االجتماعي، الواجب الحفاظ  مالنظام العا
التراب الوطني من استعمال قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة  ريتمكن كل ساكن عب

 .2في مكان إقامته
 الفقه:في  .3

 د،يصعب معها وضع تعريف محد لذلك ونسبية، مرنة تعتبر العام النظام فكرة أن بما
 آخر، إلى  زمن ومن الدولة، بل داخل آخر إلى  مكان ومن أخرى، إلى دولة من تختلف كونها
 التقليدي التعريف نجد وهنا تعريف محدد للنظام العام، وضع في الفقهاء قد اختلفوا أن فنجد
 العام. للنظام تقليديالالغير  والتعريف العام، للنظام

                                                 

 .2202 ديسمبر" بتاريخ LUTETIAصدر حكم الدولة الفرنسي الشهير هذا في قضية شركة لوتيتا "1 
 .202، ص 0228اإلداري، دار الفكر الجامعي، مصر، عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس 2 
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ت وفق هذا نعرج على بعض التعريفا أن بأس العام، ال بالنسبة للتعريف التقليدي للنظام
 .1لفوضى"ل معارضة فعلية لةحا العام النظام "إن يقول حيث" "هوريو الفقيه المضمون، كتعريف

دبي اهتم بالمظهر المادي الملموس للنظام العام ولم يعتد بالمظهر األ هوريو الفقيه أن نالحظ
 له.

 نم مجموعة عن عبارة العام النظام إن" بقوله العامالنظام " جودي" الفقيه أيضا عرف
 مواطنينال بين سليمة عالقات غنى عنها لقيام ال التي العامة، واآلداب للفن الالزمة الشروط

 .2االقتصادية" عالقاتهم بما يناسب
 مكتمل يرغ سلبي، قاصر، فيتعر  أنه العام، للنظام التقليدي التعريف على ما يعاب

 ال ما هذاو  المجتمع. في الفوضى وجود عدم وهي مباشرة نتيجة على يتوقف كونه العناصر،
 يعجم يشمل نظام إقامة على يعمل أصبح الذي العام، للنظام الحالية التطورات مع يتالءم

 األفراد. وحريات بحقوق  المتصلة المجاالت
 الذي االجتماعي، المذهب ظهور فمع العام، للنظام التقليدي غير للتعريف بالنسبة

 القتصاديا النشاط خاصة الفردية الحريات على القيود من المزيد وفرض الدولة، بتدخل يسمح
 النظام عبارة من بدال االجتماعي، النظام إطالق عبارة الفقهاء بعض يفضل المعنى هذا وفي
 .3فردي ليبرالي مدلول لها التي العام

 كلل والمتكامل المنسجم التنظيم ذلك أنه على العام النظام يعرف الحالي، والمعنى
الكائنة  والسياسية، والفكرية والخلقية، واالقتصادية،، واالجتماعية اإلنسانية،العالقات  مجموعة

 في حياة مجموعة معينة.
لعادل عن طريق التحديد ا تتحققسالم المجموعة التي  "حالة :بأنه فيعرفه "تيث جين"

ة في الجماعة ومن مسجنللحريات الفردية والجماعية، من أجل ممارستها ممارسة منهجية م
 .4"سلطةللسير المرافق العامة واالستعمال العادي  جلأ

                                                 

عبد الرؤوف هاشم البسيوني، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، دار السالم  1 
 .202، ص 0227الفكر الجامعي، مصر، 

 .202المرجع نفسه، ص  2 
 .202، ص 2282األولى، ذات السالسل، الكويت، ماجد الحلو، القانون اإلداري الكويتي، الطبيعة  3 
سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، بحث لنيل شهادة الماجستير في اإلدارة 4 

 .28، ص 2222والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، الجزائر، 
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 داري اإلإن النظام العام في عموم القانون : "يقول األستاذ عمار عوابدي في هذا الشأن 
العام  األمنهو المحافظة على  اإلداري،الدولة، وكهدف وحيد للبوليس والوظيفة اإلدارية في 

بطريقة وقائية، وذلك عن طريق القضاء على  العامة،والصحة العامة والسكينة العامة واآلداب 
 .1"والتي قد تهدد عناصر ومقومات النظام العام مصدرها،كل المخاطر، واألخطار مهما كان 

 يتضح لنا أن هناك اتجاهين لمدلول النظام العام: قما سبمن خالل 
 ينظر للنظام العام على أنه النظام المادي الملموس الذي يعتبر بمثابة  المادي:لمدلول ا

 .تالبححالة واقعية مناهضة للفوضى بالمعنى المادي 
  ظام نال يعدإذ  معا، ييمتد ليشمل المفهومين المادي واألخالق :األخالقي""المدلول األدبي

العام مفهوما عاما وغامضا، وليس المقصود منه المحافظة على النظام المادي فقط في 
 .2الشارع بل يشمل أيضا عناصر أخرى، أهمها المحافظة على النظام األخالقي

 العام.ثانيا: خصائص النظام 
 يلي:فكرة النظام العام بما  تتميز

ضوابط  فهو بذلك يرسم اجتماعيا،ضبط نشاط األفراد وتصرفاتهم  إلىيتجه النظام العام  .2
العام  النظامفانتهاكها،  أوعلى مخالفتها،  االتفاقالتي ال يجوز لألفراد  االجتماعيالسلوك 

 .القانونيفي النظام  مرةاآليعبر عن الحلول 
مفهوم أضيق من ال عاميرتبط النظام العام بالمصالح األساسية والجوهرية، مفهوم النظام ال .0

والقيم  العام تشمل األسس مفهوم النظاممصلحة العامة، والدائرة التي ينحصر فيها للالواسع 
 المادي والروحي خاصة في المبادئ تجد مصدرهاوالتي  ،والمبادئ التي يقوم عليها المجمع

تالف خلذلك تجد مفهوم النظام العام يختلف با ،البالد دستورالدستورية التي يتضمنها 
 .3الزمان والمكان

                                                 

 .20عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1 
دي قبيالت، القانون اإلداري، "ماهية القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري"، دار وائل للنشر والتوزيع، حم2 

 .000، الجزء االول، ص 0228عمان، 
 .272، ص 0222حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 3 
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أن  ذلك وحده،وليس من صنع المشرع  متطورة،النظام العام تعبير عن فكرة اجتماعية  .2
ن يفرض ولكن ال يستطيع أ وتطوره،المشرع قد يلعب دورا مهما في التعبير عن النظام العام 

ي تكوين ف دور إنشائي كبير لها تقاليد الشعب واألعرافف بالقوة،النظام العام الذي يريده 
واعد مشرع في إرساء قلل لكبيرا مع عدم إنكار الدور له،، بل هي المصدر المباشر قواعده

ة بل فكرة اجتماعي امدةجالنظام العام ليس فكرة قانونية "النظام العام، وفي المجمل فإن 
 .1"متطورة

ي بحكم للحريات العامة، فالقاض ضماناترتبط فكرة النظام العام بنظام التفسير القضائي  .2
مضمون فكرة النظام العام بمناسبة نظره في  تحددالجهة التي  هو القضائية،وظيفته 

ن مضمون ه مممن عناصر اإلدراك، وما يستله لديهالمنازعات المعروضة عليه. وبما يتوافر 
 .ظام العامنواقع الخصومة، فإنه يحسم ويفصل فيها، وفقا للتفسير المالئم لروح فكرة ال

قديرية في السلطة الت وللقاضيفاألمر إذن يتعلق بفكرة اجتماعية يجب أن يحميها القاضي 
 .2وذلك بحسب الظروف المحيطة به ،تحديد مضمون النظام العام

فيجب أن يكون النظام العام المشمول بالعملية عاما، وقد  بالعمومية،يتصف النظام العام  .0
 ذاته.بمعين  معنيين، وقد يكون شخص واحد غير أفراد غيرتكون هذه الجماعة في صورة 

 إذا أريد للحرية أن تمارس في الطريق العام الذي هو" :Duguit الفرنسي هيقول الفقي
هور مفي المحافل العامة التي يتردد عليها الج أومخصص بطبيعته لممارسة بعض مظاهرها 

 لحريةات هذه بمحكم ال يقصد كنظام ضبط لمن الضروري أن تخضع هذه الحرية نه فإ
نما تنظيمها، ومن ثمة   والسكينةام كفالة النظ نحوابطا يتجه ض تنظيمي تدبير كل يعتبروا 

 .3اعام بالحماية المشمولأن النظام  طالما ومشروعا اغائواألمن في الطريق العام يكون س
لحيوية، والتي ا طبيعيةيعتبر النظام العام فكرة مرنة متغيرة باستمرار، وهي صفات نابعة من  .0

نع فكرة النظام ص وحده المشرعال تتفق مع استقرار النصوص التشريعية، ولذلك ال يستطيع 
                                                 

 .272ص  جع السابق،المر  ،حسام مرسي1 
 .008الت، المرجع السابق، ص يحمدي قب2 
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري، دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ومبادئ 3 

 .72، ص 2282دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، الشريعة اإلسالمية، 
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متغير  ممفهو فهو  ،بل يحدد فكرة النظام العام بمضمونها فحسب -كما سبق الذكر - العام
لتطور  االستجابة ةأن درج حظالنومن هنا يمكن أن  ،1ع بحسب الزمان والمكانسيضيق ويت

ظم. بل إنه من الصعوبة بمكان حصر عناصر نفكرة النظام العام ليست واحدة في كل ال
 .لخضوعه للتطور المستمر محدد نظراالنظام العام بشكل 

 .الفرع الثاني: عناصر النظام العام
: األمن وهي أال أساسية،يكاد يجمع القضاء والفقه على أن النظام العام ثالثة عناصر 

العام، الصحة العامة، والسكينة العامة، وفق المفهوم التقليدي، ولكن حديثًا أصبحت اآلداب 
 .العام نظامالمستحدثة لل العناصرواألخالق العامة والرونق الجمالي للمدينة، من 

 نظام العام:للالعناصر التقليدية  ال:أو 
 لعام،االنظام العام المادي المتكون من األمن  العام،نظام للالتقليدية  وتشمل العناصر

لتي تسمية الثالثية التقليدية ا "هوريو"العامة، وهي ما يطلق عليه  والسكينةالصحة العامة، 
 .2تظهر في النظام المادي الخارجي

 العام األمن .1

 أو يقصد به كل ما يوفر الطمأنينة والثقة لدى األفراد والمواطنين، سواء على أرواحهم
من  المحيطة األخطارأعراضهم، بإبعادهم عن الفتن واالضطرابات وجميع  أوأموالهم 

. ومثال ذلك يعد تنظيم 3اإلعتداءات واإلنتهاكات، باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ النظام العام
 داريا من خالل حماية األفراد ومركباتهم منإالمرور بما فيه من قوانين لتالفي الحوادث ضبطا 

لمشكالت في اللوحات اإلرشادية، واإلشارات  أوالحوادث، سواء وقعت بسبب االستهتار 
نات الكوارث كالفيضا أوالضوئية، وكذلك الحال عند اتخاذ اإلدارة سلطات لمنع االضطرابات 

 والحرائق والعواصف.

                                                 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية اإللزام بوجه عام، مصادر االلتزام، دار 1 
 .222، ص 2200المصرية، القاهرة،  للجامعاتالنشر 

 .022، ص 0222سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، منشاة المعارف، مصر، 2 
 .87عبد الرؤوف هاشم البسيوني، المرجع السابق، ص  3 
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نصر األمن بأنه: "عنصر النظام العام الذي وانطالقا من هذه المفاهيم عرف البعض ع
 .1يتضمن غياب األخطار التي تهدد الحياة وحماية حق الملكية لألفراد وتدارك أخطار الحوادث"

على "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان  2220من دستور  22وقد نصت المادة 
 أي مساس بالكرامة". أومعنوي  أوويحظر أي عنف بدني 

من نفس الدستور، فتعتبر كضمانة أساسية لألفراد ضد  22نص المادة  إلى وبالرجوع
الجهة المتسببة في الضرر، حيث يتعين على الهيئات اإلدارية المختصة بالضبط اإلداري 

 اتخاذ اإلجراءات والوسائل القانونية واألعمال الوقائية الالزمة.
ات والتجمعات المخلة باألمن، ومنه فمجال تطبيق األمن العام يتمثل في منع المظاهر 

القيام بالتدابير األمنية الالزمة لتنظيم بعض المهن التي تمارس على الطريق العام، وفرض 
القيود على بعض األنشطة كمراقبة األسواق المتنقلة ووسائل النقل الجماعي، تنظيم المرور 

مة لمنع حدوث الجرائم، في الشوارع والطرقات لتأمين سالمة المرور، اتخاذ التدابير الالز 
تمثل في درأ المؤامرات والفتن الداخلية سواء يكفرض ترخيص لحمل السالح. وبصفة عامة 

 في شقها السياسي. أوفي شقها االقتصادي 
 العامة الصحة .2

يقصد بها اتخاذ هيئات الضبط اإلداري لإلجراءات والتدابير الوقائية والعالجية لحماية 
بئة، والتحصين من األمراض المعدية، من و طر األمراض واألالمواطنين وصحتهم من مخا

خالل فرض رقابة صارمة، واتخاذ االحتياطات الضرورية لمنع كل ما من شأنه المساس 
بالصحة العامة، ومراقبة سالمة األغذية، وعدم تلوث المياه، ونظافة المساكن والمحالت 

 .2الصحية بالطرق الوقائية"العمومية، وهي "تدابير الزمة الستتباب السالمة 
المتعلق بحماية  28/22تطرق المشرع الجزائري لهذا العنصر ضمن أحكام القانون 

الصحة وترقيتها، حيث ينص على إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب 
ة والمستلزمات يالبشري، والتي تقوم بتقييم الفوائد واألخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدالن

                                                 

 .028، ص 2278محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري في ظل االتجاهات الحديثة، دار المعارف، القاهرة،  1 
 .088عادل السعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  2 
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الطبية المستعملة في الطب البشري، واتخاذ كافة التدابير الضرورية في حالة وجود خطر على 
 .1الصحة العمومية

وفي المجاالت الواجب على هيئات الضبط اإلداري اتخاذ اإلجراءات من أجل وقاية 
 الصحة العامة نذكر:

  والمؤسسات العمومية.توفير الشروط الصحية بالمنشآت الصناعية والتجارية 
  مكافحة األمراض المعدية، وقاية األغذية، التأكد من سالمة مياه الشرب، مراقبة المحالت

 العامة وأماكن بيع المواد الغذائية.
  مراقبة المطاعم واألماكن التي تقدم فيها الوجبات الغذائية الساخنة، ومراقبة المقاهي، مراقبة

 المذابح.

التي لها أهمية كبيرة في حياة اإلنسان، فإنه يجب على هيئات وحتى بالنسبة للبيئة، 
الضبط اإلداري، اتخاذ كافة االجراءات التي تكفل حمايتها من جميع أشكال التلوث، حفاظا 

 على الصحة العامة.
وتجدر اإلشارة أن الدستور الجزائري تعرض لعنصر الصحة العامة، واعتبرها التزام 

من دستور  022لكل األفراد، حسبما ورد في نص المادة  ةضمان على عاتق الدولة تسهر على
22202. 

 العامة السكينة .3

حدود ز الأو زعاج والمضايقات التي تتجوهي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لمنع مظاهر اإل
العادية للحياة في الحماية، وهي "المحافظة على حالة الهدوء والسكينة ومنع الضوضاء التي 

 مضايقات الباعة أوحيوان، كأبواق السيارات،  أوأشياء  أو. والناتجة عن إنسان 3تقلق الراحة"
، الحفالت الصاخبة أو تالضوضاء الصادرة من مكبرات الصو  أوالمتجولين في الشوارع، 

                                                 

المعدل والمتمم  0228يوليو  02الموافق ل  2202رجب  27المؤرخ في  28/22من القانون رقم  72أنظر المادة  1 
اوت  22، الصادرة في 22المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية العدد  2280المؤرخ في  80/20بالقانون رقم 

0228. 
 األمراض الوبائية المعدية ومكافحتها""الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من  2 
محمد عصفور، وقاية النظام االجتماعي باعتبارها قيدا على الحريات العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  3 

 .82، ص 2202القاهرة، 
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إقالق راحة المواطنين وهدر طمأنينتهم  إلىالمظاهرات التي تتم في الشارع العمومي وتؤدي 
 وغيرها.

سكينة العامة أن تتدخل السلطات العمومية بهدف اتخاذ التدابير الالزمة ولذلك تقتضي ال
والكفيلة بتمكين المواطنين من العيش بهدوء داخل المجتمع، "وحمايته من األضرار السمعية 

الذبذبات التي تشكل خطرا على  أوالقضاء والحد من انبعاث وانتشار األصوات  أووالوقاية 
 .1تمس البيئة" أوطرابا مفرطا صحة األفراد وتسبب لهم اض

وقد ألزم المشرع الجزائري هيئات الضبط اإلداري على اختالف أنواعها بضرورة حماية 
أماكن العمل، من خالل مجموعة  أوالمساكن  أوالسكينة العامة للجمهور، سواء في الشوارع 

 22/22ون البلدية ، وكذا قان20/27لها كل من قانون الوالية أو من النصوص القانونية التي تن
 وغيرها من النصوص القانونية.

 العام للنظام الحديثة العناصر: ثانيا
 لى إكنتيجة حتمية  أدى وتشعبها، حاجياتها وازدياد الدولة، في الحاصل التطور مع

 رها خاصةسبق ذك التي التقليدية العناصر تلك في محصورا يعد لم يذال العام، النظام تطور
 ديدةج مفاهيم إلى  جعله يمتد ما المجتمع، داخل العام بالنظام لإلخالل جديدة صور ظهور مع

 الجديدة رالعناص هذه تمثلت العام. لفكرة النظام إضافتها على والفقه القضاء ألزمت أخرى،
 العام النظام: ثانيا في المجتمع، العامة الحميدة واآلداب األخالق على الحفاظ: الأو في: 

 جديدة كأهداف ظهرت مدينة،لل الرونق على جمال بالحفاظ عليه يصطلح ما أو الجمالي
 .إليه التطرق  سنحاول وهذا ما اإلداري، الضبط لهيئات

 "العامة واآلداب الحميدة األخالق "حماية الخلقي العام النظام .1

يقصد باآلداب واألخالق العامة تلك القيم والمبادئ األخالقية التي يتوجب على األفراد 
 لتزام بها في المجتمع.احترامها واإل

وقد كان القضاء الفرنسي يقصر أغراض الضبط اإلداري على العناصر الثالثة السابقة 
اف ضائية، إال أنه أضالذكر والتي تكون في مجملها فكرة النظام العام. وهذا عبر أحكام الق

                                                 

 2282ديسمبر  22المؤرخ في  82/08المعدل والمتم للقانون  2222ديسمبر  02المؤرخ في  22/22قانون رقم  1 
 .00المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 
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. حيث أجاز لسلطات الضبط اإلداري حماية القواعد 1فيما بعد عنصر "األخالق واآلداب العامة"
األخالقية األساسية، وكان ذلك في حكمه الشهير في قضية أفالم "شركة لوتيسيا" والنقابة 

 الفرنسية إلنتاج األفالم. لطلب إلغاء قرار صادر من عمـدة المدينة.
أن نجمل وقائع القضية في أن وزير االستعالمات وافق على عرض أحد األفالم  ويمكن

السينمائية بعد إجازة عرضه من النقابة، إال أن عمدة مدينة "نيس" الفرنسية التي عرض فيها 
الفيلم أصدر قرار يمنع بموجبه عرض هذا الفيلم بسبب مخالفته اآلداب العامة، ولما عرض 

نسي القضية، قضى وأجاز لسلطة الضبط اإلداري ممثلة في العمدة في على مجلس الدولة الفر 
أن يتدخل، ويحضر عرض أفالم سينمائية، حتى ولو أجازتها هيئة الرقابة على األفالم، إذا 
كان من شأن هذا العرض إحداث آثار ضارة على األخالق العامة، بسبب الصفة غير األخالقية 

 للفيلم.
لفرنسي بالرأي الغالب في الفقه الفرنسي، وهو أن النظام العام وبذلك أقر مجلس الدولة ا

يشمل النظام المادي واألدبي، وأضاف عنصر األخالق واآلداب العامة لعناصر النظام العام 
 .2في مفهومه التقليدي

"بتحريم  2227-22-02كما قضى في أحكام أخرى الحقة، منها حكمه الصادر في 
وبالتالي يجوز تقييد  .3نه تنمية نزعة اإلجرام عند الشباب"عرض مطبوعات تضمنت ما من شأ

حقوق وحريات األفراد، من قبل هيئات الضبط اإلداري حفاظا على النظام العام واآلداب 
 .4العامة

تبر اآلداب الفرنسي، حيث اع المشرعالنسبة للمشرع الجزائري، فقد كان له نفس موقف وب
وبات قانون البلدية وأيضا في قانون العق أولوياته سواء في قانون الوالية، أو واألخالق العامة من 

الذي نص في القسم السادس من الفصل الثاني تحت عنوان الجنايات والجنح ضد األسـرة 

                                                 

 .22محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص  1 
  2. نواف کنعان، المرجع السابق، ص 087

 .20عبد الرؤوف هاشم البسيوني، المرجع السابق، ص  3 
عمر، الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  بوقريط 4 

 .02، ص 0220جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 222، 222واآلداب على جملة الجزاءات المتعلقة بانتهاك اآلداب العامة وذلك في المادة 
 .1مكرر

 دياالقتصا العام النظام .2

إن النظام العام االقتصادي ال يقل أهمية عن النظام العام التقليدي، حيث أن التطور 
الذي عرفته خاصة الدول الحديثة في كل المستويات، واتساع دور الدولة، وانتقال وظيفتها من 

دولة متدخلة في كافة المجاالت، وعلى الخصوص المجال االقتصادي، إلى دولة حارسة 
هيئات الضبط اإلداري أن تستهدف حماية المصالح االقتصادية األساسية أصبح واجب على 

شباع حاجات ضرورية وملحة، بحيث يترتب على عدم إشباعها حدوث  في المجتمع، وا 
اضطرابات ال تقل خطورتها عن االضطرابات المادية الخارجية التي تؤثر على النظام العام 

 .2في مفهومه التقليدي
ام االقتصادي خاصة مع مجاالت تدخل الدولة الرأسمالية في المجال إذا برز النظام الع

االقتصادي تحت ضغط الظروف االقتصادية واالجتماعية، كما تعتبر السياسة االقتصادية 
 عامل قوي في المحافظة على األمن والنظام في الدولة الحديثةـ

نافسة وق، وحماية المولذلك وجدت الدولة الحديثة نفسها مضطرة إلحداث التوازن في الس
 مجتمع.ة وفعالة لحفظ التوازن في الحالحرة، من خالل وضع سياسة اقتصادية واستراتيجية واض

منه: "حرية التجارة  27في المادة  2220وقد نص عليه المشرع الجزائري في دستور 
 والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون.

ذا كان األصل أن المشرع هو الذي يقرر  التنظيم القانوني للنشاط االقتصادي الخاص، وا 
عتراف اإللى إجل تحقيق السياسة االقتصادية العامة للدولة، "إال أن القضاء والفقه يتجهان أمن 

 .3ببعض االهداف االقتصادية بوصف النظام العام"

                                                 

 ، المتضمن قانون العقوبات.2200يونيو  8، الموافق لـ 2280صفر عام  28، مؤرخ في 00/200األمر رقم  1 
، 0228ر التنظيمي لإلدارات في المجال االقتصادي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، وليد محمد الشناوي، الدو  2 

 .020ص 
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات المالية دراسة  3 

 .228، ص 2228مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 
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ومن ثم تتسع فكرة النظام العام في حدود معينة لتشمل عنصرا جديدا، أال وهو النظام 
 ام االقتصادي.الع

ر و أوقد أكد "جورج ريبر"، دور وجود النظام العام االقتصادي فيقول بأن النظام العام يتج
داري نطاق األمن العام، وأنه يتأثر بالعالقات االقتصادية، وهو ما يسمح لهيئات الضبط اإل

، 1لتموينااليوم، الحق في أن تضع في االعتبار بعض الغايات االقتصادية كاألجور واألسعار و 
 وذلك بشكل نسبي ال مطلق لتحقيق بعض المصالح االقتصادية.

 السياسي العام النظام .3

هنا تتدخل اإلدارة في أعمال السلطة السياسية عن طريق ما منحها القانون اإلداري من 
سلطات ونفوذ لتستعملها لتحقيق غايات سياسية، إذ تتمتع بوسائل قوية وفعالة تستعملها إذا ما 

الدولة على المستوى الوطني اعتداءات في الداخل والخارج، فيتأثر األمن في الحالتين أصاب 
بالسياسة المتبعة، فالنظام العام يتأثر بالظواهر السياسية "ويتلون باللون السياسي الذي يقرره 

 .2الدستور في الدولة والتي تعمل على المحافظة على مؤسساتها القائمة"
تعمل الدولة على إقامته وفرضه، ليس بهدف حماية األفراد في  فهو بذلك، النظام الذي

أموالهم وأجسادهم، بل لحماية الدولة ككائن معنوي، ويتضح من خالل ذلك ما يتخذه رئيس 
الجمهورية من إجراءات وتدابير تقيد ممارسات الحقوق والحريات العامة، في إطار ما يعرف 

ور المشرع الجزائري هذه التدابير واإلجراءات في دستل أو بنظرية الظروف االستثنائية، وقد تن
وهي حالة  20 إلى  22في مواده  2220، ودستور 22 إلى  80في مواده من  2282
 .5، والحالة االستثنائية4ئ ، حالة الطوار 3الحصار

 الجمالي العام النظام .4

                                                 

 .228ؤوف هاشم البسيوني، المرجع السابق، ص عبد الر  1 
 .200عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  2 
الة الحصار، الجديدة الرسمية ، المتضمن إعالن ح2222جوان  2، المؤرخ في 22/220أنظر المرسوم الرئاسي رقم  3 

 .2222جوان  20، صادرة بتاريخ 02د عد
المتضمن إعالن حالة الطواري، الجديدة الرسمية عدد  2220فيفري  2المؤرخ في  20/22أنظر المرسوم الرئاسي رقم  4 

22  /2220. 
 .2220-70، الجريدة الرسمية، عدد 2220من دستور  22أنظر المادة  5 
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ألمن ا جانب كل من إلىأصبح لهذا النظام أهمية تسمح لنا بالقول بإمكانية ارتقائه 
م والصحة العامة والسكينة العامة، ذلك أن التطور التكنولوجي وآثاره السلبية على البيئة االع

التي يعيش فيها اإلنسان، حتم على المشرع التدخل لمعالجة كل مشكالته، بترسانة من 
 النصوص القانونية.

ها، فقها وبهائوالمقصود بالنظام العام الجمالي هو: "االهتمام بجماليات الشوارع ومرا
ي المباني وضع مواصفات معينة ف أوبحيث تبعث الهدوء والراحة النفسية سواء بتجميل الشوارع 

 .1مسبقا"
حماية الرونق والرواء للبيئة حفاظا إلى ويعرف أيضا على أنه: "النظام الذي يهدف 
 .2على السكينة النفسية لألفراد المقيمين في هذه البيئة"

أن ى إلوقد بدأ ظهور هذه الفكرة على المستوى الفقهي، إذ ذهب اتجاه من الفقه، 
المحافظة على جمال الرونق والرواء بما يعني تجميل المدن والمحافظة على الرونق في 

ر ن اإلدارة مسؤولة عن حماية مشاعإالشوارع يندرج في فكرة النظام العام، مبررين ذلك بالقول 
المارة في الشوارع، فهو نظام يشكل عامال من عوامل تحقيق السالم الفن والجمال لدى 

 االجتماعي، وهو ما يبرر تدخل هيئات الضبط اإلداري.
بينما يرى جانب من الفقه أن مسألة المحافظة على جمال الرونق والرواء، ال ينبغي أن 

أحد  رة ما معتأخذ في االعتبار لتبرير تدخل هيئات الضبط اإلداري، إال إذا تالقت بصو 
 .3عناصر النظام العام التقليدية

لى تردد في اعتبار النظام الجمالي ضمن النظام العام أو على مستوى القضاء، كمرحلة 
الذي تستهدفه وظيفة الضبط اإلداري، خاصة عندما رفض مجلس الدولة الفرنسي أن يكون 

اء، وهذا بمناسبة نظره من مهام سلطات الضبط اإلداري المحافظة على جمال الرونق والرو 
داري حيث جاء في قراره: "ان سلطات الضبط اإل 2208ماي  22بتاريخ  LOREY في قضية

                                                 

 .220، ص 0220حمد فتح هللا حسن، فاعلية األداء الضبطي لرجال الشرطة، دار النهضة العربية، مصر، أمجدي  1 
 220المرجع نفسه، ص  2 
 .202، 2282ط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، يمحمد عاطف البنا، الوس 3 
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ت ال في الحاالإال يحق لها أن تستهدف صون المظهر المنمق والمحافظة على جمال الرواء، 
 .1التي يرخص لها القانون بنصوص خاصة"

ا على أن النظام الجمالي من يتضح لنا أن مجلس الدولة الفرنسي يعترض تمام
 النظام العام. مقتضيات

، 2220لكن في مرحلة الحقة مجلس الدولة الفرنسي عدل عن رأيه وتراجع عنه، سنة 
من خالل حكمه الصادر في قضية "اتحاد نقابات مطابع باريس"، واعتبر أن حماية رونق 

ضبط "السين" الئحة ضبط وجمال المدينة من مهام سلطات الضبط اإلداري، فقد أصدر مدير 
تمنع رمي وتوزيع المطبوعات على الناس في الطريق، ألنه وبعد تفحصها يتم رميها على 
األرض مما يشوه جمال المدينة، فطعن اتحاد نقابة المطابع في هذه الالئحة بحجة أنها تخرج 

-22-02عن حدود الضبط اإلداري، وعلى إثرها أصدر مجلس الدولة الفرنسي قراره في 
أيد فيه قرار مدير شرطة "السين" حيث قال: "من حق سلطات الضبط اتخاذ اإلجراءات  2220

 .2التي تقتضيها صيانة النظام العام والسكينة والصحة العامة والجمال الرونقي"
وقد ساير المشرع الفرنسي نفس موقف القضاء، وذلك بإدماج الجمال في المجال 

 2222-22-20من القانون المؤرخ في  27ف المادة القانوني نذكر على سبيل المثال 
توى شهار على مسالمتعلق بشرطة الملصقات، تنص على: "للمحافظ سلطة منع وتنظيم اإل

شهار ن ينظم اإلأالطرق السريعة قصد حماية جمال المنطقة التي يعبرها، كما يمكن للمحافظ 
 .3جزء من إقليم البلدية" أوعن طريق الملصقات في كل 

سار المشرع الجزائري على نفس النهج، وكلف هيئات الضبط اإلداري بالمحافظة  كما
-22المؤرخ في  82/007على الطابع الجمالي المدينة، نجد ذلك في أحكام المرسوم رقم 

                                                 

 .22عبد الرؤوف هاشم البسيوني، المرجع السابق، ص  1 
بناني أحمد، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري في الظروف العادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  يقموا 2 

 .77، ص 0222في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، 
 كرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق،ماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذيسل 3 

 .00، ص 0222مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  ةجامع
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ة و أالمتعلق بصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنق 22-2282
 1والطمأنينة العمومية.
رع الجزائري أيضا من خالل قواعد قانونية أخرى ملزمة، على وجوب كما أكد المش

تحسينه وعلى السلطات  أوالمحافظة على إنجاز األعمال المعمارية حفاظا على المحيط 
المختصة عند منحها رخص البناء ورخص التجزئة، أن تتأكد من مدى احترام هذا االهتمام 

ي معنوي يرغب ف أومن خالل قواعد الهندسة المعمارية والتعمير، ويلزم كل شخص طبيعي 
اعـد و مهندس معماري معتمد، ومهندس مدني إلنجاز المشروع طبقا لقـ إلىإنجاز بناء أن يلجأ 

 .2التهيئة والتعمير المعمول بها
ولذلك يجب أن تكون البنايات موحدة المظهر، ومنسجمة مع مشاهد الطبيعة، ويكون 

 مظهر واجهاتها الرئيسية منسجما مع الواجهات األخرى.
المتعلق  2280-22-22المؤرخ في 80/27من القانون رقم  22كما نصت المادة 

انية ات الترقية العقارية، وتنجز في إطار اختيارات التهيئة العمر بالترقية العقارية، تصميم عملي
لويات المقررة في مخطط التنمية، و طبقا لقواعد التعمير والجمال الفني وجمال المحيط واأل

وحسب النوعية، واألهداف المسطرة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ثم نموذج البنايات 
 .3المعمول بها في دفتر الشروط

ولذلك وجب القول ان كل هذه القوانين والتنظيمات وغيرها تعتبر الدرع الحامي والواقي 
 .للقيم المتعلقة بالمظهر الجمالي، واعتباره كعنصر أساسي من عناصر النظام العام

 المبحث الثاني: أشكال هيئات الضبط اإلداري 
وهـذه  الوطني، التراب كامل في العام النظام حماية عن المسؤولة هي الدولة إن
 أن ذإحماية. لتحقيق هذه ال الكافي بالقدر الحريات، تقييد في الدولة سلطة تقابلها المسؤولية

                                                 

، المتعلق بصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص 2282-22-22المؤرخ في.  82/007المرسوم رقم  1 
 .2282أكتوبر  22ي المؤرخة ف 22الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 .0222، 02، الجريدة الرسمية العدد 0222-28-22المتضمن قانون التهيئة والتعمير المؤرخ في  22/20القانون رقم  2 
، الجريدة الرسمية، عدد المتضمن الترقية العقارية 2280-22-22المؤرخ في  80/27في القانون رقم  22أنظر المادة  3 

 .2280-22-20المؤرخ في  22
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 سلطات بممارسة والمختصة العام النظام على المحافظة عن المسؤولة اإلدارية السلطات
 قانونا. محددة هيئات هي الدولة في اإلداري  الضبط
 .اإلداري  طالضب وسائل واستخدام بإصدار المختصة جهاتوال األشخاص الهيئات، بهذه ويقصد

 لضبطا سلطات أن إلى نشير أن بد ال اإلداري، الضبط هيئات لمختلف التطرق  وقبل
 إلى نقسمت االختصاصات، ناحية فمن ذلك، في المستعملة للمعايير وفقا قسمين إلى تنقسم
 داري إ بطض وهيئات الثالث، هاصر نبع العام النظام على الحفاظ تتولى عام إداري  ضبط هيئات
 وخاصة محددة نشاطات تمارس أو عناصره، أحد في العام النظام حمايةإلى  تهدف خاص

 .قانونية نصوص موجبب
 اصاختص تمارس مركزية ضبط هيئات إلى تنقسم شمولها، وعدم شمولها ناحية منو 
 اقليميةو  جغرافية حدود في الضبط تمارس مركزية ال وهيئات الوطني، المستوى  على الضبط
 .1المحلي اإلداري  بالضبط عليه يطلق ما وهي محددة،

 اتهملحري األفراد ممارسة على اإلداري  الضبط إجراءات لخطورة نظرا التقسيمجاء هذا 
 التعرض لو اسنح الذي األخير التقسيم هو الخصوص هذا في يهمنا وما. المجاالت مختلف في
 .إليه

 .ل: هيئات الضبط اإلداري على المستوى المركزي واأل المطلب 
النظام  حماية هدفب الضبطية التدابير اتخاذ صالحية لها ولخالم الهيئات تلك هي
لى في و األ درجةبالهذه السلطات  تشمل، ئية على مستوى كامل إقليم الدولةة وقافالعام بص

 .والوزراءل و رئيس الجمهورية، والوزير األ
 رئيس الجمهورية ل:والفرع األ 

اري مارس الضبط اإلدت التيلى و األ السلطةيقضي العرف الدستوري في الجزائر أن 
 جاالتم حجمالعام باسم الدولة في الجزائر تتمثل في رئيس الجمهورية مع االختالف في 

 لةو رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي، فهو المكلف بالمحافظة على كيان الد صالحيات
 وبشكل ،ل واألخير على سالمة الوطنو والمسؤول األ مةباعتباره حامي األ ،2سالمتهاوأمنها و 

                                                 

 .220، ص 0222غسان مدحت الخيري، مدخل القانون اإلداري، دار الراية للنشر، األردن،  1 
 .222، ص نفسهالمرجع  2 
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ه ، ووجه أساسي من وجو التنفيذيةلى وظائف السلطة أو  هيري عام فإن وظيفة الضبط اإلدا
 .اإلداري النشاط 

 .2282دستور  عد، ومرحلة ب2282، مرحلة قبل دستور مرحلتينوهنا ال بد من التمييز بين 
 1191ما قبل دستور  مرحلة .1

في هذه المرحلة يعد رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة، وبهده الصفة يمارس عدة 
والتي جاء فيها: "تحوز  280-00مر من األ 20وظائف إدارية هامة. وبحسب نص المادة 

، 1الحكومة السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وكيان األمة. وحسب األستاذ أحمد محيو
يل هذه المادة هو الذي يسمح باستخالص صالحيات رئيس الحكومة الذي هو أو لقيام بتفإن ا

نفسه رئيس الجمهورية في تلك المرحلة، التخاذ اإلجراءات التنظيمية الخاصة بسير المرافق 
على الصفة المزدوجة لرئيس  أكد، الذي 2270العمومية وحفظ النظام العام، وفي ظل دستور 

الجمهورية، باعتباره الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية، والذي يملك سلطة اصدار القرارات اإلدارية 
التنظيمية، وهو المصطلح بالسلطة التنظيمية، والضامن للدستور والمسؤول عن السياسة العامة 

 التي يقودها وينفذها.
لىو  نه إالجمهورية في المراحل العادية، فها رئيس جانب هذه السلطات التي يمارس ا 

، وقد ميز 2ضافية، وهو مطالب بممارستها في الظروف االستثنائيةإيمارس سلطات أخرى 
 222حسب درجة خطورتها وهي حالة الطوارئ والحصار حسب المادة  2270بينها دستور 

 .200ة ، وحالة الحرب حسب الماد202والحالة االستثنائية وفقا لنص المادة 
 1191دستور  دما بع مرحلة .2

، تعديال جوهريا في الجهاز 2270الذي ألغى دستور  1989لقد أحدث دستور 
. وبالتالي 2220التنفيذي، يتمثل في استحداث منصب رئيس الحكومة، وهو ما كرسه دستور 

 لم يعد رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة العليا لإلدارة العمومية.

                                                 

مطبوعات الجامعية، ال، ديوان 20أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ط 1 
 .222الجزائر، د س، ص 

 .202، ص 0222، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر، 22ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، ص  2 
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، ال يوجد نص يمنح رئيس 2220وكذلك دستور  2282ظل دستور ولإلشارة فإنه في 
الجمهورية سلطة الضبط اإلداري، ولكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي 

 يمارسها رئيس الجمهورية.
 2220من دستور  200والمادة  2282من الدستور  220حيث جاء في نص المادة 

. 1لطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ..."مايلي: "يمارس رئيس الجمهورية الس
السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية في الظروف العادية بمقتضى الوظيفة  إلى باإلضافة 

التنظيمية، والتي على أساسها تتحدد صالحياته في مجال الضبط اإلداري العام في الحاالت 
د اعترفا لرئيس الجمهورية بممارسة مهام ، ق2220، ودستور 2282العادية، فإن دستور 

حيث خول له الدستور اتخاذ جملة من اإلجراءات  2الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية
قرار الحالة االستثنائية وحالة  والتدابير والتي تتمثل في إعالن حالة الطوارئ والحصار، وا 

 الحرب، وفيما يلي تفصيل لكل حالة على حدى.
 حالة الحصار .1

إن حالة الحصار هي تعبير واضح عن عجز القواعد القانونية العادية والنصوص 
الدستورية عن حماية كيان الدولة، الذي تعرض للتهديد خطر جسيم الذي مس األمن والنظام 

والمتعلقة بحالة الحصار،  220-22من المرسوم الرئاسي  20العام، ولقد عرفت المادة 
رئيس الجمهورية باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية الحصار بأنه: "هي حالة تسمح ل

بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، واستعادة النظام، والسير العادي للمرافق 
 .3العمومية"

وتعرف أيضا حالة الحصار بأنها "الحالة التي تمكن من مواجهة أشد الظروف التي 
ة، والتي تعجز فيها السلطات المدنية عن مباشرة مهامها، والتصدي لهذه و اتمر بها الدولة قس

                                                 

 .، المرجع السابق2220من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  200المادة  1 
 .200ناصر لباد، المرجع السابق، ص  2 
، السابق 2222، جوان 2المؤرخ في  220-22رقم سي تم إعالن حالة الحصار في الجزائر بموجب المرسوم الرئا 3 

 الذكر.
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االضطرابات الداخلية بحيث تحل  أوالظروف، ويكون ذلك في غالب األحيان بسبب الحرب 
 .1السلطات العسكرية محل السلطات المدنية، ويقوم القضاء العسكري محل القضاء العادي"

نجدها تنص على ما يلي: "يقرر رئيس الجمهورية  2220من دستور  22وبالرجوع لنص المادة 
مجلس األعلى الالحصار لمدة معينة بعد اجتماع  أوإذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ 

ل، ورئيس و لألمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس األمن، والوزير األ
الستتباب الوضع". وال يمكن تحديد حالة المجلس الدستوري، ويتخـذ كل التدابير الالزمة 

 .2ال بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاإالحصار 
، جاءت بعد أحداث 2288اكتوبر  0من تطبيقاتها في الجزائر، نجد حالة الحصار في 

نتيجة لألحداث التي عرفتها الجزائر عام  2222جوان  22، وأخرى في 2288كتوبر أ 20
 وما ترتب عنها من أعمال العنف والتخريب. ،2222

من المرسوم السابق الذكر حددت هدف الحصار، وهو الحفاظ على  20كما أن المادة 
هورية، واستعادة النظام العام، وضمان السير العادي للمرافق ممؤسسات الدولة الديمقراطية، والج

 .3التي نص عليها هذا المرسوم العمومية، بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، السيما تلك
يتضح لنا جليا بعد كل ما تقدم أنه أثناء حالة الحصار، فإن السلطات العسكرية تتمتع 
بامتيازات واسعة في اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية االستثنائية التي تختلف تماما عن 

الحفاظ اب األمن و اإلجراءات التي تملكها سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية، الستتب
 على النظام العام، فهي حالة استثنائية صارمة.

 وحالة الحصار تتقيد بضوابط موضوعية وأخرى شكلية.
 الموضوعية القيود -

 .المدة وقيد الملحة الضرورة القيود هذه وتشمل

 

 

 

                                                 

، ص 0220مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة،  الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري، قروف جمال، 1 
002. 

 السابق الذكر. 2220من دستور الجمهورية الجزائرية للسنة  22أنظر المادة  2 
 .السابق الذكر، المتضمن تقرير حالة الحصار، 2222-20-22المؤرخ في  220-22م أنظر المرسوم الرئاسي رق 3 
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 الملحة الضرورة 

 وقوعو  حوادث "بفعل الملحة الضرورة قيام إلى الحصار، حالة عن اإلعالن سبب يعود
 لسلطةا إلى وجودها تقرير يعود والتي وسالمتها، الدولة أمن تهديد شأنها من التي األخطار
 .1الجمهورية" لرئيس التقديرية

 قيد المدة 

 هذه الدستور جعل فإن الحالة، هذه بفعل العامة الحريات على ترد التي للقيود نظرا
 .2لهاالمعلن  المرسوم في ومحددة لمدة معينة مؤقتة الحالة

 معا، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين البرلمان ال بموافقةإ الحالة هذه مدة تمديد يمكن فال
 .02283دستور  من 20 المادة عليها ألهميتها فقد نصت ونظر الحريات، لتلك حماية

 الشكلية القيود 

 لسالمج رئيس استشارة لألمن، األعلى المجلس اجتماع بعد الحصار حالة إعالن يتم
 اءاتاإلجر  نصت على هذه وقد الدستوري، المجلس رئيس ل،و األ الوزير الوطني، الشعبي
 الذكر. السابق الرئاسي المرسوم من 22 المادة

 الطوارئ  حالة .2

يشترط لقيام حالة الطوارئ وا عالنها أن تتعرض البالد للخطر على وجه حقيقي بأن 
 .4البالدخارج إلى زها و ايكون واقعا بالفعل، دون أن يتج

النظام العام في أراضي الجمهورية  أووقد نص المشرع المصري "بضرورة تعرض األمن 
 في منطقة منها للخطر"، وعبر عنها المشرع الفرنسي بأنه "في حالة الخطر الدائم". أو

                                                 

، 0222(، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، يالنشاط اإلداري، التنظيم اإلداريمحمد الصغير بعلي، القانون اإلداري ) 1 
 .008ص 

 حالة الحصار، السابق الذكر. المتضمن تقرير، 2222-20-22رخ في ، المؤ 222-22أنظر المرسوم الرئاسي رقم  2 
 .0228نوفمبر  20، المؤرخة في 02، الجريدة الرسمية العدد 0228من دستور الجمهورية الجزائرية  20أنظار المادة  3 
، الجريدة الرسمية 2220-20-22، المؤرخ فيئ المتضمن إعالن حالة الطوار  22- 02أنظر المرسوم الرئاسي رقم  4 

 .2220، الصادرة بتاريخ 22العدد 
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لى تطبيقات اإلعالن عن حالة الطوارئ في الجزائر، كان بموجب المرسوم أو ومن 
، كان ذلك بعد المساس الخطير بالنظام 2220-20-22رخ في المؤ  22-20الرئاسي رقم 

 العام للدولة وتدهور الوضع األمني، وتهديد سالمة المواطنين ومؤسسات الدولة.
وما يميز حالة الطوارئ هو بقاء المؤسسات المدنية هي المكلفة بممارسة مهمة الضبط اإلداري 

ظام لطة العسكرية لقيادة عمليات إعادة النكأصل، لكن هذا ال يمنع السلطة المدنية تفويض الس
من القرار الوزاري المؤرخ في  22. وفعال تم ذلك طبقا للمادة 1العام على المستوى المحلي

 .22-20من المرسوم  22. وليس بناء على نص المادة 00-27-2220
كما تضمن مرسوم إعالن حالة الطوارئ جملة من اإلجراءات من بينها المنع من 

ة، فرض اإلقامة الجبرية، التفتيشات ليال ونهارا، وسلطة وزير الداخلية في إنشاء مراكز اإلقام
 .2األمن

ريات حد المساس بالح إلىوبالتالي فهذه اإلجراءات في الظروف االستثنائية وصلت 
الفردية وتقييدها، لكن ليس لدرجة نفيها. ذلك "أن اإلدارة في حالة الطوارئ تظهر بمظهر 

 .3التسلط"
تعتبر حالة الطوارئ خطرا على الحريات العامة، وعلى رئيس الجمهورية في حالة تقدير 

 اإلعالن عن هذه الحالة، أن يلتزم بقيود وضوابط موضوعية وأخرى شكلية.
 الموضوعية القيود 

 المدة. وقيد الملحة الضرورة القيود هذه وتشمل
 الملحة الضرورة 

 ريةالجمهو  لرئيس يحق فال واألموال، األشخاص سالمة يهدد الذي الخطر في تتمثل
-20 يالرئاس المرسومإلى  وبالرجوع الملحة، الضرورة استدعت إذا إال الطوارئ، حالة يعلن أن
 :هي ملحة ضرورة تعد التي الحاالت أن يتبين الطوارئ  حالة إعالن المتضمن 22
 .نيالوط التراب نطاق من العديد في والمسجل العام، والمستمر بالنظام الخطير المساس -

                                                 

 ، السابق الذكر.2220-20-22المؤرخ في  22-20من المرسوم رقم  22أنظر المادة  1 
 السابق الذكر. 22-22من المرسوم رقم  27الى  20أنظر المواد من  2 
دارية، والعلوم اإل ي، آثار حالة الطوارئ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، معهد الحقوق خعبد الفتاح شما 3

 .22، ص 2227جامعة الجزائر، 
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 .المؤسسات استقرار تستهدف التي التهديدات -
 المدة قيد 

 الضرورة لمواجهة الطوارئ  حالة عن إعالنه حالة في الجمهورية رئيس على يجب
 داألفرا وحريات حقوق  لحماية الطوارئ  خاللها تسري  التي الزمنية المدة يحدد الملحة أن
 الطوارئ  الةح تحديد حالة في يضاأ الدستوري  المؤسس واشترط الدستور، في عليها المنصوص

 .1معا بغرفتيه المنعقد البرلمان موافقة
 اآلثار: من مجموعة الطوارئ  حالة إعالن عن ويترتب

 .قضائية مذكرة استحصال دون  األفراد وتفتيش توقيف -
...  تجمعوال والتجول، واالنتقال، السفر في األجانب أو المواطنين، حرية على قيود وضع -

 تفجيرات، أو األمن، على خطير تهديد تشهد منطقة على معينة لفترة التجوال حظر كفرض
 .2معادية مسلحة وعمليات اضطرابات أو

 لعاما بالنظام اإلخالل اثناءها يوقع أن يحتمل أنه يتبين التي المظاهرات األمر بمنع -
 العمومية. والطمأنينة

 بيعتها.ط كانت مهما االجتماعات، وأماكن الترفيهية، العرض لقاعات المؤقت بالغلق األمر -
 الشكلية القيود -

لقد قيد المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية في إعالنه عن حالة الطوارئ بمجموعة 
 من الشروط الشكلية وهي:

اجتماع المجلس األعلى لألمن بحيث يمثل المجلس األعلى لألمن مؤسسة دستورية يرأسه  -
ل، وزير العدل، وزير الخارجية، وزير الداخلية، رئيس و م الوزير األرئيس الجمهورية، ويض

المجلس الشعبي الوطني ورئيس أركان الجيش.... وغيرهم، يعد من الشروط الشكلية 
رئيس  لىإحالة الطوارئ، هدفه هو تقديم اآلراء  أوحالة الحصار  ء فيالضرورية لتقرير سوا

الجمهورية في كل القضايا المتعلقة باألمن الوطني، كما يبين أهم اإلجراءات واالقتراحات 

                                                 

 .207، ص 0222ة، الجزائر، يقصير مزياني فريدة، القانون اإلداري، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامع 1 
 .00، ص 0222مازن ليلو راضي، القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،  2 
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زم ه اآلراء غير ملذأن ه إلىالواجب إتباعها للمحافظة على األمن العمومي، وتجدر اإلشارة 
. وفي نفس الوقت ال يستطيع 1باألخذ بها من قبل رئيس الجمهورية، وهو الذي يرأس المجلس

 قرارا انفراديا دون مراعاة هذا اإلجراء الشكلي.  يتخذ أن
 وأاستشارة بعض الشخصيات، والشخصيات الواجب استشارتها عند تقرير حالة الطوارئ  -

ل، ورئيس و رئيس مجلس األمة، الوزير األ الحصار هي رئيس المجلس الشعبي الوطني،
عند  شكلي لرئيس الجمهورية المجلس الدستوري، "إال أن هذه االستشارة تبقى ملزمة كقيد

. وبالتالي فإن تدخل هذه الهيئات 2تقريره إلحدى الحالتين، دون االلتزام بنتائجها"
. دون 3والشخصيات، إنما هو رغبة سياسية إلعطاء الطابع الديمقراطي للتصرف الرئاسي

 .أن يكون لها ذلك الدور القوي والمؤثر رغم تعددها
 االستثنائية الحالة .3

حالة االستثنائية نظام دستوري قائم على فكرة الخطر الوشيك، المهدد لكيان تعتبر ال
الدولة وسالمة ترابها، بحيث يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ كل التدابير االستثنائية المنصوص 

جزء من األخطار  أوعليها في القانون بهدف حماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها، كل 
 إلىخارجي، مع إمكانية نقل صالحيات السلطة المدنية  أوالناجمة عن عدوان مسلح داخلي 

 السلطة العسكرية.
: "يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت 2220من دستور  22تقرر المادة 

مة ترابها". سال أولها استقال أوالبالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية 
يتخذ رئيس الجمهورية بموجبها مجموعة من اإلجراءات االستثنائية للمحافظة على استقالل 
األمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا، ويكون بذلك الدستور 

 الجزائري قد حذا حذو الدستور الفرنسي.

                                                 

 السابق الذكر. 2220من دستور ، 272ة أنظر الماد 1 

نقاش حمزة، الظروف االستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العلم كلية الحقوق والعلوم  2 
 .22، ص 0222السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، 2222األمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قسنطينة،  3 
 .000ص 
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ثار سلبية خاصة على الحقوق آما يحدثه من ونظرا لحساسية وخطورة هذا االجراء ل
من الدستور الجزائري  22الفردية والحريات العامة، اشترط المشرع الجزائري بالرجوع للمادة 

 خرى شكلية.أشروطا موضوعية و 
 الموضوعية الشروط .1

ال وجود خطر داهم، وثانيا أن يهدد هذا الخطر مؤسسات الدولة أو تستلزم هذه الشروط، 
 وسالمة ترابها. واستقاللها

 بيصيمن الناحية القانونية فإن الخطر "هو حاالت واقعية تنذر بضرر  وجود خطر داهم 
ذا كان المؤسس الدستوري الفرنسي، قد اشترط  .1مصلحة حيوية فيهددها باالنتقاص والزوال" وا 

ن المؤسس الدستوري الجزائري لم ينص صراحة إن يكون الخطر جسيما وحاال، فأصراحة 
ه الحدود ز في شدتأو "الخطر الجسيم الذي يتج أوعلى ذلك واكتفى بتوفر شرط الخطر الداهم 

 معا في نفس الوقت. أوخارجيا،  أو. سواء كان هذا الخطر داخليا 2العادية"
  من  22ن المادة إا. سالمة ترابه أواستقالل البالد  أوأن يهدد الخطر المؤسسات الدستورية

مة سال أواستقالل البالد  أوقد حددت أن يهدد الخطر المؤسسات الدستورية  2220دستور 
 .3ترابها

 الشروط الشكلية .2
 استشارة المجلس الدستوري  -

يشترط لتقرير الحالة االستثنائية استشارة المجلس الدستوري كهيئة مجتمعة، ال رأي 
الطوارئ والحصار، وهذا يعد تدعيما لموقف رئيس رئيسه فقط، كما هو الحال في حالتي 

 .4الجمهورية
 
 

                                                 

 .70رجع السابق، ص منقاش حمزة، ال 1 
 .207، ص 0220بوقفة عبد هللا، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2 
 ، السابق الذكر.0الفقرة  2220من دستور  22ادة أنظر الم 3 
 .82رجع السابق، ص منقاش حمزة، ال 4 
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 استشارة رئيس غرفتي البرلمان -

مة على رئيس الجمهورية استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األ
 لتقرير الحالة االستثنائية، حتى لو لم تتخذ االستشارة شكال رسميا.

 المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء إلىاالستماع  -

مجلس األمن ومجلس الوزراء إلى المؤسس الدستوري خالل هذا الشرط يوجب االستماع 
 .1كقيد شكلي لتقرير الحالة االستثنائية، ولم يوجب االستشارة

 حالة الحرب .3

تعرف حالة الحرب على أنها: "قتال مسلح بين الدول، بهدف تغليب وجهه نظرة سياسية، 
هلية والحمالت المسلحة ضد . وهي تختلف عن الحرب األ2وفقا لقواعد تنظيم حاالت الحرب"

تنشأ بين دول ذات سيادة، وهو  القراصنة، بكونها قتاال بين قوات حكومية، أي أنها أوالثوار 
 .3ما يميزها عن االضطرابات الداخلية

حيث نصت ، 2220من دستور  27، 20، 20نظمت حالة الحرب بموجب المواد 
 يوشك أن يقع، يعلن رئيس أومنه على ما يلي: "إذا وقع عدوان فعلي على البالد،  20المادة 

المجلس األعلى لألمن، إلى الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، واالستماع 
واستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة". والمالحظ من خالل النص الدستوري، 

على  وأة الحرب ال تقتصر على وجود خطر داهم، بل تستوجب أن يكون العدوان واقعا أن حال
 وشك الوقوع.

السابق ذكرها نجدها تنص على شروط موضوعية وأخرى  20المادة إلى وبالرجوع 
 إعالن حالة الحرب وهي: إلىشكلية عند اللجوء 

 الموضوعية الشروط .1
 الوقوع. وشك على أو البالد على فعلي عدوان وقوع ضرورة -

                                                 

 ، السابق الذكر.2220من دستور  222أنظر المادة  1 
 .007األمين شريط، المرجع السابق، ص  2 
 .22رجع السابق، ص منقاش حمزة، ال 3 
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من الدستور نجدها تفرق بين نوعين من العدوان، أحدهما  20نص المادة  إلىوبالرجوع 
دة دول ع أول يأخذ طابعا ماديا ويتمثل في هجوم دولة و فعلي واآلخر على وشك الوقوع، فاأل

 ،على دولة أخرى باستخدام القوة العسكرية مباشرة. أما العدوان الثاني، فيأخذ طابعا معنويا
ويسبق الهجوم المسلح، يتمثل في التحضير العسكري وحشد الجيوش والقيام بأعمال تخريبية 

 .1لة لذلكأو مح
 العدوان لمواجهة العادي القانون  وسائل عجز -

ويعني ذلك أن رئيس الجمهورية قبل إعالن حالة الحرب، يتوجب عليه أن يلجأ قبل 
ضات، و أالطرق السلمية المعروفة في القانون الدولي العام في حل النزاعات وهي المف إلىذلك 

الوساطات، التحكيم ... وفي حال فشل كل هذه الحلول السلمية، جاز لرئيس الجمهورية إعالن 
 .من ميثاق األمم المتحدة 222حالة الحرب إليقاف العدوان، طبقا للمادة 

 الشروط الشكلية .2
 لوزراءاجتماع مجلس ا -

يجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قبل إعالن حالة الحرب، باعتباره من القرارات 
 الكبرى التي تتعلق بالمصير الوطني، ويعتبر رأي مجلس الوزراء غير ملزم لرئيس الجمهورية.

 رئيس المجلس األعلى لألمن إلىاالستماع  -

يستمع أيضا رئيس الجمهورية قبل إعالن حالة الحرب ألعضاء المجلس األعلى لألمن، والذين 
يبدون وجهات نظر خاصة استراتيجية، وعسكرية، ويبقى لرئيس الجمهورية، الحرية الكاملة في 

 عدم األخذ بآراء أعضاء المجلس. أواألخذ 
 استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة -

بالرغم ل إعالن حالة الحرب، و ذلك يستشير رئيس الجمهورية رئيسي غرفتي البرلمان قبك
ال أنها تبقى مجرد إجراء شكلي، غير ملزم لرئيس الجمهورية إهذه االستشارة همية أ من 

 .2باألخذ بنتيجته

                                                 

 .008األمين شريط، المرجع السابق، ص  1 

 السابق الذكر. 2220من دستور  2الفقرة  20 أنظر المادة 2 
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 اجتماع البرلمان وجوبا -

الرغم من رئيس الجمهورية بيجتمع البرلمان وجوبا طيلة مدة الحرب، ويجتمع تلقائيا دون دعوة 
 .1من أن رئيس الجمهورية ينفرد بقرار إعالن حالة الحرب دون مشاركة فعالة من البرلمان

 ل والوزراءوالفرع الثاني: الوزير األ 
ل باعتباره الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية بحماية النظام، غير أن و يقوم الوزير األ

مات التنظي وحتى الوزراء لهم صالحيات الضبط حسب مباشرة،ذلك قد ال يكون بطريقة 
 المعمول بها

 .لوالوزير األ  ال:أو 
ي ل في مجال الضبط اإلدار و سلطات الوزير األإلى لم تشر القواعد الدستورية صراحة 

ل يستشار من قبل رئيس الجمهورية عندما يريد هذا األخير اتخاذ أي إجراء و غير أن الوزير األ
 .2محددةأماكن  أومواضع محددة  مجال الحريات العامة في يترتب عليه تقييد

 إشرافه على حسن سير"كما يمكن أن يكون مصدرا مباشرا إلجراءات الضبط من خالل 
 .3"صدرها ويلزم بها أجهزة اإلدارة المختصةيتعليمات  أوم تنفيذية ياإلدارة العامة بموجب مراس

ل، زيادة على و يمارس الوزير األ"على:  2220من دستور  80تنص المادة ومنه 
 :الصالحيات التالية ،صراحة أحكام أخرى في الدستور هولها إياخت السلطات التي

 ومة.أعضاء الحك بين الصالحياتيوزع  .2
 والتنظيمات.يسهر على تنفيذ القوانين  .0
 .رئيس الجمهورية قةيعين في وظائف الدولة بعد مواف .2
 .يوقع المراسيم التنفيذية .2
 حسن سير اإلدارة العموميةيسهر على  .0

                                                 

 السابق الذكر. 2220من دستوره  0الفقرة  20أنظر المادة  1 
 .282عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2 
 .222ص  نفسه، المرجع3 
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المساس بأحكام المادتين  ن: "أيما يلعلى  22/22من األمر  20كما تضيف المادة 
 ،شكيالتهتالجيش الوطني الشعبي و  وحداتيمكن استخدام  ،الدستور السابق الذكر من 22و 22

 :المتطلبات التاليةإلى  لالستجابة
 ونجدتهم.حماية السكان  -
 األمن اإلقليمي -
 .األمنحفظ  -
 1رهاب والتخريبمكافحة اإل -

ل المحافظة على النظام العام داخل المؤسسات العمومية و إذ يقع على عاتق الوزير األ
من مراسيم تنفيذية تضبط وتحدد طرق وكيفيات ممارسة الحريات العامة  همن خالل ما يصدر 

 .في مختلف المجاالت
 ذكرنل و الوزير األ وكمثال عن القرارات اإلدارية الضبطية التي اتخذها

المتعلق بالشروط الصحية  2222-20-02المؤرخ في  02-22المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2كعند عملية عرض األغذية لالستهال المطلوبة

 .3ينظم إثارة الضجيج 2222-27-07المؤرخ في  282-22المرسوم التنفيذي رقم  -

 الوزراء :ثانيا
 الوزيرو  الجمهورية، لرئيسحق معقود  العام، اإلداري  الضبط ممارسة حق في األصل إن

بط الض أنواع بعض مارسةم الوزراء لبعض يجيز قد القانون  أن إال الذكر سبق كما. لو ألا
 إلداري ا بالضبط تسميته ما يمكنذا وه عليه، يشرفون  الذي عة القطاعيوطب مركزهمبحكم 
 .4الخاص

                                                 

 20المؤرخ في  02-22، المعدل والمتمم للقانون رقم 0222فيفري  02المؤرخ في  22-22من األمر رقم  20المادة  1 
المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية،  2222ديسمبر 

 .0222فيفري  02المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد 
 .2222-20-07المؤرخة في  22نظر الجريدة الرسمية عدد أ 2 
 .2222-20-27المؤرخة في  20أنظر الجريدة الرسمية عدد  3 
 .220غسان مدحت الخيري، المرجع السابق، ص  4 
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 ىعل الضبط إلجراءات وممارسة احتكاكا الوزراء أكثر" هو مثال الداخلية وزير نجد
 صوصنال عليه دلت ما وهو ،1"االستثنائية أو العادية الحاالت في سواء الوطني، المستوى 
-22 قمر  التنفيذي المرسوم كامحأ انهم الداخلية، وزير لصالحيات والموضحة المنظمة الكثيرة
 دينالميا في صالحياته الداخلية وزير يمارس": فيها جاء التي منه 20 المادة نص في 22

 ":التالية
 العمومي. واألمن العام النظام .2
 :العامة الحريات .0
 وتنقلهم واألشخاص األمالك حالة. 
 عويةالحياة الجم. 
 .االنتخابات 
 العمومية واالجتماعات التظاهرات. 

 المساس دون  الداخلية وزير "يتولى: ما يلي على المرسوم نفس من 22 المادة وتنص
 التي ابةوالرق ةفحوالمكا الوقاية أعمال تصور الوطني، الدفاع وزيرإلى  المسندة بالصالحيات

 .2"...وتنسيقها وتقويمها رهايوتسي العام والنظام اإلقليم أمن ضمن تدخل
 مموالمت المعدل 2220-20-22 في المؤرخ 222-20 رقم الرئاسي المرسوم ينص كما
 والجماعات الداخلية وزير يؤهل": فيها جاء والتي 22 المادة في الطوارئ  حالة إعالن والمتضمن
 العام النظام بحفظ الكفيلة، التدابير كافة التخاذ منه جزء أو الوطني، التراب كامل في المحلية

 ...". قرارات طريق عن باستتبابه أو
لى و   ذيال الخاص اإلداري  الضبط يمارسون آخرون  وزراء يوجد الداخلية، وزير جانبا 

 علقمتال طكالضب عناصره، بكافة العام النظام حفظ في السابقة األغراض ذات يحقق إما
ما بالصحة، المضرة بالمرافق  علقتالم بطالض مثل راض،غاأل تلك غير أخرى  أغراضا يحقق" وا 
 .3"اآلثار بحماية

                                                 

 .222عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1 
لذي يحدد صالحيات وزير الداخلية، ا 2222جانفي  22المؤرخ في  222-22من المرسوم التنفيذي رقم  2و 0المادة  2 

 .2222أوت  02المؤرخة في  02الجريدة الرسمية عدد 
 .222ع السابق، ص جأحمد محيو، المر  3 
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 الضبطك ،محددة نقاط أو بموضوع متعلقا يكون  قد ،الخاص اإلداري  طبالض فإن لإلشارة
 بضبط المتعلق ،222-28 رقم التنفيذي المرسوم إطار في الثقافي التراث بحماية المتعلق
 المؤرخ 22-28 رقم القانون  وكذا قائمتها، وتحديد المصنفة المنشآت على يطبق الذي التنظيم

 .الثقافي التراث بحماية المتعلق 2228 جوان 20 في
 عمالاست وضبط الحديدية، بالسكك الخاص كالضبط محدد، بمكان متعلقا يكون  قد
 شروط يحدد الذي 2282-22-00 في المؤرخ 22- 80 رقم المرسوم إطار في الشواطئ،
 الشواطئ. استعمال

 الذي ،220-27 رقم التنفيذي المرسوم ذلك من معينين، بأشخاص متعلقا يكون  وقد
 .المسلمين لغير الدينية التظاهرات وكيفيات شروط يحدد

 لخاصا قطاعه حسب كل قانونا، المعنيون  الوزراء يمارسها وغيرها، المجاالت هذه وكل
 بصفة لكن العام، اإلداري  الضبط صفةه ل إجراء اتخاذ يستطيع فإنه الداخلية، لوزير بالرجوع

 واحد كل ا،كهذ إجراء التخاذ تعليمات بإعطاء" للوالة، السلمي الرئيس باعتباره مباشرة، غير
 هو الوالي: "يلي ما على نصت 27-20 الوالية قانون  من 222 المادة أن حيث ".1واليته في

 .2"الحكومة مفوض وهو واليته، مستوى  على الدولة ممثل
 المطلب الثاني: هيئات الضبط االداري على المستوى الالمركزي 

 تدير ،معنوية شخاصاأ والوالية البلدية من كل في المتمثلة المحلية الجماعات تعتبر
 يةالوال قانوني خالل ومن العامة، مصالحها وفقا لما تراه يتماشى مع العامة، هاقومراف شؤونها
 في الو أ تنحصر الالمركزي، أو المحلي المستوى  على اإلداري  الضبط سلطات فإن والبلدية،
 .البلدي الشعبي المجلس رئيس ثانيا الوالي،

 ابات،غلا حراسة ،الشرطة الوطني، الدرك جهاز في وبالنسبة لباقي الهيئات المتمثلة
جراءات قرارات بتنفيذ المكلفة البلدية شرطة ،الجمارك بقى مجرد ت فإنها اإلداري، الضبط وا 

 .اإلداري  أعوان لهيئات الضبط
 ل: الواليوالفرع األ 

                                                 

 .220أحمد محيو، المرجع السابق، ص  1 
المؤرخة  20المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية عدد ، 0220فيفري  02المؤرخ في  27-20من القانون رقم  222المادة  2 

 .0220فيفري  02في 
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 اختصاصات ولها مالي، واستقالل معنوية شخصية ذات قليميةإ جماعة هي الوالية
 بين لوص همزة هي الوالية أن لنا يتجلى هنا ومن وسياسية، وثقافية واقتصادية اجتماعية
 .1ثانية جهة من المحلية واإلدارة ،جهة من المركزية اإلدارة

 ومفوض لدولة،ا ممثل وباعتباره ،هموقع بحكم الوالية، في العليا الهيئة عتبري فالوالي
" 2.العام ي اإلدار  الضبط سلطات بممارسة "يتمتع فهو الوزراء، لجميع المباشر والممثل ةالحكوم
 من 220 المادة وفق األفراد وحريات حقوق  بحماية اختصاصه حدود في الوالي يضطلع حيث

 .3الوالية ون قان المتضمن 27-20 رقم القانون 
 العام النظام على المحافظة ايضا تولى. وي4والتنظيمات القوانين فيذتن الوالي يتولى

 .275-20 رقم الوالية قانون  من 222 للمادة طبقا والحديثة، التقليدية بعناصر
 ممارسة في لواليا يستند كذلك األفراد، بحريات المتعلقة القرارات تطبيق الوالي يتولى كما

 على والمحافظة األمن مجال في الوالي بسلطات المتعلق ،272-82رقم  المرسوم إلى تهسلط
 يتخذو  الوالية، صعيد على الدولة سلطة لواليا بتمثيل منه، 22 المادة تنص حيث .العام النظام

 لك تضمن أن شأنها من التي اإلجراءات جميع بها المعمول والتنظيمات القوانين إطار في
 .6العمومية فةوالنظا االطمئنان، السلم، ،الظروف

: "توضع لدى الوالي في إطار يلي ما على المرسوم نفس من 20 المادة نصت كما
من في المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام العام واألالقوانين والتنظيمات 
 تية:الوالية المصالح اآل

 الوطني. األمن مصالح -
 الوطني". الدرك مصالح -

                                                 

 ، المتضمن قانون الوالية، السابق الذكر.27-20من قانون الوالية رقم  2أنظر المادة  1 
 .287عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2 
 المتعلق بقانون الوالية، السابق الذكر. 27-20القانون رقم من  220أنظر المادة  3 
 .88، ص 0200الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  ي، واليعالء الدين عش 4 
 من قانون الوالية، السابق الذكر. 222نظر المادة أ 5 
، المتعلق بسلطات الوالي في ميدان األمن 2282 ماي 08المؤرخ في  272-82من المرسوم رقم  22نظر المادة أ 6 

 .2282الصادرة بتاريخ  02والمحافظة على النظام العام، الجريدة الرسمية العدد 
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 وحماية عامة،ال ةينوالسك العام النظام لتطبيق األمن مصالح الوالي تصرف تحت توضعف
 1.وحرياتهم المواطنين حقوق 

-20-22 في المؤرخ 220-27 رقم التنفيذي المرسوم من 20 المادة نصت كذلك
 واليلل يمكننه: "أ على المسلمين لغير الدينية التظاهرات سير وكيفيات لشروط المحدد ،0227

 ."بذلك المنظمين ويشعر العام، النظام حفظ على خطرا تشكل تظاهرة كل منع
 أن لية،العق األمراض في المختص الطبيب من مسبب التماس على بناء للوالي ويمكن

 على أو هحيات على خطرا المريض خروج في أن ارتأى ما إذا اإلجباري، باالستشفاء قرارا خذيت
 .األشخاص أمن أو العام النظام

 وقتال في يطبقوا أن الوالة على يتعين أنه على 22-22 القانون  من 00 المادة ونصت
 2.أصلها يف األمراض أسباب على والقضاء الوباء ظهور من للوقاية المالئمة التدابير المناسب

 لواليا فإن العمرانية، البيئة وكذا للمدينة، الجمالي الرونق على المحافظة إطار وفي
 رئيس قبل من تمنع وال التجزئة، الهدم، البناء، رخص ميكتقد الصالحيات من بالعديد يتمتع

 أو نحمب الوحيد المختص هو الواليف عليها، الوالي ال بعد موافقةإ البلدي الشعبي المجلس
 اطاتالنش من النوع هذا على يمارسه يذال البرلماني الدورالرخص مع " هذه تأجيل أو رفض
 خصةللر  مطابق غير كان أو ،رخصة دون اء البن تم إذا هدم،بال القرار ادخات له يحق بحيث

 .3"اإلدارية
 تكون  التي ،ةئالبي لحماية الوقائية الترخيص من أهم االجراءات يعتبر الوقت نفس وفي

قا لقاعدة توازي وتطبي وغيرها، المنزلية اتيافالن معالجة منشئات بإقامة كالترخيص الوالي في يد
 .4البيئة لتدابير حماية هاباحأص مخالفة عندسحب هذه الرخصة  يمكنهشكال، األ

                                                 

 .280، ص 0222ة، شرح القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جحسين فري 1 
 27، الجريدة الرسمية العدد 0222جوان  00ة، المؤرخ في المتضمن قانون البلدي 22-22من القانون رقم  00المادة  2 

 0222المؤرخة في 
معيفي كمال، آليات الضبط اإلداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  3 

 .272، ص 0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
 .270 المرجع نفسه، ص 4 
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 ما ذاهـاو  والتنظيمات، القوانين تنفيذ على مسؤول الوالي فإن تقدم، ما كل إلى إضافة
وعلى  ماتينظتوال القوانين تنفيذ على الوالي سهر: "يالوالية قانون  من 222 المادة عليه نصت
 ".الوالية إقليم على وشعاراتها الدولة رموز احترام

 ال التي والحماية الدفاع تدابير كل أسندت الوالية، قانون  من 227 موجب المادةبو 
 1.عناصره مختلفب العام للنظام خدمة وذلك وتنفيذها عسكريا اعطاب سيتتك

 وحماية لعام،ا النظام بتطبيق القانون  بحكم ملزم الوالي أن سابقا ذكره تم مام نستخلص
 تعويضال مسؤولية الوالية يحمل جانبه من همالإ  أو تقصير وكل وممتلكاتهم، شخاصاأل منأ

 ملزمة الوالية، قانون  من 220 للمادة طبقا األمن ومصالح ذلك، عن المترتبة األضرار عن
 .2يةالوال مستوى  على العمومي والنظام العام باألمن المتعلقة القضايا كلب الوالي بإعالم

 حيث. الحلول سلطة ممارسة للوالي 222و 222 المادة بموجب البلدية قانون  أقر وقد
 أو الوالية بلديات لجميع بالنسبة يتخذ أن للوالي يمكن": يلي ما على 222 المادة نصت

 لعاما المرفق يمومةود ،العمومية ةنوالسكي والنظافة باألمن المتعلقة اإلجراءات كل بعضها،
 اتخاذ عن البلدي الشعبي المجلس رئيس يمتنع عندما" ما يلي 222 المادة وتضيف ،"...

 بهذا تلقائيا قومي أن إعذاره بعد للوالي يمكن والتنظيمات، القوانين بمقتضى له الموكلة القرارات
 ".اإلعذار بموجب المحددة اآلجال انقضاء بعد مباشرة العمل

 هذا كون وي ،بعضها أو البلديات لجميع النسبةب الحلول ةسلط يواللل أن لنا يتضح
 الشعبي لسالمج رئيس عذارإب يقوم أن الوالي على ويجب البلدية، السلطات تقاعس عند الحلول
 اانونق المحددة اآلجال انقضاء وبعد األخير، هذا وعند امتناع هعمل ستأنفي نأب، الأو  البلدي
 قانونيا. العمل لمتابعة البلدية سلطات محل اليالو  يحل

 تدخل لبيط أن بإمكانه إذ االستثنائية، الظروفاتساعا في حالة  الوالي سلطات تزدادو 
 .3البلدية قانون  من 220 للمادة طبقا ،التسخير طريق عن وذلك ،ركوالد ةالشرط قوات

 القوانين حددهات التي الشروط حسب مسؤول الوالي" هأن ىعل 227 المادة ونصت
 نفيذها".وت عسكريا طابعا كتسيت ال التي والحماية الدفاع تدابير وضع ىعل والتنظيمات

                                                 

 من قانون الوالية، السابق الذكر. 227نظر المادة أ 1 
 من قانون الوالية، السابق الذكر. 220المادة نظر أ 2 

 المتعلق بالبلدية السابق الذكر. 22-22من قانون  220نظر المادة أ 3 
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 نصبم استحداث تم الوالي، بها يتمتع التي اإلداري  الضبط سلطات لشساعة ونظرا
 في ،واألمن العمومي النظام على للحفاظ ظائفهو  ءأدا في لمساعدته الوالي دىل ناألم مندوب
 رقم التنفيذي المرسوم بموجب. 1عنابة ، قسنطينة،وهران الجزائر، واليات في كل من البداية
 ظامالن على المحافظة بمسؤولية القيام أجل من الوالي تصرف تحت توضع كما 20-227
 عبيالش الجيش وكذا الوطني، الدرك ،الشرطة أجهزة أي األمن مصالح كافة الوالية في العام

 .2الوطني
 الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي

 والذمة لمعنويةا بالشخصية وتتمتع للدولة، القاعدية اإلقليمية الجماعة هي البلدية تعتبر
 نقطة هيو  بالدولة، المواطن فيه يلتقي الذي لو األ المكان تشكل أنها حيث المستقلة، المالية

 عن اطنالمو  يعبر خالله من الذي لو األ المجال باعتبارها بها، عالقته في لىو األ االحتكاك
 .مصالحه وحماية النشغاالته االستجابة طريق عن مواطنته
 اإلداري  بطالض تمارس التي األساسية السلطة البلدي، الشعبي المجلس رئيس عتبريو 

 باعتباره ره،عناص بكافة العام النظام على المحافظة بمسؤولية يضطلع بحيث البلدية، في العام
صراحة  بلديةال قانون  نص وقد للبلدية، التنفيذ جهاز سهفنو وه البلدية، مستوى  على ممثال
ل و ، فهو المسؤول األ3الهيئة التنفيذية للبلدية تتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي أن على

 .4من والنظافة والهدوءواأل العام النظام حفظ عنفي البلدية 
من ذات القانون مجموعة من الصالحيات قصد تحقيق ذلك  22وقد منحته المادة 

 وتشمل هذه الصالحيات ما يلي:
 
 

                                                 

م بالمرسوم التنفيذي مالمعدل والمت 2220-22-22المؤرخ في  227-20من المرسوم التنفيذي رقم  22أنظر المادة  1 
الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها وعملها،  2222-22-02المؤرخ في  080-22رقم 

 .2220، الصادرة بتاريخ 07الجريدة الرسمية رقم 
المؤرخ  202-22المتضمن تطبيق القانون رقم  2222-20-02المؤرخ في  288-22أنظر المرسوم التنفيذي رقم  2 

 .السابق الذكر ،ستثنائيةية األمن القومي خارج الحاالت اإلالمتعلق بمساحة الجيش الوطني الشعبي في مهام حما
 المتعلق بالبلدية، السابق الذكر. 22-22من القانون رقم  20أنطر المادة   3
 .02أحمد محيو، المرجع السابق، ص   4
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 من األشخاص وممتلكاتهم.أعلى النظام العام و  المحافظة على السهر الأو 
ن ها أاإلجراءات التي من شأنفيذ كل الشعبي البلدي على تن المجلس رئيس يقوم حيث

 اآلداب العامة.و  الطمأنينة على والمحافظ القومي، واألمن النظام حسن تضمن
 عمالفنية المقامة بمناسبة الحفالت الخاصة  العروض لتنظيم قبلية رخص بتسليم يقوم كما
 مان الطمأنينة والسكينة العمومية.ض

 البلدية إقليم على المتواجدة الطرقات ضبطية تنظيم: ثانيا
كل  في مرورة عليها، يقوم بتسهيل الحافظات والمالطرق بشغل ىما يسم إطار في

 :يى ما يلويسهر عل ة،للبلدي التابعة السكانية المناطق داخل السيارات وقوف تنظيمو  ظروفال
 العمومية. والبنايات األماكن بعض قرب لإلشارة لوحات وضع -
 السيارات. إليقاف وساحات خضراء مساحات تهيئة -
 .الراجلين مساحات بإنشاء يقوم -

 االختالالت وتعالج ،المروري  العام األمن تضمن امرأو و  قرارات بإصدار ذلك كل
 .1وأخطارها حجمها من والتقليل المرورية

 والتعمير. السكن العقار، مجال والمقاييس في التعليمات احترام على السهر: ثالثا
 وبين فرادلأل الخاصة المصالح بين التوازن  تحقيق إلى والترقية العمران قانون  يهدف

 المجلس لرئيس األشخاص وأمن سالمة على الحفاظ أجل ومن العمرانية، العامة المصلحة
 يرخص نأ وله للسقوط، اآليلة البنايات أو المباني أو الجدران بهدم يأمر أن البلدي الشعبي

 المتعلق 22-22 رقم القانون  من 88 المادة في جاء ما حسب ،2العادية الظروف في ذلك
 .بالبلدية

المعدل  ،02-22رقم  والتعمير التهيئة قانون  وكذا القانون، وبموجب نفس له ولكما خ
 أي والتجزئة والهدم البناء رفض منح رخصة أوصالحية منح  ،20-22 القانون ب والمتمم
 أثناء بانيمال وزيارة البناء، عملية مراقبةل والقرارات التدابير اتخاذ سلطة وكذا القبلية، الرقابة
 مطابقتها. عدم حال في األشغال هذه وقف وحتى األشغال، سير

                                                 

 .022حسين فريجة، المرجع السابق، ص 1 

 .020المرجع نفسه، ص 2 
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 الشعبي المجلس رأي أخذ ضرورة على 222 مادته في البلدية قانون  أكد ذلك سياق وفي
 تخضع" نصت حيث البلدية، إقليم على عمراني أو عقاري  نشاط أي في الشروع قبل البلدي
 لبرامجا إطار في يندرج مشروع يأ أو البلدية، إقليم على تجهيز أو استثمار مشروع أي إقامة

 ...". البلدي الشعبي للمجلس المسبق الرأيإلى  للتنمية القطاعية
 البيئية وحماية المحيط نظافة تعليمات احترام: رابعا

 التنظيف، توجب التي للشروط المحدد 278-82 رقم المرسوم نجد الخصوص هذا وفي
 حداثإ كيفيةو  البلدية، اختصاصات من وجعلها معالجتها وكيفية المضرة الصلبة النفايات وجمع
 .خطورتها مدى ومعرفة وتصنيفها مراقبتها وكيفية النفايات رمي مواقع

 ياهم توفير وجوب إلى باإلضافة الشواطئ، نظافة على المحافظة ومن اختصاصاته
 رقم لقانون ل طبقا المستدامة التنمية إطار وفي الجسمية، والنظافة المنزلي واالستعمال الشرب
 من لبيئةا حماية البلدي الشعبي المجلس رئيس على يوجب البيئة، بحماية المتعلق 22-22
 .ذلك لمنع رادعة وتدابير إجراءات باتخاذ مواردها على الحفاظ وكذا ،التلوث أشكال كل

 يماف البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات المتضمن 007-82 رقم المرسومإلى  وبالرجوع
 البلدي يالشعب المجلس رئيس صالحيات وضع حيث ،العمومية والنظافة ةو اوالنق الطرق  يخص

 التنظيم يذتنف على الشعبي المسلس رئيس يسهر" :يلي ما على تنص التي 27 المادة خالل من
 أن عليه ويجب العمومية، الصحة وحفظ ةو االنق تخص التي اإلجراءات كل خذويت الصحي
 ساحاتوال نهجواأل والعمارات المساكن ونظافة العمومية الصحة حفظ على بالخصوص يسهر

 .1"العمومية والمؤسسات والبنايات والطرق 
 لىع السهر البلدي الشعبي سمجلال رئيس على نهفإ العمومية، الصحة ذكر وعلى

 الرقابة أعمالب امقيال في الجهود تكثيفب وعليه ،المعروضة للبيع االستهالكية المواد نظافة
 الشروط تاستوف ما إذا ها،ل التابعة ازن خوالم الغذائية المحالت وعلى المختلفة الغذاء أنواع على

 .2للمواطنين العامة الصحة حماية على حرصاالالزمة،  الصحية

                                                 

المتضمن صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة  007-82من المرسوم  27المادة  1 
 .السابق الذكروالنظافة العمومية، 

 .02بوقريط عمر، المرجع السابق، ص 2 
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مساعدته لتقنيون  مستخدمون  البلدي الشعبي المجلس رئيس تصرف كما يوضع تحت
 مكتب يجمعهم مكتب يسمى ،العمومية ةو االنقو  الصحة ظفوح الصحية الوقاية مهام على تنفيذ

ة و اوالنق حةالص على ةالمحافظ ضمان إلى الرامية التدابير ويقترح يدرس البلدي، الصحة حفظ
 المحلية الجماعة ةصح تخص التي التدابير وكذا العمومية، األماكن جميع في العمومية

 .1المعدية األمراضك
 األشخاص لتجمع العامة األماكن في العمومي النظام حسن على المحافظة: خامسا

 يستعمل نأ له بحيث البلدي، الشعبي المجلس رئيس صالحيات تتسع الحالة هذه يف
 جتماعاال حرية أن ولو العامة، والسكينة األمن على للمحافظة بشرية أو مادية سواء واتقال كل

 نم مستمد حق فهو. "للمواطن مضمونة االجتماع حريةينص: " الذي الدستور في مكفولة
 األساسية هامهمت أن طالما الوقائية، والتدابير اإلجراءات التخاذ دارةلإل مجالال يبقى لكن القانون 

 .العام النظام على المحافظة هي
 وصالمنص البيانات وكل ومكانه ماعتاالج بزمان اإلدارة طارخإ المواطن على وبالتالي

 .2ءالقضا لرقابة تخضع هحمن أو الترخيص منع في اإلدارة سلطة أن كما قانونيا عليها
 الالفتاتو  الشعارات طريق عن الرأي عن التعبير وسائل من وسيلة التظاهر حرية تعدو 

 .العامة واآلداب العام النظام تخالف أن يجب وال
 المعدل 08-82 رقم القانون  في والتظاهرات لالجتماعات الجزائري  المشرع تعرض

 تنص هنم 20 المادة ،2222دسمبر 20 في المؤرخ 22-22 رقم القانون  بموجب والمتمم
 ةوبصور  األشخاص،تجمعات  أوستعراضات اإل أوالعمومية هي المواكب  المظاهرات: "على
 لىإوتخضع المظاهرات العمومية  العمومي الطريق على تجرى  تيال ظاهراتتال جميع ةعام

 ترخيص مسبق".
 عامال بالنظامن يخل أنه أش من عمل كل يقمع أن البلدي المجلس الشعبي ولرئيس

 .العامة واآلداب من العمومي والطمأنينةواأل

                                                 

نشاء إتضمن ي 2287يونيو  22افق لـ المو  2227ذو القعدة عام  22المؤرخ في  220-87من المرسوم رقم  0-2المادة 1 
 .2287جويلية  2، الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرسمية العدد مكاتب لحفظ الصحة البلدية

دارة والمالية، دة الماجستير في القانون، فرع اإلمريم عروس، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، بحث لنيل شها 2 
 .00، ص 2222الجزائر، كلية الحقوق، جامعة 
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 ضمان ضبطية الجنائز والمقابر سادسا:
لرئيس المجلس الشعبي البلدي ضمان ضبط الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب 

 وأمختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على دفن كل شخص بصفة الئقة دون تمييز للدين 
 .1المعتقد"

ال تمس بالنظام العام واآلداب العامة أسرا شرط  أووقد يؤدي بصورة فردية، عالنية 
 األساسية.والحقوق والحريات 

 ترخيص، ن دو  منها الميت خراجا  و  القبور القوانين التي تمنع نبش تنفيذ على ويسهر
 لطاتالس قبل من البلديات في الريفيون  والحراس الشرطة محافظي انتداب له يجوز كما

 تنفيذ لضمان الجثث ونقل ،دفنها وا عادة القبور من الموتى إخراج عمليات لحضور المختصة
 .2المقررة منيةاأل اإلجراءات
 على يضاالجديد أ البلدية قانون  من 22 المادة نصت فقد تقدم، ما كلإلى  اإلضافةب

 على البلدي الشعبي المجلس رئيس يكلف المواطنين وحريات حقوق  احترام إطار في" :أنه
 :يأتي بما الخصوص
 

 والممتلكات. األشخاص وأمن العام النظام على المحافظة على السهر -
 الوطني. التحرير ورموز ثورة والثقافي التاريخي التراث حماية -
 لعمومية.ا والطرق  والمساحات الشوارع في السير سهولة وضمان العمارات نظافة على السهر -
 والضارة. المؤذية الحيوانات تشرد منع -
 ةالعام لألمالك التابعة لألماكن المؤقت الشغل مجال في التنظيم احترام على السهر -

 ا".هعلي والمحافظة

 البلدية ةبالشرط االستعانة البلدي من الشعبي المجلس رئيس البلدية قانون  أمكن ولقد
د "يعتم :فيها جاء والتي البلدية قانون  من 22 المادة عليه نصت لما طبقا ،3مهامه أداء بغرض

                                                 

، الحق في ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مذكرة لنيل فوزيةفتيسي 1 
 .22، ص 0222شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة باتنة، 

 المتعلق بدفن الموتى. 2270ر ديسمب 20المؤرخ في  72-70من األمر رقم  22نظر المادة أ2 

 .222عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 3 
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 سلك لىع اإلدارية، الشرطة مجال في صالحياته ممارسة قصد البلدي الشعبي المجلس رئيس
 التنظيم. طريق عن األساسي قانونها يحدد التي البلدية الشرطة

 الدرك وأ الشرطة قوات تسخير االقتضاء عند البلدي الشعبي المجلس لرئيس ويمكن
 .التنظيم طريق عن المختصة الكيفيات حسب قليمياإ المختصة الوطني

 لمختصةا الدرك أو الشرطة قوات تدخل طلب البلدي الشعبي المجلس لرئيس يمكن كما
 .1األمنية المسائل في خاصة للتحكم إقليميا

 بطيةض مهام يمارس أن له البلدي الشعبي المجلس أن إلى اإلشارة تجدر األخير فيو 
 قانون  من 00 المادة عليه نصت ما وهذا ،المغلقة التهو امد خالل من مباشرة غير بطريقة
 لبلديةا لمواطني مفتوحة وتكون  علنية، البلدي الشعبي المجلس جلسات" 22-22 رقم البلدية
 .التو االمد بموضوع معني مواطن ولكل

 لمرتبطةا المسائل دراسة أجل من لقةغم جلسة في لو ايد البلدي الشعبي المجلس أن غير
 ".العام النظام على بالحفاظ

 
 

                                                 

 .222، ص السابقالمرجع عمار بوضياف، 1 
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الفصل الثاني: آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في الظروف 
 العادية واالستثنائية

ات سلط أهداففيه أن تحقيق األهداف المتعلقة بالنظام العام وتحقيق  كال شمما 
 تحقيق ذلك.الضبط اإلداري، ال يأتي إال باستخدام وسائل تساعد على 

ل حق ماعالسلطة العامة في است إمتيازاتاإلدارة بصفتها سلطة عامة تمارس فتدخل 
لى والمحافظة ع العام لحاوحدود اختصاصاتها، من أجل تحقيق فكرة الص قالسيادة في نطا

النظام العام عن طريق العمل والسهر على حسن سير المرافق العامة وانتظامها واضطرادها 
جملة من  بمنحهاأن يتأتى إال  ال يمكناتباعا للحاجات العامة ماديا ومعنويا، كل ذلك 

 الحجميع المص ق و إن الدولة تقف فرولد السكي": ""االمتيازات أو الوسائل القانونية، وقد قال 
يش المصالح الدائمة والمقيمة التي يع لصالح ةاإلكراهي قوتهاالضيقة في المجتمع وتستخدم 

 .1"الناس سويا من أجلها
لها  نوحةالمممال سلطتها عالضبط اإلداري في سبيل ذلك قد تتعسف في است ةسلطو 

يجوز  ث الالمسؤولية القانونية، حي. وتمس بذلك بحقوق األفراد وحرياتهم مما يرتب عليها قانونا
بحقوق األفراد، وأن تتقيد في أداء مهامها  ساسلى المإلها أن تتجأوز حدود سلطاتها 

بحث . ومنه سنحأول في الموالضوابطواختصاصاتها الممنوحة لها قانونيا بمجموعة من الحدود 
لحدود لى اإتطرق اإلداري وفي المبحث الثاني سن الضبطهيئات  آللياتاألول أن نتعرض 

 .أوزهاوالقيود التي وجب على هيئات الضبط اإلداري عدم تج
 .ل: آليات هيئات الضبط اإلداري والمبحث األ 

من وراء  ليهإإن اإلدارة حين تخضع للقانون صيانة وحفظا للنظام العام الذي تسعى 
 ادة، تملك سلطة التقدير الكامل في أن تالئم دائما بينيفي الس حقهاهذا القانون، فإنها بحكم 

ة التقديرية الكاملة لمواجهوبين خضوعها للقانون، بمعنى "أن لها السلطة المصلحة العامة 

                                                 

، 2280دي، األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، بعمار عوا 1 
 .202ص 
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جراءات  الواقعة طبيعةمع  منسجمةأن تكون  بشرط 1"الوقائع والحاالت بما يناسبها من وسائل وا 
 تحقيقه.الواجب  والهدف

انونية قالنظام العام فإن هيئات الضبط اإلداري تحتاج إلى وسائل  قتحقي سبيلوفى 
 التنفيذي ف تتمثلمادية  ى اإلدارية، وأخر  الضبطالتنظيمية وقرارات  الضبطتتمثل في لوائح 

 .وبدونها يستحيل على هيئات الضبط اإلداري ممارسة مهامها، الوقائي ي الجبري، الجزاء اإلدار 
 .القانونية لتحقيق أهداف العين اإلداري ل: اآلليات والمطلب األ 
وسائل  خدمفهي تستالضبط اإلداري بمهامها في سبيل تحقيق أهدافها،  ةسلط اميقعند 

تماد الحديثة وذلك باالع متعددة للمحافظة على النظام العام بكل عناصره سواء التقليدية أو
 حصرها فيما يلي: يمكنعلى مجموعة من الوسائل القانونية التي 

 .ل: لوائح الضبط التنظيميةوالفرع األ 
 ةفئة من القرارات اإلدارية تتضمن قواعد عامة وموضوعي"تعرف اللوائح التنظيمية بأنها 

 راكزم أو إلغاءومجردة، تنطبق على عدد من الحاالت محددة بذواتها، وظيفتها خلق أو تعديل 
تتقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة النظام العام داخل المجتمع،  .2"قانونية عامة

وجود  إلىالحقوق والحريات، ومن األسباب التي أدت  تمسفهي تمس المراكز القانونية، كما 
تأتي ، فمفصال، هو أن القانون قد يعجز عن ضبط الحريات العامة ضبطا حمثل هذه اللوائ

مدعم للقانون كونها أكثر قدرة من السلطة التشريعية على معرفة اللوائح التنظيمية كمكمل و 
 أكثرو  المعاشلى الواقع إتفاصيل األحكام القانونية، وكون سلطة الضبط اإلداري األقرب 

 .3وتفاعل معه احتكاك
تصدر هذه القرارات السلطات اإلدارية المختصة بسلطة الضبط اإلداري في شكل 

ظة على بقصد المحاف ".والئية أو بلدية ،يةر "وزا اداريةقرارات أو  رئاسية أو تنفيذية""م يمراس
بعادالنظام العام بطريقة وقائية وسابقة، بغرض دفع  لعام المخاطر التي تهدد النظام ا كافة وا 

                                                 

 .200مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، المرجع السابق، ص لعمار عوابدي، األساس القانوني 1 
والقانون اإلداري، دط، دار هومة للنشر والطباعة  العامةبين علم اإلدارة  يةعمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدار  2 

 .222والتوزيع، الجزائر، ص 
 .827، ص 0222ألردن، مصلح ممدوح الصرايرة، القانون اإلداري، دط، دار الثقافة للنشر، ا 3 
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توجب إعطاء يس والقانون والواقعاإلدارية، لذلك المنطق  الوظيفة مختلفة، وهذا هو جوهر ةبصور 
 .1طة اصدار القرارات اإلدارية التنظيميةالسلطات اإلدارية سل

 دستورلوائح الضبط على عكس  إلىلم يتعرض  2220والجدير بالذكر أن دستور 
 هذه األخيرة ،2مستقلة ولوائحإلى لوائح تنفيذية  اللوائححيث قسمت  ،220/2مادته في  2282

 لضبطاأما الئحة  ،لرقابة القضاء إال عن طريق الدفع ال تخضع ،صدرها رئيس الجمهوريةي
ي هالوالي، ف ،الوزراء، رئيس المجلس الشعبي البلدي ،التنفيذية والتي يصدرها الوزير األول

 .3تخضع لرقابة القضاء
نذكر كمثال عن اللوائح التنظيمية التي أصدرها رئيس الجمهورية في شكل مراسيم، 

السريعة، جاءت  المتعلق بتنظيم الطرق  2280-20-02الصادر في  80-20المرسوم رقم 
 .2272-20-20في  لتنفيذ قانون المرور الالئحةهذه 

 أوال: شروط إصـدار لوائح الضبط:
 :يفيما يلتتمثل هذه الشروط 

ال كانت اللوائح  .2 عدم مخالفة لوائح الضبط شكال أو موضوعيا للقواعد القانونية العليا، وا 
 .مشروعة ريغ

صدور لوائح الضبط في صورة قواعد عامة ومجردة، ويعني عموم الئحة الضبط، أنها  .0
 ال يغيرمعين  وبزمنليست لحالة فردية خاصة، فارتباط الالئحة بمكان معين، 

وقوف السيارات في مكان معين لشدة  الضبط بحضر، كمثال، الئحة عموميتها
 دعند تحدي رونفس األم لذات،با، فهذا ال يعني أنها تخاطب شخصا معينا االزدحام

 .معين زمن
 .4ة فكل األفراد سواسية عند التطبيقحواة بين األفراد عند تطبيق الالئاالمس .2

                                                 

 .222عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم االدارة العامة والقانون اإلداري، المرجع السابق، ص   1 
، الجريدة 2282المؤرخ في فيفري  82/28، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2282من دستور  220/2المادة  2 

 .2282-22-22، الصادر في 22الرسمة العدد 
 .002هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  3 
 .207، ص 2270محمد محمود حافظ، القرار اإلداري، دار النهضة العربية، مصر،  4 
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 ثانيا: صور لوائح الضبط التنظيمية
 في: هده الصور تتمثل

 الحظر .1

أن تنهي الالئحة عن اتخاذ إجراء معين أو عن ممارسة نشاط محدد، وبذلك هو  ومعناه
ووفقا لذلك فقد استقر القضاء على أن الحظر المطلق  1ةيعتبر من األساليب الوقائية المانع

ر حرية الفردية وهو غيلل يعد بمثابة إلغاء، قانوناوالشامل الذي ينصب على نشاط جائز 
ذا كان الحظر  ال  ،محددةفي أوقات طبق ي، و معينةجزئيا، مقصورا على أماكن مشروع، وا 

 التنقل خالل كحظر التجول، أو، حد إلغاء الحريات العامة، فإنه يكون مشروعا يصل إلى
ة أو بعض أنواع األسلح كالمفرقعاتي بعض المواد ف حظر اإلتجار فترات زمنية معينة، أو

ف لهذه اللوائح للعقوبة الويتعرض المخ 2.ةحرية التجارة والصناع دأمب مناستثناء طبعا 
 3.صدرت مخالفة لمبدأ المشروعية إذا ما االداري الجزائية، كما أنها تخضع لرقابة القضاء 

 0222أوت  22المؤرخ في  22-22من القانون رقم  22ذكر المادة نذلك  ومن أمثلة
 صر"يقت حيث نصت على ما يلي: وأمنهاالمرور الطرق وسالمتها  حركة المتعلق بتنظيم

ع مكن منيأنه  استعمال المنبهات الصوتية في حاالت الضرورة لوجود خطر فوري غير
ب من استعمال المنبه بالقر  بمنعويتعلق األمر مثال  "استعمالها بواسطة وضع إشارات مالئمة

 .المستشفيات أو المدارس
 اإلخطار السابق .2

 تىح ولة نشاط معين،اخطار سلطة الضبط بمز يقصد به أن تشترط الالئحة ضرورة إ
ه علي االعتداءع وقوع نتتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام، وم

قامة الحفالت واألفراح في األماكن العموميةخكاإل  مةوالحك...  طار بإقامة معارض الكتب وا 
لى ع متوقفة تهاارسمللمشرع جعل ميجوز  فرض نظام اإلخطار أن هناك من الحريات ال نم

                                                 
 .022سرين شريفي، المرجع السابق، ص ن  1
 .002سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2 
 .000المرجع نفسه، ص  3 
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ارسة الحريات العامة من جهة، مالتوفيق بين م"رحمة السلطات اإلدارية، فالهدف منه إذا هو 
 .1هة أخرى"من ج مع وسالمة الدولةتوبين المقتضيات الدستورية والعملية المتصلة بنظام المج

ن في حالة ما إذا ، لكالنشاط على ممارسةاإلدارة  هو موافقة اإلخطارفي  األصل
 2ونا.قانالمدة المحدد  بمضيإال  ممارستهلألفراد  زاإلدارة على النشاط، فال يجو  اعترضت

 المسبق "اإلذن المسبق"الترخيص  .3

ذن ةموافق ى، شريطة الحصول علحرياتهم بممارسةألفراد ل الصورة يسمح في هذه  وا 
ال كان ، مسبقا اإلدارة  لىعلك ضرورة الحصول ذ مثال، هب عليقللقانون ومعا مخالفاذلك وا 

، ويبدو ميةالعمو بالمظاهرات  للقانون المتعلقا قمظاهرة عمومية طببللقيام  ترخيص من الوالي
إليه عندما يكون من المحتمل أن ينجم عن ذلك النشاط،  ءو جيتم الل وقائيهذا اإلجراء كأسلوب 

النظام بل خلتفادي كل ما ياحتياطاتها  اتخاذتستطيع اإلدارة  ، حتىعين من الضررمقدر 
لفتح المحالت  مسبقذن إالنشاط. وكمثال على ذلك طلب  لممارسةالعام، أو رفض اإلذن 

 .العامة بالصحة الضارة العامة الصناعية الخطرة أو
 .م النشاطيتنظ .4

 من خاللها 3سبقها"،ا مم ،"تعتبر هذه الصورة أقل مساسا بالحقوق والحريات العامة
مثال وال طممارسة النشالبقا، وذلك بوضع شروط أو حدود مسيمكن لإلدارة أن تنظم النشاط 

على ذلك، تحديد السرعة المسموح بها، والقوانين المنظمة لكيفيات اقتناء الحيوانات في المدن، 
ادية وأوامر إرش توجيهاتوفي مجال النشاط المروري، تقوم سلطة الضبط المختصة بإصدار 

 .4مةظبطريقة منتمعينة لممارسة النشاط ة باستعمال الرسومات أو أشكال وعبارات وتوضيحي
 لها ينمع تنظيمبالتالي نجد في هذه الصورة أن الحرية هي األصل، ولكن مع وجود و 

 واحترام النظام العام.
 

                                                 

 .200عادل السعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  1 
 .202المرجع نفسه، ص  2 

 .220المرجع السابق، ص هاني علي الطهراوي،  3 
 .22عمر، المرجع السابق، ص  طيبوقر  4 
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 الفرع الثاني: القرارات اإلدارية الفردية
الضبط  مارسةمالفردية، حيث تعتبر من أهم وسائل  ي تعرف أيضا بتدابير الضبط اإلدار 

 ي.، فهي الصورة الخالية لمعظم النشاط اإلداري الضبطي اإلدار 
من  حددمعلى عدد غير  نطبقخالفا للقرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة، تف

ن ة عالقرارات الصادر  تتمثل فياألشخاص بصفة عامة ومجردة، فإن قرارات الضبط الفردية 
 ن بذواتهم،يفراد محددأفرد معين أو ى الضبط المختصة، والتي تكون موجهة للتطبيق عل ةسلط

شخص حاالت فردية ل معالجة ضر غتصدر عن اإلدارة استنادا للقانون أو الالئحة التنظيمية، ب
جديد  ي، وذلك من خالل إنشاء مركز قانون1على سبيل الحصر بذواتهمأو أشخاص محددين 

مجرد بنتهي تثارها أن خصائصها أن مأو تعديله، و  بإلغائهأو التأثير في مركز قانوني قائم 
تنفيذها مرة واحدة على الفرد أو األفراد الذين صدرت في مواجهتهم. فهي تخضع أو تطبيقها 

ة أدنى ي مرتبتأتي ف التدرجلنفس النظام القانوني للقرارات اإلدارية التنظيمية، ولكنها من حيث 
 نظيمية.مخالفة للقرارات التأو  متعارضةمن القرارات التنظيمية، وبالتالي يجب أن تكون غير 

ومبررات منطقية واقعية، كونت في مجموعها أساس وجود هذا النوع  معينةوألسباب 
فرع السلطة اإلدارية ك" من القرارات اإلدارية، بالرغم من كونها ذات طبيعة تشريعية، أوال كون 

ثانيا  ،2"الوظيفة والسلطة التنفيذية، أكثر قدرة من السلطة التشريعية على معرفة التفاصيل من
 أو يتنبأها.أن ينص على جميع التوقعات  هالقانون وحده ال يمكن

 صور القرارات اإلدارية الفردية :أوال
 المتعلق 22-22من القانون  202المادة القيام بعمل" األمر": كاألمر بهدم منزل آيل للسقوط  .2

 بقانون البلدية.
الضبط  السلطاتمر أ، كأن تنهيقد تكون هذه التدابير في صورة  :النهي""االمتناع عن عمل  .0

عن عمل شيء كاألمر الصادر بمنع اجتماع، أو مظاهرات في الطريق  االمتناع ي اإلدار 
 .قاف عرض مسرحية معينةإي العامة. أو
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و أ ولة نشاط معينافردي يسمح لفرد معين بمز  كإصدار قرار :التصريح ""منح ترخيص  .2
 .1مؤقتة بصفةجزء من الطريق العام  بشغلالترخيص 

خالف ت فرديةقرارات  أن تصدرها ل يجوز هنا أن هيئات الضبط اإلداري ال هوما يجب قول
على قواعد عامة، ومن أجل  يحتوي القوانين، ألن كالهما  تخالفقرار تنظيمي سابق، وال أن 

 .2دة لهذه القواعدنمست ةقوم هيئات الضبط اإلداري بإصدار قرارات فرديتتطبيقها، 
 شروط صحة القرارات اإلدارية الفردية ثانيا:
 تمثل في:الضبط الفردية تتوافر مجموعة من الشروط والضوابط للتأكد من مشروعية قرارات بالبد 
در في ص قدطي في نطاق من الشرعية القانونية، أي أن يكون بأن يصدر التدبير الض .2

ذا صدر االضبطيحدود القوانين واللوائح التي تنظم النشاط موضوع التدبير  لتدبير ، وا 
يكون غير  نهإف في المرتبةمنه  الضبطي الفردي على خالف من القواعد القانونية األعلى

 .مشروع
أي أن  هور دتستلزم ص يقينيةمادية  وقائععلى طي الفردي مبنيا بأن يكون التدبير الض .0

فردي غرضه طي البلى وقائع حقيقية ال وهمية تطلبت صدوره، فالقرار الضإ ايكون مستند
 به. اإلخاللاألساسي هو المحافظة على النظام العام وعدم 

هيئة الضبط المختصة بإصداره، وذلك طبقا للقانون، أما  نأن يصدر التدبير الضبطي م .2
وغير  االختصاصعدم در من سلطة غير مختصة بإصداره كان معيبا بعيب إذا ص
 .مشروع

لى سبب ع أي مبنيا، صدورهب مشروع يبرر بأن يكون التدبير الضبطي مستندا إلى س .2
ذا لم يكن مستندل رصحيح يبر  دوره سبب صحيح يبرر صا إلى سلطات الضبط اتخاذه، وا 
 صاحب الشأن.ن فيه من عفي حالة الط باإللغاءكان جديرا 

مع ا بلوقاية النظام العام: أي أن يكون متناس زماأن يكون التدبير الضبطي متناسبا وال .0
كن التدبير الزما لحفظ النظام إذا لم ي بحيثبالنظام العام، درجة جسامة أوجه اإلخالل 
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اء المختص القض مفيه أما الطعنالعام يكون التدبير الضبطي غير مشروع، ويحق لألفراد 
 إللغائه.

 فهذه المختص القضاء لرقابة عدمه من توافرها تقدير يخضع الشروط فهذه وعليه
 إصدارب عند قيامها اإلداري  الضبط سلطات على المفروضة القيود من نوعا تشكل الشروط

 .التدابير هذه
 .المطلب الثاني: االليات المادية لتحقيق أهداف الضبط اإلداري 

 جلأل مهامها اإلداري  الضبط سلطات بها تمارس التي القانونية الوسائل جانب إلى
 والقرارات ميةالتنظي اللوائح في والمتمثلة األفراد وحريات حقوق  وحماية العام، النظام على الحفاظ
 تتدخل لتيا المادية بالوسائل توصف أخرى  وسائل أيضا هناك. إليه اإلشارة كما سبق الفردية،

 لقراراتها ،والجبري  المباشر التنفيذ :أوال: في والمتمثلة العام النظام وحفظ بموجبها لصيانة
 الجزاء وقيعت ثانيا: طواعية، لها االمتثال بها المخاطبون  رفض عند قصرية، وبطريقة النهائية
 بنوع تينالوسيل لكلتا وسنتعرض الدولة، في العامين واألمن بالنظام يخل من كل على اإلداري 

 يلي: فيما التفصيل من

 الجيري لقرارات الضبط اإلداري  أول: التنفيذ المباشر والفرع األ 
 الجبري  التنفيذ تعريف: أوال

 حال فيو  طواعية، اإلداري  بالقرار المعني يؤديه اختياري  يكون  أن التنفيذ في األصل
 بالتنفيذ محك الستصدار اإلداري، القضاء إلى حينها اللجوء يتم اإلداري  للقرار عدم االستجابة

 القضائي. الحكم لتنفيذ هنا القوة وتستعمل القوة، إلى قد يصل
 تملكها التي اإلدارية للقرارات المباشر التنفيذ امتياز خاصية من وانطالقا واستثناء

، 1اإلدارة" بيد ةوسيل أخطر "تعد الحقيقة وفي الجبري، التنفيذ وسيلة لإلدارة المشرع اإلدارة، منح
 لقضاء،ا اللجوء إلى ودون  العامة مرافقها استمرارية على حفاظا الجبر أو القوة فيها تستعمل

 .2بالتنفيذ مسبق إذن أو الحصول على

                                                 

 .22عمر، المرجع السابق، ص بوقريط  1 
، ص 2222ة عين شمس، القاهرة، عسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دراسة مقارنة، مطب 2 

072. 



آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في              الفصل الثاني
 الظروف العادية واالستثنائية

57 

 

بمقتضاها  لتيا "الوسيلة أنها على التنفيذ الجبري  وسيلة تعريف يمكن تقدم ما على وبناء
 حاجة دون  ة الجبريةأو بالقو بنفسها تنفيذا قصريا  قراراتها تنفيذ إلى أسلوب يمكن أن تلجأ اإلدارة

 .1القضاء" إلى اإللتجاء إلى
 حق يف تتمثل في أنها يمكن أن ترتب أثارا تنفيذية قوة الضبطية القرارات يمنح وهذا

 تعني سالمة على قرينة الصحة والتي ذلك في . معتمدة2إرادتهم عن النظر بصرف األفراد
 عدم إثبات لغيرا قابال للتنفيذ الفوري، وعلى بذلك فيكون  للقانون، ومطابقته وصحته القرار

 اإلداري  طالضب مجال في فإنه يعتبر ضروري، خاصة التدبير، هذا خطورة وعلى. مشروعيته
ل ال تحم إجراءات باعتبار ما يتطلبه من اتخاذ من غيره، أكثر يجد المجال خصبا حيث

 .التأخير
 لقضاءا لرقابة الخضوع من اإلدارة إعفاء أبدا يعني ال اإلمتياز، هذا فإن هام، وكتنبيه

 التنفيذ، قبل يتدخل أن فبدل القضاء، فيه يتدخل الذي الوقت من فقط يغير اإلمتياز هذا أن بل
 إلى إللتجاءا لهم يحق الجبري  للتنفيذ المعرضين األفراد أن آخر بمعنى بعده، يتدخل فإنه

 خطيرة ائجنت الجبري  التنفيذ على يترتبقد  أنه ولو حتى وقفه، أو اإلجراء إللغاء القضاء
 ال يثح معينة، مناسبة في سياسيا اجتماع السلطات منع ذلك على وكمثال تداركها، يصعب

 حتى ولو قضى بالتعويض. المنع لقرار القضاء إلغاء بعد ذلك ينفع
 رأي ستقرا فقد الشخصية، حرياتهم على واعتداء لألفراد قهر فيه األسلوب هذا أن وبما

 يكون  ال الهم،وأمو  األشخاص ضد المادية القوة باستخدام الجبري  التنفيذ أن على والقضاء الفقه
 إليها فيما يلي: التعرض سنحأول معينة وحاالت معينة شروط بوجود إال

 
 المباشر الجبري  التنفيذ حاالت: ثانيا

 إال في يهإل تلجأ أن اإلداري  الضبط لسلطة ال يجوز استثنائي إجراء الجبري  التنفيذ
 النظام ىعل بالحفاظ مرتبطة أساسية غاية أجل من األصل من استثنائية بصفة معينة حاالت

جبار أوامرها واحترام الدولة سلطة فرض العام، وكذا  المخاطبين بها تنفيذها طواعية. وا 
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 اإلدارية محكمةال أيضا وكرسته باستمرار، قراراته في الفرنسي الدولة مجلس أكده ما وهذا
التنفيذ  "أن فيه: قررت حيث 2200 نوفمبر 02 في الصادر حكمها في مصر في العليا

نما لألفراد، اإلدارة معاملة في األصل ليس المباشر لك شأنها في ذ اإلدارة تلجأ أن األصل وا 
 .1حقوقها" الستيفاء القضاء إلى األفراد شأن

 التالية: الحاالت في إليه اللجوء الفقه حصر وبالتالي
 الجبري  نفيذالت حق اإلداري  الضبط لسلطة يبيح صريح تنظيمي أو تشريعي نص وجود حالة .2

 للتدابير.

 فهي ،المادية القوة باستخدام اإلدارية للشركة يسمح قانوني نص يوجد أن ذلك ويعني
 من لإلدارة يرخص فالمشرع النص القانوني يتضمنها التي للتدابير وفقا الجبري  بالتنفيذ تقوم
 نظر ،اللجوء إلى القضاء ودون  قانونيا المتاحة الوسائل جميع باستخدام قراراتها تنفيذ أجل

 .فيه البث األمر وكذا سرعة لخطورة
 ناء والتعميرالب قوانين عليه نصت ما منها نذكر كثيرة، التشريعية النصوص أمثلة ومن

-22 رقم بالقانون  والمتمم المعدل 0222أوت  22 في المؤرخ 22-20 رقم القانون  والسيما
 في الموزع 22-22رقم  البيئة قانون  عليه نص ما وكذا ،2222 ديسمبر 22 في المؤرخ 02
 لحرياتا قوانين وأيضا المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق ،02-27-0222

 2222ديسمبر  20 في المؤرخ 22-22 رقم القانون  في المتمثلة المظاهرات وتنظيم العامة
 باالجتماعات المتعلق 2282ديسمبر  22المؤرخ في  82/08رقم  للقانون  والمتمم لمعدلا

 نمكا في األشخاص من معين لعدد اجتماع بفظ اإلدارة كقيام ومنه. العمومية والمظاهرات
 القانون  من 22 للمادة طبقا المعنية الجهات طرف من المسبق الترخيص عدم حالة في عام،

 انتك أو رخصة بدون  حال تمت في البناء بهدم أشغال القيام لها يحق كما الذكر، السابق
 .الرخصة لشروط مطابقة غير

 على لم ينصو  يخالفها لمن جزاء على فيها ينص لم أو الئحة قانون  تنفيذ األفراد رفض حالة .0
 التنفيذ. على إلجبار قانونية وسيلة
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 المباشر ري التنفيذ الجب إلى باللجوء لإلدارة السماح يمكن أنه الفرنسي، الدولة مجلس فقد رأى
 داري إ أو مدني أو جنائي جـزاء على منها أي ينص لم الئحة أو للقانون  األفراد مخالفة حالة في
 باحترام ألفرادا إلزام اإلدارة عاتق على يقع "أنه ذلك: يعني مقتضياته لتنفيذ ينصاع ال من على

 وذلك. 1لقانون"ل االنصياع على لجبرهم ألوامرها المباشر التنفيذ طريق عن القانونية المقتضيات
 أي يطالهم أن دون  التنفيذ رفض من األفراد تمكين وألن منفذ، غير الضبطي القرار ال يبقى حتى
 .بها مسلمال العامة المبادئ يخالف وهذا القانونية النصوص تنفيذ تعطيل إلى يؤدي سوف جزاء

 لم لتيا الضبطية اإلدارية للقرارات انصياعهم وعدم األفراد خروج الحالة هذه في ويشترط
 .لمخالفتها جزاء التشريعات تتضمن
 مخالفة اللوائح فعل العقوبات قانون  من 202 المادة نص في الجزائري  المشرع جرم وقد
ويجوز  دج 0222 الى 2222 من بغرامة يلي: "يعاقب ما على نصت والتي التنظيمية والقرارات

 لمتخذةا القرارات أو المراسيم خالف من كل األكثر على أيام ثالثة لمدة بالحبس أيضا يعاقب أن
اصة". خ بنصوص عليها معاقب بها الواردة الجرائم تكن لم إذا اإلدارية السلطة طرف من قانونا
 في 2220ديسمبر  20 في الصادر حكمها في الفرنسية التنازع محكمة أقرت فقد فرنسا في أما

 لنص يقاوتطب الفرنسية الحكومة أن في وقائعها تتلخص" جاست "سان العقارية الشركة قضية
 تابعة مؤسسة بإغالق مرسوم بإصدار قامت 2222 جويلية من الفاتح قانون  من 22 المادة

 لقوةا حيث استخدمت المرسوم إداريا، هذا بتنفيذ اإلدارة وقامت رخصة، بدون  الراهبات لجماعة
 ألختاما ووضعت المؤسسة وأغلقت طوعا، الخروج رفضهن بعد الراهبات بطرد وقامت العمومية

 محكمةال على الموضوع عرض وعند. الجماعة هذه تشغله كانت الذي المكان وأبواب نوافذ على
 أي يشوبه ال التنفيذ أن ،2220-20-20 في الصادر حكمها في الفرنسية التنازع محكمة قررت
 فسن وفي أحكامها، لتنفيذ أخرى  طريقة تشر إلى لم المذكور القانون  من 22 المادة ألن عيب،
 كبير خطر لىع ينطوي  لقراراتها الجبري  التنفيذ بسلطة لإلدارة اإلقرار "إن: حكمها في جاء الوقت
ن سلطاتها، ولهذا ال بد م استعمال اإلدارة تسيء أن يخشى ألنه وحقوقهم األفراد حريات يمس

 ذهه في الجبري  التنفيذ إلى اللجوء لإلدارة ال يجوز . حيث2بقيود محددة" الجبري  إحاطة التنفيذ
 خاصة. أغراض لتحقيق وليس القانون  حكم إلعمال إال الحالة
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 الضرورة حالة .2

 كهتدار  ويتعذر عناصره، أحد أو العام النظام يهدد ومحـدق حال خطر وجود بها يقصد
 الجبري، وأ المباشر التنفيذ حق اإلداري  الضبط لهيئات يخول ما العادية، القانونية بالطرق 
 ذهيبيح ه صريح قانونی نص يوجد لم ولو وحتى قضائي، حكم استصدار إلى حاجة دون 

 تبيح الضرورات ألن أو ضمنيا، صراحة يمنعها القانون  لو كان وحتى بل الوسيلة،
 ية.المصر  العليا اإلدارية المحكمة وأكدته الفرنسي الدولة مجلس أقره ما وهذا 1.المحظورات
 فراداأل حريات على كبيرا خطرا يمثل الضرورة حالة في الجبري  التنفيذ كان ولما
 الشروط نم مجموعة بوضع ضيق جد إطار في الحق هذا والقضاء الفقه اقتصر فقد وحقوقهم،
 .الموالي العنصر إليها في التطرق  سيتم والضوابط

 المباشر الجبري  التنفيذ شروط ثالثا:
 طالضب هيئات من متوقع وغير مفاجئ بكونه العام النظام يهدد جسيم وجود خطر .2

 التدخل. سرعة منها ويتطلب اإلداري 
 ال العامة المصلحة تحقيق هو الحق هذا استخدام من الضبط سلطة هدف يكون  أن .0

ال كان الخاصة ساءة االنحراف بعيب مشوبا العمل وا   جبي إذن فاإلدارة السلطة. استعمال وا 
 لعامينا والنظام األمن وهو حماية قانونا المحدد بالهدف الجبري  التنفيذ حالة في تتقيد أن

 ضررا. األقل باألساليب ذلك ومواجهة تعسف أو تجاوز دون 
 أو منافعه التي العام الطريق على الواقعة االعتداءات لمنع اإلدارة تدخل ذلك مثال

 المادة نصن وفي ذلك وتحسينه، الطريق توسيع تعيق أو المرور حركة سالمة بضمانات تخل
 الحالة هذه في مثل أنه على العامة بالطرق  المتعلق 2208 لسنة المصري  القانون  من 22
 خصياش القيام منه يطلب اإلزالة وأن من األقل على شهر قبل بذلك الشأن صاحب إخطار يتم

ذا االعتداء، تشكل التي األعمال بإزالة  نفقة لىع ضبطي بقرار إداريا اإلزالة تتم يمتثل لم وا 
 توافرت لم إذا بأنه فيه قضت حكما المصرية العليا اإلدارية المحكمة أصدرت كما المخالف،
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 نم الهدف يكون  أن ويجب للقانون، مخالف اإلزالة قرار كان السابقة واإلجراءات الحاالت
 .رديةف أو شخصية مصالح وليس عامة مصلحة تحقيق هو المباشر التنفيذ حق استخدام

 هو اشرالمب التنفيذ يكون  حيث العادية، القانونية بالطرق  الخطر هـذا دفع يتعذر أن .2
 في أخرى  وسيلة أي وجود وعدم قانوني، نص وجود من فالبد الخطر، لدفع الوحيدة الوسيلة

 .التنفيذ على لإلجبار اإلدارة يد
 من حقهم في المتخذة القرارات بتنفيذ المعنيين األفراد طرف من امتناع أو مقاومة وجود .2

 إعذارات، كذاو  بالتنفيذ أوامر اإلداري  الضبط سلطات توجه أن على اإلداري  الضبط سلطات قبل
 أخير. كحل القوة وتستخدم

 محددا يوتنظيم قانوني نص إلى مستندا مشروعا تنفيذه المراد اإلداري  القرار يكون  أن .0
 لم كأن نافذا يكن أولم قانوني لنص يسند لم فإذا مواجهتهم، في تنفيذه يراد من حق في ونافذا
 1.جبريا تنفيذا تنفيذه يجوز ال فإنه ينشر ولم يبلغ

 اإليرادات من الضروري  األدنى الحد على الجبرية القوة استخدام يقتصر "أن يجب .0
 وبالتالي ،2النطاق" هذا تجأوز دون  القوة من المطلوب وبالقدر الضبطي، األمر لتنفيذ الالزمة

 ضرر هاأقل تختار أن فعليها الغاية ذات لتحقيق وسائل عدة اإلداري  الضبط جهة أمام كان إذا
 سلطةل ممارستها عند اإلدارة وتخضع بقدرها، تقدر الضرورة أن العامة، القاعدة ألن لألفراد،
 من إلمتيازا هذا إعمال شروط توافر مدى لتأكيد المشروعية لقضاء والجبري  المباشر التنفيذ
 والتعويض. اإللغاء إلى رقابته وتمتد عدمه،

 .الفرع الثاني: الجزاء اإلدارة الوقائي
 ىتنفيذها، وحت عن اإلدارية القرارات بأحكام المخاطبين األفراد يمتنع قد يحدث أن

 المسموح إلداريةا وتدفعهم إلى التنفيذ، تلجأ إلى توقيع الجزاءات اإلداري، الضبط هيئات تجبرهم

                                                 

كلية  ،اسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه محمد شريف 1 
 .272، ص 2272الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

 .228محمد عاطف البنا المرجع السابق، ص  2 



آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في              الفصل الثاني
 الظروف العادية واالستثنائية

62 

 

 لجزاءاتا عن نتطرق إلى تمييزه ثم أوال، المصلح هذا لمفهوم نتعرض أن على قانونا، بها
 .ثانيا األخرى 

 .ضبطي كإجراء الوقائي اإلداري  الجزاء مفهوم أوال:
تي تهدف التدابير الوقائية ال أو اإلداري  الضبط هيئات تتخذها التي الجزاءات به يقصد

األدبية و  المادية والمصالح الفردية الحريات تمس تدابير وهي العام، بالنظام اإلخالل إلى منع
ه صرامت بحكم وهو الضرر، إحداث من التهديد لمصدر السماح عدم خالل من وذلك للفرد،
 بوصفها وليس اإلداري، الضبط مهمة على قائمة بوصفها العامة السلطة وظيفة مع يتالءم جزاء
 قدو  العقاب، معنى ينطوي على ال التدبير هذا وبالتالي ،1العقاب إيقاع في القضاء محل تحل
 اإلعتقال،ك إداريا أيضا يكون  والبضائع، وقد للسلع اإلدارية كالمصادرة ماليا، الجزاء هذا يكون 
 ورص ذكر عند الحقا سنتعرض إليه ما وهذا الترخيص، كسحب مهنيا يكون  أن يمكن كما

 .اإلداري  الجزاء
 دون  اتتخذه اإلدارة أن يعني ال وقائية إدارية بأنها الجزاءات، وصف أن اإلشارة وتجدر

 ولكن ئحية،ال تنظيمية أو تشريعية صريحة بنصوص تتقرر فهي القانون، نصوص من سند
 أمام يةالمشروع لرقابة خضوعها من "البد كان لذلك عنها، وتصدر بتوقيعها اإلدارة تستقل
 .2تعويضا"إلغاء أو  سواء القضاء

هو عبارة الوقائي، ف اإلداري  للجزاء القانونية الطبيعة تحديد يمكن ذكره ما سبق كل ومن
 دكل تهدي ومواجهة العام، بالنظام اإلخالل خطر اتقاء إلى خالله من اإلدارة تهدف عن إجراء

 طورةخ مع والهدوء، االستقرار ضمان أجل من األساسية، عناصره بأحد أو به يمس أن يمكن
 تشريعية صوصبن تقييده وجب لذلك وحقوقهم، لألفراد األساسية بالحريات تمس التي تدابيره

 .المشروعية لرقابة إخضاعه وكذا صريحة،
 ادرالمص اإلداري، اإلعتقال من كل في تتمثل مختلفة صورا اإلدارية الجزاءات وتأخذ

 .وسحب الترخيص اإلدارية
 اإلداري:  اإلعتقال .1
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 فهو ية،الوقائ اإلدارية الجزاءات تطبيقات أهم من ويعتبر للحرية، مقيد إداري  إجراء هو
 لىإ مستندا غير قضائية، سلطة وصادر من محددة، جريمة لم يرتکب شخص يصدر ضد
 .1العامين واألمن النظام حماية هدفه تشريعية، نصوص

 شرعوالم الجزائري  المشرع من وكل الحرية، على خطورة الجزاءات أشد لهذا يعتبر من
 وحرجة. عصيبة فترات في إال الخطير التدبير بهذا يأخذ لم الفرنسي

 باألمر صادر ،2222 عام كانت األولى مرتين األسلوب هذا الفرنسي المشرع طبق وقد
 أكتوبر 07 في الصادر المرسوم خالل من 2208 عام الثانية والمرة ،2222أكتوبر 02 في

 .2الجزائر فرنسا في حرب ظروف في 2208
 إلعتقالل اللجوء اإلداري  الضبط لسلطات اآلخر هو أجاز الجزائري، للمشرع وبالنسبة

 اءور  من الهدف كان إذا القضائية السلطة إلى اللجوء غير ومن الطوارئ، حالة في اإلداري 
 .3العام النظام على الحفاظ هو ذلك

 :اإلدارية المصادرة .2

 وقد عام،ال بالنظام ضررا خطرا أو تسبب التي المواد بمصادرة الضبط جهة قيام تعني
 السلع كمصادرة. أو تدأولها استعمالها ممنوع أو محرمة أشياء على المصادرة هذه تكون 

 لهاوتدأو  استعمالها محظور أشياء ومصادرة عيني، كجزاء والمغشوشة المحظورة والبضائع
 .العام بالنظام الماسة والمنشورات المطبوعات أو المزورة العملة أو كاألسلحة

 :الترخيص سحب .3

 راخيصت كسحب معين مهني نشاط مزأولة ترخيص بسحب إداري  جزاء توقيع به يقصد
 العمومية. والسكينة الصحة على خطرا تشكل التي والتجارية الصناعية المحالت

 روطللش مستكمل بأنه اإلعتراف لإلدارة سبق نشاط على منصب التراخيص وسحب
 الترخيص حبس يقتضي الذي األمر الترخيص، نظام فرض في الهدف مع يتنافىوال  القانونية،
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 .1لعاما للنظام حماية سحبه تستدعي جديدة أسباب ما وجدت إذا أي الظروف، تغيير بسبب
 صةرخ أو سحب المهنية، لواجباته صاحبها مخالفة بعد مهنية رخصة سحب أمثلته ومن

 .الجزاء هذا تستوجب مرورية مخالفات بسبب مؤقتا السياقة
 الجزاءات من غيره عن الوقائي اإلداري  الجزاء تمييز: ثانيا

 .التأديبي الجزاء عن الوقائي اإلداري  الجزاء تمييز .1

 ي التأديبياإلدار  الجزاء يتميز ولكن اإلدارة، توقعهما كالهما كون  في الجزاءين كال يتفق
 واجباتهمب نتيجة إخاللهم بالدولة العاملين الموظفين على يوقع األول كون  في الضبطي عن

 والنقابات بية،التأدي اللجنة أو الرئيس اإلداري  ويوقعه الوظيفية، بالحقوق  يمس فهو الوظيفية،
 لضبطيا الجزاء بينما وقائي، وليس عقابي جزائي ذات طابع جزاءات وهي المختلفة، المهنية

 .2المختصة سلطة الضبط وتقرره وقائي طابع ذو
 المدني الجزاء عن الوقائي اإلداري  الجزاء تمييز .2

 ذاه بتوقيع المختصة هي اإلدارة كون  في المدني الجزاء عن اإلداري  الجزاء يتميز
 لوقائيا اإلداري  الجزاء أن كما المدني، الجزاء بتوقيع المحاكم تختص بينما الضبطي، الجزاء
 ألموالا ملكية على أو المهنة ممارسة على أو الشخصية الحرية على قيود فرض في يتمثل

 عويضبالت الحكم أو اإللتزام إنقاص أو العقد إبطال يتعدى فال المدني الجزاء أما كالمصادرة،
 النظام وقاية هو الوقائي اإلداري  الجزاء توقيع من الغرض وكذلك التعاقد، شروط لمخالفته
 القواعد تطبيقب عليها المتنازع الحقوق  في الفصل فهو المدني الجزاء توقيع من والغرض العام،

 .3مخالفتها من األطراف ومنع المدني، القانون  في اآلمرة القانونية
 الجزائي الجزاء عن الوقائي اإلداري  الجزاء تمييز .3

 على افظةالمح بهدف اإلدارة، توقعه الوقائي، اإلداري  الجزاء كون  في الفرق  يتمثل وهنا
 دفهه المحاكم، توقعه الجزائي الجزاء أما الجريمة، وقوع دون  والحيلولة والوقاية العام النظام
 .الجريمة مقترف على المناسب العقاب إنزال
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 ال نهأ إال الجنائي الجزاء مثل مثله عقابية طبيعة ذو هو اإلداري  الجزاء أن والمالحظ
 الجنائي جزاءال في كذلك الجنائي، القضاء عن وليس اإلدارة عن يصدر ألنه جنائيا جزاء يعتبر
 األمر حجةب يتمتع جسامته، فهو المرتكب حسب اإلجرامي للفعل المناسبة بالعقوبة يقضي

 ما إذا يهف الرجوع أو سحبه لها يجوز اإلدارة توقعه الذي اإلداري  الجزاء بينما فيه، المقضي
 .زالت قد اإلخالل أسباب أن لها تبين

 صوصالن سند تحت تتخذ أن يجب الوقائية اإلدارية الجزاءات أن القول يمكن كخالصة
 يجب كما قيعها،بتو  اإلدارة وتستقل صريحة وتنظيمية قانونية بنصوص تتقرر حيث القانونية،

 تعزيز تم وقد المشروعية، لمبدأ مخالفتها حالة في وتعويضا إلغاء القضاء لرقابة تخضع أن
 القرارات، هذه ةمشروعي بعدم والطعن الدفاع حق لألفراد تكفل حتى الضمانات بهذه هذه التدابير

 ال اإلدارة عن يصدر وأنه خاصة العامة، بالحريات المباشر ومساسه لخطورته نظرا وذلك
 .1القضاء

 المبحث الثاني: حـدود سلطات الضبط اإلداري 
في كفالة  تتمتع هيئات الضبط اإلداري أثناء ممارسة أعمال الضبط بسلطات واسعة

العام وصيانته، فهي تملك صالحيات التدخل في حريات األفراد لتنظيم استعمالها، النظام 
خاضعا لمبدأ المشروعية ولرقابة القضاء  ن ومنعها من التضارب، وهـذا التدخل وجب أن يكو 

الضبط اإلداري عالقة وثيقة بالحريات العامة، حيث أن لوظيفة من جهة ثانية، وهنا يعني أنه 
 ببالحقوق والحريات العامة لألفراد، نظرا لما تملكه من أسالي ما يمسعادة  االدارةنشاط 

اإلداري  لضبطا ها نشاطيلألهمية التي يكتس ونتيجةوسائل القهر في ممارستها لهذا النشاط، و 
 ،يودمن كل الق قا ويتحررفي مجال المحافظة على النظام العام. إال أنه ال يمكن أن يكون مطل

م بالحقوق والحريات العامة على ذلك وجب تحـديـد الضوابط التي يس جسألن في ذلك مسا
 بها حيال االفراد وحقوقهم. اإللتزاميجب على السلطات اإلدارية 

كما ننبه أن صالحيات الضبط اإلداري تختلف باختالف الظروف، ففي الظروف 
اظ على بات الحفجراءات فقط بما يتماشى مع متطلإ العادية تمارس في نطاق ضيق، أي تتخذ
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النظام العام وفي الظروف االستثنائية تتطلب توسيع سلطات الضبط اإلداري لحماية النظام 
 العام، بما يضمن السيطرة على هذه الظروف ومواجهتها.

ل صوبالتالي فإن اإلدارة عند قيامها بالمحافظة على النظام العام بكل عناصره، فإن األ
فراد وعدم المساس بها، واالستثناء هو فرض القيود على هذه هو حماية الحريات األساسية لأل

 األفراد وحقوقهم. الحريات بموجب إجراءات مع ذلك وجب وضع حدود تقف عندها حريات
لطات ول حدود سامطلبين، المطلب األول يتن إلىوفقا لما تقدم سيتم تقسيم المبحث 

 ول حدود سلطات الضبط اإلداري ايتنالضبط اإلداري في الظروف العادية، والمطالب الثاني، 
 .االستثنائيةفي الظروف 

 ل: حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العاديةوالمطلب األ 
للتوفيق عى تس فإنهاها الضبطية العادية، تسلطالرستها مماهيئات الضبط اإلداري عند 

ام، فاألولى الع النظام تناقضين هما: الحريات العامة المكفولة دستوريا وقانونيا، وحمايةمبين 
ي لخضوع إجراءات الضبط اإلدار عو يجب أن تصان، والثاني يجب أن يحافظ عليه، وهذا ما يد

 .للقيود
 .ل: خضوع إجراءات الضبط اإلداري لمبدأ المشروعيةوالفرع األ 

على مين والمحكو الدولة للقانون وذلك بالنسبة للحكام  يقصد بمبدأ المشروعية "خضوع
عامة ال هذا على العموم، وعلى الخصوص هو أن تلتزم الهيئات اإلدارية والسلطات، 1"السواء

في لطعن لاطلة وقابلة بال كانت ا  في الدولة ألحكام وقواعد القانون في أعمالها وتصرفاتها، و 
 .2حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون 

لقانون ا دا إلىيكون عملها مستنأن "فاإلدارة ال ينبغي لها أن تخرج على القانون، بل 
 إلى أساس من القانون يجيزه سواء كان هذا األساس االواسع، وبصفة عامة، أي مستنـد بالمعنى

 .3"قانونيا عاما مبدأقاعدة عرفية أو  قاعدة مكتوبة أو
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جراءات الضبط اإلداري بمبدأ المشروعية يحمي سلطات  لضبط اوهيئات وتـقيـد أعمال وا 
االنحراف  والتسرع، كما يحمي حقوق وحريات األفراد من مظاهر النحرافااإلداري من 

 .1متيازات وسلطات البوليس اإلداري إوالتعسف في استعمال  واالستبداد
 كل عمل إداري يخرج عن أحكام هذا المبدأ يكون محال للطعن فيه."وفي نفس الوقت 
 :جراءات الضبط مايليإومن مظاهر مشروعية 

ذلك ب اءات الضبط اإلداري معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام: ويقصديجب أن تكون إجر  .2
نشوء حالة واقعية أو قانونية، تهدد فعال اإلخالل بالنظام العام، فإذا وجدت هذه الحالة كان 

ذا تخلف كان القرار ، فال 2الضبطي غير مشروع النعدام سببه القرار الضبطي مشروعا، وا 
 أهداف ىإل للتوصل ستارا اإلداري  الضبط أن تتخذ أغراضيجوز لهيئات الضبط اإلداري 

ال مشروعة، غير أو مشروعة أخرى   باستعمال االنحراف بعيب مشوبا تصرفها كان وا 
 .السلطة

 عنىبم الظروف تطلبه ما أال تتجاور ضرورية، اإلداري  الضبط إجراءات تكون  أن يجب .0
 القرار انك الحالة وجدت فإن العام، بالنظام باإلخالل فعال تهدد قانونية أو واقعية حالة نشوء

 هديدوت خطر هناك كان إذا إال التقيد يجب أال تمارس إجراءات أن حيث مشروعا، الضبطي
 هو بطالض إجراءات طريق عن التقيد وأن القاعدة في الحرية "أن لمبدأ: طبقا العام للنظام

 ".اإلستثناء
 لضبطا وسائل استخدام اإلداري. إن الضبط هيئات قبل من المستخدمة الوسائل مشروعية .2

 هذه يةمشروع تضمن لضوابط المادية تخضع والوسائل القانونية الوسائل في المتمثلة
 :وهي الوسائل

 يجوز فال ،3الحريات لممارسة الكامل المنع الى أنواعها اختالف على الوسائل هذه أال تؤدي 
 .بالمطلق.. اإلضراب منع أو اليوم، طيلة التجول حظر مثال
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 لممنوحةا التصرف حرية أن حيث النشاط طبيعة يالءم بشكل االداري  الضبط وسائل استخدام 
 بين اري اإلد الضبط إليه يد تمتد الذي النشاط، باختالف "تختلف اإلداري  الضبط لسلطة
 .1والنقصان" والزيادة والضعف، الشدة

 طبيقت ذلك ويعني اإلداري  الضبط إجراءات أمام المواطنين جميع بين مساواة تكون  أن يجب .2
 راتالسيا وقوف ذلك ومثال القانون  أمام الجميع بين المساواة وهو العامة المبادئ من مبدأ
 حددةم لفئات الوقوف حق بحفظ قرار شرعية عدم يعلن القاضي إن العمومي، الطريق في
 2.نالمواطني بين تمييز اقامة يمكن ال ألنه العام، الطريق من جزء على المستعملين من

 عدم أجل من ذاتها اإلدارية السلطة حماية إلى يهدف اإلداري  الضبط سلطة تقييـد إذن
 ويضمن لعاما النظام لحفظ والضرورية الالزمة، الضبطية اإلجراءات اتخاذ في والتبصر التسرع
. لسلطةا من التعسف والحماية والقوانين الدستور في المقررة األفراد وحريات الحقوق  احترام

 إلدارةل بالمرصاد تقف التي القضائية الرقابة وهي أال وأخطرها رقابة "ألهم بذلك ويخضع
 أسلحة من سالح أهم ولعل ،3عليها" الخروج حاولت هي إذا المشروعية، إلى الحضيرة وتردها
 اإللغاء. دعوى  هو. الرقابة هذه

 كفيـد على سلطات الضبط اإلداري الفرع الثاني: فكرة النظام القانوني للحريات العامة 
 المجسدة والحريات للحقوق  القانوني النظام باحترام اإلداري  الضبط أعمال تتقيـد أن يجب

 هذه لتعم حيث المتعددة، بفروعها وقوانين دساتير من والوطنية الدولية المواثيق بموجب
 وحدود لمعالما وكذا والعامة الفردية والحريات للحقوق  القانوني اإلطار رسم على القانونية القواعد

ال رياتوالح الحقوق  هذه لحماية الكفيلة الوسائل أيضا وبينت ممارستها، وطرق  وكيفيات  وا 
 .مشروعة غير أعماال الضبط اإلداري  سلطات عن الصادرة اإلدارية األعمال كانت

                                                 

 .002، ص السابقالمرجع حمدي قبيالت،  1 
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العام  لقانون ا عرفها التي التقليدية القانونية المراكز الحريات تعتبر األساس هذا وعلى
 بذلك مفسحة" وتجأوزها لها التعرض بعدم الحريات هذه إزاء السلطة وتلتزم نشأته، الحديث منذ

 .1ذاته" للتعبير عن للفرد المجال
ال عمت حدود، دون  من حريات توجد أن يمكن ال المقابل وفي م أه ولعل الفوضى، وا 

 للمبدأ القائل قاوف الحرية، بنفس التمتع من اآلخرين تمكين في هو الرغبة الحرية، على قيد يرد
 .اآلخرين حرية تبدأ عندما حريتي تنتهي

 أهدافه قلتحقي فقط الكافي يكون بالقدر أن يجب اإلداري  الضبط تدخل فإن ذلك على
 .2العامة الحريات لفكرة تعطيل أي دون 

لمواطن وا اإلنسان وحريات حقوق  بتنظيم المتعلقة والقواعد المبادئ أهم على وكأمثلة
 :احترامها الضبط هيئات على يجب التي
 والحريات الحقوق  لممارسة المطلق والتحريم المنع مبدأ: أوال

 لقانونيةا الصفة تملك ال والخاصة، العامة والمحلية المركزية اإلداري  الضبط سلطات إن
 الدولية قوانينال في والمضمونة المقررة الفردية والحقوق  الحريات ممارسة وتحريم إللغاء والسلطة
 تبريع مطلقاً  أو شامال تحريما والحريات الحقوق  ممارسة يحرم ضبطي عمل وأي. والوطنية
 بين ازن التو  يضمن بما تدخلها يكون  أن يجب اإلداري، الضبط فسلطات القانون، على تعدي

 .3عامة كقاعدة هذا والحريات، والحقوق  الدولة، في العام النظام على المحافظة
 بالتاليو  الفردية للحريات إلغاء بمثابة المطلق الحظر على اعتبار القضاء ذهب وقد

ذه له المطلق الحظر مشروعية بعدم الفرنسي الدولة مجلس قضى كما مشروع، غير فهو
 كما قةمطل بصفة الشارع في التصوير مهنة ممارسة يحرم قرار ألغى نجده "حيث الحريات

 .4واألمكنة األوقات جميع في صباحا الصحف على المناداة تحريم قرار ألغى

                                                 

اجي عة بعبد القادر دراجي، "سلطات الضبط اإلداري المحلية في الجزائر"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جام 1 
 .222، ص 0222مختار، عنابة، الجزائر، 

 .220المرجع نفسه، ص  2 

 .20لم اإلدارة والقانون اإلداري، المرجع السابق، ص ، نظرية القرارات اإلدارية بين ععمار عوابدي 3 
 .222عبد القادر دراجي، المرجع السابق، ص  4 
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 يصل وال وأوقات محددة، أماكن على مقصورا يكون  الذي الجزئي الحظر عكس على
 ماكنأ في السيارات بعض وقوف كتنظيم مشروع، فهو العامة، الحريات إحدى إلى حد إلغاء

 وأوقات معينة. معينة
 األخالقية، والقيمة الضبط إجراءات بين العكسي التناسب قاعدة احترام ضرورة: ثانيا

 والمواجهة التدخل محل واإلقتصادية الفلسفية، اإلجتماعية
 معينة، حدود في إال الخاصة األفراد بحقوق  المساس عدم اإلدارة على وجب بحيث

 بغرض خذيت عارض، القيـد وأمر األصل، هي فالحرية اآلخرين، حقوق  حماية تتطلبه ما وبقدر
 به، قومت الذي التنظيم طريق عن اإلداري  الضبط سلطة تقوم بحيث العامة، المصلحة تحقيق
 اإلخالل دمع أجل من التقديرية لسلطاتها نتيجة تراه لما حرية كل ممارسة وشروط أحكام بوضع
 .العام بالنظام

 لطاتس قامت إذا الحرية ممارسة تعطيل يعني ال" التنظيم ميدان في الضبطي والنشاط
 .1لمنع"ا أسباب بانتهاء ينتهي ألجل العامة الحريات بأخذ صور القيام بمنع اإلداري  الضبط

 ينب وتكامل توازن  بإيجاد عليها اإلداري  الضبط سلطات أن هو تقدم ما كل من والمهم
 المحافظة في تتشدد وال والحريات، الحقوق  حماية في تبالغ فال العام، والنظام العامة الحريات

 ألمرا يتعلق عندما خاصة القانون  بأحكام التقيد من البد وذاك، هذا وفي العام، النظام على
 إذا إال هاتضييق في اإلداري  الضبط لسلطات التقديرية للسلطة مجال ال إذ العامة، بالحريات

القانون، ال  يضع الذي هو المشرع أن وبما العام النظام يهدد خطير مفاجئ ظرف ظهر
 هـذه تاركا ت،التفصيال أو الجزئيات وليس بالكليات يهتم كما بالمشكالت، يتنبأ يستطيع أن

 .عنه المسؤولة و بالتنفيذ المنوطة ألنها لإلدارة، المهمة
 الدفاع حق احترام ضرورة مبدأ: ثالثا

 ام فإنع كأصل حيث الدستورية، والقواعد المواثيق ومكفول مضمون  الدفاع يعتبر حق
 كان ذاإ باألمر إال الشأن صاحب بإعالم مجبرة ليست معين، لقرار إداري  اصدارها عند اإلدارة
 األفراد بلغت اإلداري أن الضباط سلطات على يجب وعليه جزائية، عقوبة يتضمن اإلداري  القرار
 من لشأنا يتمكن صاحب وحتى تظلماتهم، أو دفوعهم إلبداء مهلة اعطائهم مع القرار بفحوى 
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 كوينت في تدخل الجوهرية التي الشكلية اإلجراءات من يعتبر "وهو 1نفسه عن للدفاع التحضير
 .2"اإلدارية القانونية األعمال

 انونياق توافره والواجب الجوهري، الشكلي اإلجراء لهذا مخالف اإلداري  القرار صدر فإذا
 .3بإلغائه" مالحك المختص القاضي على ويجب واإلجراءات الشكل عيب في القرار وقع وتنظيميا

 2202 ماي 8 حكمي في ألغى حيث الفرنسي الدولة مجلس اليه ما ذهب نفس وهو
 .سهمأنف عن الدفاع فرصة لهم تتاح أن دون  األفراد لمعاقبة اتخذا قرارين 2202جانفي  8و

 الفرع الثالث: خضوع الجراءات الضبط اإلداري للرقابة القضائية
 ائيةالقض للرقابة عرضة تكون  اإلدارة ونشاطات أعمال جميع أن قانونيا المفروض من

 الرقابة جح أنواعمن أن القضائية الرقابة وتعتبر" والتنظيمات للقوانين الخرق  أو التجاوز ثبت إذا
 اإلدارة الرقابة على القضاء ويمارس ،4اإللغاء" دعوى  الفعالة أسلحته أهم ومن اإلدارة، على

 ن طرفم فيه الفصل يتم أن البد واألفراد اإلدارة بين نزاع فأي ودرجاته، أنواعه بمختلف
 .5القضاء

 القضائية على: "السلطة تنص أنها نجد 2220 دستور من 222 المادة لنص بالرجوع
 ."األساسية على حقوقهم المحافظة واحد ولكل للجميع وتضمن والحريات المجتمع تحمي

ت تجأوز ثب قرار كل اإللغاء لها حق التي القضائية، للرقابة تخضع اإلدارة أعمال فكل
 ذلك من عدبل أب عليه، المعروضة القضية في متوفرة غير العام النظام مقتضيات وأن الحدود،

 للمضرور من هذا القرار. بالتعويض الحكم األمر اقتضى إذا
 في بالنظر القضاء حق على نصت الذكر السابق الدستور من 222 المادة أيضا

 .6اإلدارية السلطات قرارات
 :صورتين القضائية الرقابة وتتخذ
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 الضبطي للقرار الخارجية العناصر مشروعية على القضائية الرقابة: أوال
 رالقرا مشروعية من التأكد من أمامه القضائية الدعوى  رفعت ما إذا مطالب القاضي

 النه،بط إلى تؤدي التي األسباب من أو سبب العيوب من بعيب مشوبا كان إذا وما عدمه، من
  والشكل. االختصاص ركني في المتمثلة الخارجية باألسباب ولنبدأ

 االختصاص ركن على الرقابة .1

 قابتهر  الفرنسي الدولة مجلس به استهل عيب وأقدم أول االختصاص عدم عيب يعتبر
 كنر  حيث من اإلداري  القرار يصيب الذي العيب وهو الضبطية، القرارات مشروعية على

 اسمب معين إداري  قرار اتخاذ على القانونية الصفة أو القدرة أنه على ويعرف االختصاص،
 لىع ويترتب العام النظام من العيب هذا يعتبر كما شرعية، بصفة العامة اإلدارة ولحساب

 مخالفتها يمكن وال ،1الخصوم" يثيره أن دون  نفسه تلقاء من له التعرض يملك القاضي "أن ذلك:
مشروعا  يصبح ال االختصاص عدم بعيب المعيب القرار كما ان ،2مخالفتها على اإلتفاق أو

 السلطات قامسب حدد الجزائر، المشرع أن نجد صدور السلطة المختصة. لذلك أقرته بعد لو حتى
 أن لها يجوز ال وبالتالي قانونا، مسبقة بنصوص اإلداري  الضبط المكلفة قانونا بممارسة نشاط

 ال ي اإلدار  الضبط سلطات أن حيث قانونا، اختصاصاتها المحددة حدود خارج إجراء أي تتخذ
 ضبطيا إداريا قرارا يتخذ أن البلدية رئيس يستطع تقديرية بل هي مقيدة. فال بسلطة تتمتع

 أن رباعتبا العام، النظام حماية يهدف ولوكان معين نشاط ممارسة من المطلق المنع يتضمن
 .قضائية جهة من إال اتخاذه عقوبة ال يحق يشكل اإلجراء هذا

 واإلجراءات الشكل مشروعية رقابة .2

 الشكليات مجموعة عن عبارة "هو اإلداري  القرار في واإلجراءات الشكل ركن كان إذا
 3عين"م إداري  قرار إداريا عند إصدار تنظيما أو قانونا توافرها المطلوب واإلجراءات والقوالب
 احترام عليه، لتوقيعوا المصادقة ونشره، إصداره تاريخ تحديد الكتابة، القرارات، تسبيب كشکليات

                                                 
 .28عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص  1
 .80سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  2

 .222داري، المرجع سابق، ص دارة العامة والقانون اإلعوابدي، نظرية القرارات اإلداري بين علم اإل عمار 3



آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في              الفصل الثاني
 الظروف العادية واالستثنائية

73 

 

 إللتزاما عدم هو واإلجراءات الشكل عيب فإن والشكليات، اإلجراءات من وغيرها... الدفاع  حق
 .1إداري  قرار إصدار بها عند القيام المطلوب واإلجراءات بالشكليات والقيام

 فصحت معين بشكل غير مقيدة اإلدارة جهة أن على اإلداري  القضاء استقر لقد وعليه
 .2نمعي لقرار بالنسبة معين شكل باتباع القانون  يحكم لم ما الملزمة، إرادتها عن فيه

 أصدرت إن عليها جناح فال معين، شكل في قرارها تفرغ ال اإلدارة أن القاعدة إذن
 الذي لشكلا فيأو  أو شفاهية مكتوبا تصدره فيجوز أن معينة شكليات تتبع أن دون  قرارها
 لحقوق  ةحماي وذلك معين، شكل في القرار صدور ويتطلب يتدخل قد المشرع أن غير تريده،

 أعمالها. في الدقة والسالمة وضمان العامة، المرافق سير حسن وتحقيق األفراد وحريات
 انك القانون  عليه نص الذي الشكل مراعاة دون  إداري  قرار بإصدار اإلدارة قامت فإذا

 أن لكذ فيه باإللغاء، الطعن وحق واإلجراءات الشكل بعيب معيب ألنه مشروع، غير قرارها
 البطالن اؤهجز  يكون  وال يعتبر من النظام العام، وهو كبيرة، أهمية له العام القانون  في الشكل
 .3اتباعه اإلدارة تجاهلت ما إذا المطلق

-20-22المؤرخ في  220-22رقم  المرسوم من 22 المادة نذكر ذلك على كمثال
 قيدت السلطات العسكرية المخولة صالحيات الشرطة، الحصار، حالة تقرير المتضمن 2222
 قبل وذلك من نفس المرسوم، 0المادة  في عليها المنصوص العام النظام رعاية لجنة باستشارة

 .مةاإلقا من المنع الجبرية، تحت اإلقامة الوضع اإلداري، اإلعتقال اآلتية، اإلجراءات اتخاذ
 تاألفراد، حيث نص حريات حماية بضرورة اإلدارة صراحة ألزم الجزائري  المشرع أن كما

اإلدارة  بين للعالقات المنظم 2288-27-22 في المؤرخ 222-88 المرسوم في 8 المادة
 8 ت المادةوقد نصتتخذها،  التي التدابير بكل المواطنين بإعالم اإلدارة إلتزام على والمواطنين

 .صدرها"ت التي التنظيمات والتدابير على المواطنين تطلع أن اإلدارة على "يتعين أنه: على

                                                 
 .222، ص السابقالمرجع عمار عوابدي،  1
 .072، ص السابقالمرجع سامي جمال الدين،  2 
 .22عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص  3 



آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في              الفصل الثاني
 الظروف العادية واالستثنائية

74 

 

 في والشكليات اإلجراءات مراعاة هذه عدم بجواز أقر اإلداري  القاضي نجد ذلك مع
 النظام ةالتصرف لصيان سرعة من الظروف تقتضيه هذه لما نظرا واإلستعجال، الضرورة حالة
 .1العام

 قابةر  الضبطية للقرارات الخارجية المشروعية على اإلداري  القاضي رقابة فإن ومنه
 إذا أنه إال شأنها تقديرية بسلطة عام كأصل اإلداري  الضبط سلطات تتمتع ال إذ موضوعية،

 كالواألش واإلجراءات االختصاص قواعد تتجاهل أن لإلدارة يمكن استثنائية، ظروف طرأت
 الظروف. متطلبات هذه لمواجهة وذلك السارية، القوانين بموجب مسبقا المحددة

 لقراراتل الداخلية المشروعية رقابة إلى اإلداري  القاضي رقابة التطرق الى سنحاول واآلن
 اإلدارية.

 الضبطي للقرار الداخلية المشروعية على اإلدارية القضائية الرقابة: ثانيا
 الغاية.و  المحل السبب، كل من في اإلدارية القضائية للرقابة الداخلية األركان تتمثل

 السبب على الرقابة .1

 على اإلدارة جلر  وتحمل تدفع التي القانونية أو الواقعية الحالة بأنه والقضاء الفقه عرفه
 القرار. واتخاذ التدخل

، 2دارةاإل رجل عن مستقال يكون  حالة مجرد باعتباره اإلداري  القرار في السبب وركن
 المحرك هو ن عنه فيكو  بعيدا إنما يوجد السبب بنفسه، يوجده أو السبب ال يخلق اإلدارة فرجل
 القرار. اتخاذ الى والدافع

 حيحسبب ص وخال من القرار صدر فإذا اإلداري، القرار أركان من ركنا يعتبر والسبب
 .باإللغاء فيه الطعن وحق سببه النعدام معيبا القرار كان صدوره يبرر

 بحيث فأوتةومت دقيقة رقابة اإلداري  القرار سبب على اإلداري  القضاء رقابة تعتبر لذلك
 دون  لوقائعل والقانوني المادي الوجود من للتأكد األدنى الحد برقابة اإلداري  القاضي يكتفي قد

 قاضيال عام كأصل لكن. اإلدارة لتقدير تخضع باعتبارها الوقائع، هذه خطورة مدى فحص

                                                 

 .200، ص 0220سكاكني باية، دور القاضي اإلداري بين المتقاضي واإلدارة، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر،  1 
 .00عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص  2 



آليات عمل هيئات الضبط اإلداري وحدودها في              الفصل الثاني
 الظروف العادية واالستثنائية

75 

 

 لكون  لكذ الوقائع، هذه خطورة مدى لتشمل رقابته من يوسع اإلداري  الضبط مجال في اإلداري 
 .1األقصى" الحد برقابة يطلق عليه ما "وهو المشروعية، شروط من شرط تعد المالءمة

ذا  كييفوالت الوقائع: جانبين من تكون  اإلداري  القاضي رقابة فإن أكثر فصلنا ما وا 
 اآلثار بيانو  القرار سبب بين التناسب أحيانا إلى فحص الرقابة هذه تمتد كما لها، القانوني
 تقديرية. مسألة وهي عنه الناجمة

 الوقائع. على بالرقابة يتعلق فيما 

 عةالواق وهي صحتها، أو عدم وصحتها وجودها، أو عدم الواقعة وجود القاضي يبحث
 .2مشروع" غير القرار كان صحتها عدم أو الواقعة وجود عدم ثبت "فإذا للسبب المكونة

 يتقدم مل الموظف أن هذا ذلك بعد تبين ثم موظف استقالة بقبول قرار صدور ذلك مثال
 استقالته. بطلب

 للوقائع القانوني بالتكييف يتعلق فيما 

 القانوني وصفال صحة من للتأكد للوقائع القانوني التكييف أيضا اإلداري  القاضي يراقب
 جزاء وقيعت عند في المجال التأديبي ذلك مثال القرار، لسبب المكونة للحالة اإلدارة أعطته الذي
 كانت اإذ وما أفعال، من الموظف ارتكبه لما القانوني التكييف القاضي يبحث موظف، على
 جريمة تأديبية تستحق التأديب. تشكل ال أو تشكل األفعال هذه
 اإلداري  القرار بمالءمة يتعلق فيما 

 ،اإلداري  القرار لمالئمة الذكر سبق كما عامة كقاعدة اإلداري  القاضي رقابة تمتد ال
أو  الوقائع أهمية يراقب أن للقاضي فليس القانوني وصفها وسالمة الوقائع صحة ثبتت فإذا

 جراءاتواإل اإلدارة تدخل أسباب بين التناسب مدى أحيانا يراقب القاضي أن إال القرار مالءمة
 دوره لقاضيا بذلك "فيؤدي اإلداري. والبوليس التأديبي المجال في األخص وعلى تتخذها التي

 .3القانون" لدولة والتمكين العامة للحريات حامي الكاملة سلطاته ويمارس اإليجابي
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 المحل ركن على الرقابة .2

 واألثر 1إحداثه" إلى القرار مصدر إرادة تتجه الذي "المركز اإلداري  القرار بمحل يقصد
 المراكز، هذهل تعديل أو بإلغاء أو باستثناء كان سواء وحاال مباشرة عليه يترتب الذي القانوني

 :صور ثالث المحل ويتخذ عيب
 واللوائح القوانين نصوص مخالفة -
 اإلداري  الفقه رجال يعبر عنه وهوما تطبيقها في أو واللوائح القوانين تفسير في الخطأ -

 القانوني بالخطأ
 عنه عبري ما وهو اإلداري  القرار عليها بني التي واللوائح القوانين تطبيق في الخطأ -

 تقدير الوقائع في بالخطأ

ص أو القانونية المادية الواقعة قيام اإلداري عند الضبط سلطات خالفت ما فإذا  دارهاوا 
 قراراتب للطعن استخداما الوسائل أكثر من ويعتبر باطال، القرار كان القانون، اإلداري  القرار
 اإلداري. الضبط
 السلطة" استعمال "إساءة الغاية ركن على الرقابة .3

 عوالمشر  العام، الصالح تحقيق هو اإلدارة تأتيه تصرف أو عمل كل من إن الغرض
 تحقيق لىإ السلطة هذه تمارس وهي اإلدارة اتجهت فإذا" الغاية هذه لتوخي السلطة لإلدارة يمنح

 حرافبعيب االن مشوبا عملها اعتبر العام، النظام وهو األساسي غرضها وتجأوزت آخر غرض
 .2اإللغاء" ذلك واستوجب السلطة استخدام في
 :العيب هذا تحقق شروط ومن

 لصالحا تحقيق وتصرفاتها أعمالها كل من اإلدارة تقصد وهو أن والرئيسي األول الشرط .2
 .العيب تحقق عنه اإلدارة حاذت إذا العام،

 لطةوس الضبط كسلطة لتحقيقه محددة سلطة ومنحها خاصا هدفا لإلدارة المشرع حدد إذا .0
 إنف بالذات المشرع قصده الذي الهدف غير آخر هدفا تحقيق اإلدارة وقصدت التأديب،
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 ألن ،العام الصالح وهو العام الهدف يرمي إلى تحقيق كان ولو مشروع، غير يكون  عملها
 .األهداف تخصيص لقاعدة وفقا مخصصة سلطات لإلدارة الممنوحة السلطات هذه

 على خروجأي ال تحقيقها تقصد التي النتائج إلى الوصول تعمدت قد اإلدارة تكون  أن يجب .2
 نية كون ت أن يشترط "ال أنه على المشرع يقصده لم الذي الغرض تحقيق أو العام، الصالح
 في وذلك ،1اإلدارة" نية حسن من الرغم على العيب، هذا يتحقق قد بل دائما، سيئة اإلدارة
 ال لكنهو  المشرع، قصده الذي الغرض غير خاصا غرضا القرار من تستهدف التي األحوال
 وثيقا، اتصاال به متصل العام، بل الصالح دائرة عن يخرج

 فهو 2وحساسة شاقة فيه القاضي ومهمة العيوب، أدق من االنحراف عيب يعتبر لذلك
 حملت ة التيالمسطور  والدوافع البواعث على الرقابة تمتد بل الشكلية، الرقابة على يقتصر ال

 التصرف. على اإلدارة رجل
 عتبرت الضبطية اإلدارية القرارات على الداخلية المشروعية رقابة إن نقول األخير في

كل ما  يتأكد فعال من القرار لمشروعية فحصه عند القاضي أن حيث الفعالة، الوسائل أهم من
 .األفراد وحريات حقوق  حامي يعتبر الوقت نفس وفي العام، النظام يهدد

 المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية
 األفراد مع عالقتها في اإلدارية السلطة نشاط لتحكم وجدت العادية المشروعية قواعد إن

 ألساسا هي لألفراد العامة والحريات الحقوق  حماية ضرورة تكون  بحيث العادية، الظروف في
 يمكن ال استثنائية ظروف تطرأ قد ولكن حمايتها، على اإلدارية الضبط هيئات تعمل والتي
 مايةح القيود بعض عن الخروج يوجب مما العادية، المشروعية لقواعد وفقا مواجهتها لإلدارة

 .العام األمن وكذا ككل للدولة العامة للمصلحة
 اإلدارية بطالض هيئات وامتيازات سلطات من إلى التوسيع تؤدي االستثنائية فالظروف

 الظروف في سواء كان ذلك احترامه التشريع يوجب الذي المشروعية، لمبدأ طبعا مع خضوعها
 أو االستثنائية. العادية
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 ثم أول فرعك االستثنائية الظروف نظرية تعريف إلى المطلب هذا في سنتعرض وعليه
 ميدان يف اإلداري  الضبط سلطات على وأثره االستثنائية للظروف التشريعي التنظيم إلى

 .ثاني كفرع الحريات
 ل: تعريف نظرية الظروف االستثنائيةوالفرع األ 

 وفظر  جدت إذا لكن العادية، الظروف لتواجه تصدر العادية القوانين أن المعلوم من
 هذه مواجهةل غير كافية أو صالحة غير القوانين هذه وتصبح يتغير الوضع فإن  استثنائية
 قتضتا إذا قيود من القوانين تفرضه ما على تخرج أن العامة للسلطات فإن ومنه الظروف،
 مع يتفق ال معينة حالة في قانونية قاعدة تطبيق أن تبين فإذا الخروج، هذا استثنائية ظروف

 القانونية دالقواع تطبيق أو "كان االستثنائية الظروف في العام األمن على المحافظة مقتضيات
 الظروف، هذه في 1العامة" المرافق سير واضطراب العام بالنظام اإلخالل إلى مؤديا العادية
 ظروفوال تتفق التي وتطبيق القواعد العادية القوانين على الخروج العامة للسلطات جاز

 أن األولىف بالدولة، التضحية معين في وقت القانون  احترام اقتضى إذا ألنه االستثنائية،
 .2بالدولة أن يضحى  ال بالقانون  يضحى

 اإلستثنائية؟ بالظروف المقصود ما هو المطروح والسؤال
ي مؤقتة وغير متوقعة في ذاتها أو ف وطارئة، شاذة حالة في اإلستثنائي الظرف يتمثل

 سير بتعطيل تهدد أو 3ذلك أو احتمال اضطرابه أو العام، النظام بخرق  قيامها يهدد آثارها،
 صيانة قلتحقي مجد غير الظرف ذلك في العادي القانون  تطبيق يكون  بحيث العامة، المرافق
 العامة. المرافق سير واستمرار العام، النظام

 الحرب"، عليها تسمية "نظرية من يطلق فمنهم الحالة هذه تسمية في الفقهاء اختلف وقد
في  تصب وكلها .االستثنائية" "الظروف أو ،"الضرورة نظرية" مصطلح يستعمل من ومنهم
 .4واحـد ومعنى مسمى
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 كهاتدار  يتعذر التي الجسيم الخطر من الحالة تلك" أنها: على الفقهاء عرفها كما
 ر ومواجهةالخط هذا لدفع استثنائية وسائل باللجوء إلى السلطات يدفع مما العادية بالوسائل
 .األزمات

 العمل تين وفقإلى نتيج تؤدي التي الفعلية "األوضاعبأنها:  الفقيه "جون ريفيرو" وعرفها
حالل اإلدارة، اتجاه العادية بالقواعد  ديدبتح القاضي يقوم محلها خاصة مشروعية قواعد وا 

 مقتضياتها".
 يتم االستثنائية، لهذا الظروف في وتتسع تزداد اإلداري  الضبط سلطات أن والمالحظ

 روريةتبقى ض لكنها وحرياتهم، األفراد حقوق  حساب على تكون  الضبط إجراءات إلى اللجوء
 لىع عادية تنطوي  أوضاع غير تواجه كونها االنهيار، من الدولة كيان على الحفاظ أجل من

 الظروف ذهه مع تتالءم ضبطية جديدة إلجراءات اتخاد منها تتطلب العام، للنظام كبير تهديد
 الضبط هيئات خضوع عدم يعني ال هذا نلك ووجوده. المجتمع كيان تهدد التي االستثنائية
 أو العادية الظروف في ذلك كان سواء احترامها التشريع يوجب التي المشروعية، لمبدأ اإلداري 

حتى  وابطالض من بمجموعة اإلدارة قيد حيث الفرنسي، الدولة مجلس أكده ما وهذا االستثنائية،
ة سيرا العام المرافق وسير العام، النظام حفظ على تعمل بأن ملزمة فهي ال تسيئ سلطتها

 لإلدارة خصةر  مجرد ليس االستثنائية الحالة تدابير إلى اللجوء أن الفقه اعتبر . لذلك1منتظما
 .2شروطه توفرت متى اإللتزام درجة إلى يرقى واجب هو إنما

 ستمرارا اإلستعجال تارة وفي مبدأ ضرورة فكرة في مبرراتها تجد اإلستثنائية فالظروف
 الخروج جواز عدم على الفرنسي القضاء أقر ومن هنا أخرى، تارة بانتظام العامة المرافق سير
 أربع توفرإال ب والحريات بالحقوق  والمساس اإلداري  الضبط تدابير في العادية المشروعية عن

 :شروط
 عن مجابهتها عاجزة الحالة هذه قيام عند نفسها اإلدارة تجد مألوفة غير حالة وجود .2

 ظروف ناكه تثبت ان أن اإلداري، الضبط هيئات على يتعين وبالتالي العادية، بالوسائل
 .3صرفاتهات على االستثنائية المشروعية إلضفاء العادية القوانين تنظمها لم استثنائية
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 زمنية معينة لمدة والطوارئ  الحصار حالتي حددت قد كانت 2220 دستور من 22 المادة
 سلطات صالحيات ذلك، أن ومفهوم لذلك، الملحة الضرورة دعت ما إذا الذكر، سبق كما

 دها بالقدروح الظروف هذه على مقصورة االستثنائية الظروف في الموسعة الضبط اإلداري 
 لحالةا هذه ألن السلطة، استخدام إساءة عدم يضمن فالدستور هنا لمواجهتها، الضروري 

 فيها علنت أن يجب التي المدة يحدد لم أنه كما األفراد، حقوق  النتهاك خطيرا مجاال تشكل
 والحصار. الطوارئ  حالتي

 ددويه جسيما فعال الخطر يكون  أن ذلك ومعنى. للخطر العامين واألمن النظام تعرض .0
 .العادية بالوسائل القانونية دفعه ويستحيل العامين، واألمن النظام

الجسيم، وبالتالي  الخطر وجود على ، نجدها لم تنص صراحة22 المادة لنص وبالرجوع
 توافرها الواجب ومن الشروط االستثنائية الحالة لتقرير البسيط بالخطر االعتداء يمكن ال
 الخطر: في
 االستثنائي. األمر وصف الخطر يأخذ أن -
 .الخطر عدم التنبؤ بوقوع وحدوث هذا -
 العادية والتنظيمات القوانين في عليها المنصوص بالطرق  مواجهته واستحالة صعوبة -

بوجود  المتعلق 2220 دستور من 22 المادة في ذكره الوارد الشرط باإلضافة إلى
 تقدير سلطة وبالتأكيد تعود .ترابها وسالمة البالد مؤسسات يصيب الذي الخطر الداهم

 التي ،2220 دستور من 22 للمادة طبقا الجمهورية الخطر إلى رئيس جسامة مدى
 وبالرجوع حاال الخطر يكون  أن .1الوشيك الوقوع الخطر تقدير صالحية له أعطت
 حاال الخطر يكون  اشترطت ان نالحظ أنها 2220 دستور من 22 المادة لنص دائما
 يكون  حيثب ال أم ظرف استثنائي هناك كان إذا ما بتقرير الجمهورية رئيس يسمح حتى
 نيك لم فإذا وترابها، أمنها وسالمة عامة البالد يصيب أن ويوشك داهم الخطر هذا

 .الحالة ههذ في اإلستثنائي الظرف إقرار يمكن فال وقوعه، من متأكد وغير حاال الخطر

                                                 

على: "يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم  2220من دستور  22تنص المادة  1 
 يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها".
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 حيث مةالعا المصلحة تحقيق بغية الظرف مع المتخذة االستثنائية االجراءات تناسب .2
 يرورةس وضمان العام النظام حماية هو االستثنائي الضبطي اإلجراء من الغرض يكون 

 روفالظ في أعمالها كل في لإلدارة والرئيسي األول الشرط كان فإذا العامة، المرافق
 بلق من عليه نص إلى الحاجة دون  حتى العام الصالح تحقيق تقصد أن هو العادية
 من ياألساس الهدف يكون  أن يجب االستثنائي الظرف تحقق مع حتى فإنه المشرع،
 وهذا .1العامة المرافق سير وضمان العام النظام حماية هو واإلجراءات التدابير اتخاذ
طية اإلجراءات الضب تناسب ضرورة إلى ذهب حيث الفرنسي الدولة مجلس اشترطه ما

وهنا يبرز دور القاضي اإلداري  .2مع درجة وجسامة الخطر في الظروف االستثنائية
ي االستثنائية، فإذا وجد القاضالحالة  وجسامةدرجة  مع في تكييف الوسيلة المستخدمة

 بإمكانها كان، وأن اإلدارة من درجة جسامة الخطر أشد المتخذ يأن االجراء الضبط
نه يحكم بعدم شرعية اإلجراء إن تواجه الظروف بوسائل قانونية أخرى أخف، فأ

حكمة القضاء اإلداري مأن  نجدوفي ذات السياق . باإللغاء، وجاز له الحكم ياالستثنائ
وتحديد اإلقامة، يجب أال يلجأ إليها إال عند  اإلعتقالبأن إجراءات " المصري قررت:

ي ذلك من ف اإلجراءات العادية لماإلى ها اللجوء فيى صالضرورة القصوى، التي يستع
مساس بالحرية الشخصية، على أن يكون ذلك بالقدر الضروري الالزم للمحافظة على 

لسلطة التقديرية أنها واألصل في ا .3"غيره من األعراض ...إلى  وزااألمن فال يتج
تعود لإلدارة التي منحها المشرع حرية التقدير سواء بالنسبة التخاذ اإلجراء أو عدم 

كما أن  .4التخاذهواختيار الوقت المناسب  بحيث تملك تقدير مالءمة التصرف إتخاذه
السلطة التقديرية ترد على بعض أركان القرار دون البعض اآلخر، بحيث يكون لإلدارة 

و في ، أو تعديل المحل أالمالئمفيه، أو السبب  تتخذقدير في اختيار الوقت الذي الت
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بأي  تمتعال تالشكل، أما فيما يتعلق بركن الغاية من المسلم به دائما أن اإلدارة  إختيار
عنه  دال تحيرضا غدارة غاية و لإلقدر من السلطة التقديرية، ذلك ألن المشرع قد حدد 

عن  وبالتالي الحديث .لام بكل عناصره في كل ما تأتيه من أعماهو تحقيق النظام الع
 اذفي ذلك يقول األستو  المشروعية مبدأالسلطة التقديرية، ال يعني أبدا الخروج عن 

"Rivero" :"ا اإلدارة عندمفالمشروعية،  لمبدأ ةضأن السلطة التقديرية ليست مناق
على أن تخضع السلطة التقديرية  .1"تتصرف بصفة تقديرية فهي ال تخرج عن الشرعية

 :من العواملإلى مجموعة التي تتمتع بها هيئات الضبط اإلداري 
جراءات الهيئات اإلدارية ف تصرفات يقيد قانوني نص وجد إذاالقانونية  النصوص .1  إنهوا 

 لتقديريةا نص قانوني فالسلطة يوجد لم إذا أما التقديرية، السلطة للحديث عن مجال ال
 اتسلط تصادف قد التي المشكالت بكل يتنبأ أن يمكن ال المشرع أن ذلك ،2جائزة

 .والتطبيقية العملية حياتها في الضبط االداري 
 مكنال ي اإلستثنائية الظروف حالة في اإلداري  الضبط فهيئاتوالمكان  الزمان عامل .2

 للنظام اضحو  تهديد فيها يكون  التي المناطق في إال استثنائية إجراءات ضبط تطبق أن
 .3الضبط اإلداري" مجال ويتسع العامة "فتقيد الحريات العام

 لعاديةا الحاالت في مشروعة غير كانت التي فالتدابير الزمان لظرف وبالنسبة
ابتغاء  اسعةو  لإلدارة التقديرية السلطة وتكون  االستثنائية، الظروف في مشروعة تصبح
 القضاء لرقابة الخضوع أمر ويصبح العام، النظام على المحافظة وهي واحدة غاية
 إساءة حال في اإلداري  القاضي تدخل وجوب على أكد الفقه بعض أن ولو جزئيا ملغى

 .4وحرياتهم األفراد بحقوق  والمساس السلطة استعمال
 القضاء لرقابة اإلستثنائي الضبطي اإلجراء خضوع .4
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 نائيةاالستث الظروف ظل في قراراتها باتخاذ اإلداري  الضبط هيئات قيام عند
 أسباب دوجو  إلى استنادا مهمته يمارس الذي اإلداري  القضاء لرقابة خاضعة تكون  فهي

 فإنه واقعية، ةحقيقي أسباب إلى الرقابة هذه تستند لم حال وفي ذلك، تبرر وجدية حقيقية
 يةالقضائ هذه الرقابة المشروعة، غير اإلجراءات بطالن عن اإلعالن للقاضي يجوز
 اآلن. سنوضح كما آلخر ركن من تختلف االستثنائية الظروف ظل في

 واإلجراءات الشكل االختصاص، لركني بالنسبة
فبالنسبة لركن االختصاص فان  اإلداري، القاضي رقابة تنعدم المجال هذا في

 ،المنصوص عليها قانونا، االختصاصلها أن تخالف قواعد  هيئات الضبط االداري 
 از مجلسأج السياقاإلدارية وفي نفس  الضبطيةها اتيحدث توسع في سلط وبالتالي

 على حتما تم ذا، فإاالستثنائيةفي الظروف  الفعليالدولة الفرنسي تصرفات الموظف 
 حلهمالتغيب عن منصبه بسبب حرب أو اضطراب، فيمكن أن يحل  العموميالموظف 

حا وقد صحي ويعد تصرفه، امةالعد شرعي لتأمين سير المرافق ندون أي س عاديفرد 
تعلق باألعمال فيما ي العالمية الثانيةزو فرنسا في الحرب غتم تطبيق هذه النظرية أثناء 

، وفي نفس الوقت يجوز لسلطات الضبط 1الصادرة عن الحكومات الفعلية وموظفيها
ن اإلجراءات الشكلية القانونية المنصوص ع روجالخ ةاإلداري في األوقات العصيب

عليها في الحالة العادية حماية للمصالح العامة لألفراد والنظام العام، ومثال ذلك حكم 
، 2228-20-08ه" الصادرة بتاريخ ييإير "مجلس الدولة الفرنسي في قضية الموظف 

ف مل علىيه فصل من الخدمة دون أن يتمكن من االطالع يحيث أن الموظف إير 
مختصة، له من اإلدارة الصقبل توقيع الجزاء التأديبي عليه، وعند صدور قرار ف تهخدم

طعن الموظف في القرار الضبطي على أساس أن سلطة الضبط اإلداري التي كانت 
ي ضمانات الموظفين حتى انتهاء غليفي ذلك الوقت ال تملك إصدار مرسوم  ةموجود

وم أساس أن المرس علىالحكومة د تصرفات يي أالفرنس ولةال أن مجلس الدإالحرب ... 
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لظروف ، بسبب امشروعاإجراءا أوقف تلك الضمانات في فترة الحرب، واعتبر المرسوم 
 .1التي مرت بها فرنسا في ذلك الوقت االستثنائية

 ةوالغاي بلركني السب ةبالنسب
ذين هول ، حاالستثنائيةلم يتنازل القاضي اإلداري عن رقابته في ظل الظروف 

طي المتخذ في الضب لإلجراءم الحالة الواقعية المبررة عإذا لم ت بالركنين، فبالنسبة للسب
سبة لركن بالن اإلجراء لعدم مشروعيته، ونفس الشي بإلغاءستثنائية، حكم الظروف اإل

وسالمة أمن الدولة فإذا حاذت اإلدارة الحفاظ على النظام العام  والتي تتمثل في، الغاية
اإلجراء  ااعتبر أيض"المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، لمهمتها  الحقيقي عن الغرض
 .2االستثنائية"الظروف  استند إلى حتى لوغير مشروع 

ي ي فار اإلد الضبطسلطات  حدودما تقدم أنه بالرغم من اتساع نطاق  وخالصة
 عيةو شر م للرقابة الفضائية على مدى خاضعةأنها تبقى  إال االستثنائيةالظروف  ظل

 .والغاية بلركن السب بةقراراها خاصة بالنس
 لحماية الحريات ضمانة هامةهم في كل ذلك أن الرقابة القضائية تعتبر موال

لزام أين تزداد  ةاالستثنائيللقانون حتى في الظروف  بالخضوعاإلدارة  العامة للمواطنين وا 
حقوق  و الحفاظ علىالمثل األعلى ه اعتباراإلداري، مع  الضبطسلطات هيئات  وتتسع
 ، ناهيك على الحفاظ على النظام العام الذي يوجب اإلبقاء على الدولة.وحرياتهماألفراد 

 
 

الفرع الثاني: التنظيم التشريعي للظروف االستثنائية وأثره على سلطات الضبط اإلداري في 
 ميدان الحريات

قضائي، كون مجلس الدولة  االستثنائيةفقهيا أن نشأة نظرية الظروف  المعروفمن 
سي هو من أقر بداية حق اإلدارة في التحرر مؤقتا من القواعد القانونية المقررة لمواجهة نالفر 

ي قت نفس النصوص فبط لو ثحي" ،واجباتها يمكنها من أداءالحاالت العادية بالقدر الذي 
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ذه ه واضعمع نية  مستساغة نتعارض غير إلى نتائجذلك  ألدى االستثنائيةالظروف 
 .1"النصوص

 بأن تم وضع القانونية،المشرع هذه النظرية وأعطاها الصفة  ما قننلكن سرعان 
سلطات الضبط  نوبي ثهاحدو  المتوقع ةاالستثنائيبين الظروف  التالؤمتنظيمات قانونية تحقق 

وري متى ف إليها بشكل ءبأنها ضرورية للجو " ورأى يتخذهاواإليرادات التي يجب أن  ي اإلدار 
 .2ظروفها"تحققت 

بل ال  ال تكفيلعادية السلطات القانونية الممنوعة في الظروف ا فان وكما تقدم سالفا
لة ككل، الدو  نوضرورة المحافظة على النظام العام وكيا االستثنائيرف ظتتماشى مع أهمية ال

قة بلوائح تعلصوص دستورية، كتلك المنتوسع السلطات إما ب إلىلذلك المشرع يلجأ كثيرا 
يدة . هذه الحلول التشريعية غالبا ما تفرض قيودا شدخاصة كقانون الطوارئ الضرورة أو بقوانين 

على حقوق وحريات األفراد العامة في مقابل امتيازات واسعة تمكنها من القدرة على استيعاب 
لسلطات بين االطارئة ومن أجل التوفيق بين حقوق األفراد وحرياتهم العامة من جهة و  فالظرو 

، حرص المشرع دائما على وضع ى والخوف من تعسف اإلدارة من جهة أخر  لإلدارةالواسعة 
 وهو 3همن أجل ترض الذي أقر غقيود قانونية تكفل حسن استخدامها وعدم تجأوز خاصة ال

 النظام واألمن العامين. حماية
يقها، ، حاالت تطبومن القيود التي حددها المشرع نجد تحديد الجهة المختصة بإعالنها

 سريانها، وشروط تمديدها، مثال عند إعالن حالة الطوارئ نجد المشرع يشترط مايلي: دةتحديد م
 أن يكون اإلعالن في الحاالت التي ينص عليها القانون. -
، ئ أن يتضمن اإلعالن بيانات محددة، كبيان الحالة التي أعلنت بسببها حالة الطوار  -

 سريانها. خييد تار دحـتتحديد المنطقة التي تشملها، 
 أن يتضمن اإلعالن بيانات تتعلق بمدة سريانه. -
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 علهيج هذه البيانات منأن خلو اإلعالن عن حالة الطوارئ "وقد اعتبرت بعض الدول 
 .1"جمهورية مصر كدستورباطال، 

ي الذي يعتبر ون الفرنسومن التطبيقات التشريعية لنظرية الظروف االستثنائية في القان
ول لرئيس الجمهورية سلطة اتخاذ كافة خ، التي ت2208من دستور  20مهدها، نجد المادة 

 التيورية تسدمؤسسات اللل ظمتأنها كفيلة بإعادة السير المن ى التي ير  االستثنائيةاإلجراءات 
 االستثنائيةالظروف  قيامتوقف بسبب 

مكن ، ي2202افريل  20المعدل في  2200أفريل  22أيضا في القانون الصادر في 
متى  افي جزء منه أو الفرنسيةفي كل األراضي  ئ اإلعالن عن حالة الطوار  الجمهوريةلرئيس 

لى ع انون هذا الق تأثيرات العتداءات جسيمة، ومن بينالنظام العام وجد خطر عاجل يعرض 
رار صدر قيقات التي ن واألو كماعلى منع مرور األشخاص والسيارات في األ تالحريات نص

التي تطبق فيها حالة الطوارئ ومنع كل شخص  المناطقفي  األشخاصبتحديدها وتحديد إقامة 
عمل السلطات العامة من اإلقامة في كل أو جزء من اإلقليم الذي  تعيقتصرفات  منه تصدر

 2ئ ...الطوار ة لت فيه حانأعل
وفق  ستثنائيةاالوبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه قد سبق وتعرضنا لتطبيقات الظروف 

 االستثنائية الظروفالجزائرية عند تعرضنا لسلطات رئيس الجمهورية في  والدساتيرالقوانين 
 تعرض لها بإيجاز.نوال بأس أن 

هورية يقرر رئيس الجم"على أنه  0220المعدل في  2220من دستور  22فنص المادة 
أو حالة الحصار لمدة معينة، بعد اجتماع المجلس  الطوارئ حالة  الملحةإذا دعت الضرورة 

األعلى لألمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة ورئيس الحكومة، 
كن تمديد حالة مي وال الوضع، الستتبابكل التدابير الالزمة  ويتخذورئيس المجلس الدستوري، 

 الوطني".المجلس الشعبي  موافقةال بعد إ ارئ الطو 
 لتسعينياتاظرية الظروف االستثنائية خالل عشرية لنتطبيقات  عدة وقد عرفت الجزائر

، وما ترتب 2222سنة  اإلنتخابيالمسار  توقيفعقب  المستقرةغير  األمنيةنتيجة للظروف 
                                                 

 .080مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  1 

 ، دار الكتابي أحسن، الحريات العامة، الحركة الجمعوية بين السلطة والحرية والجمعيات االجتماعات العموميةحراب 2 
 022، ص 0222الحديث، القاهرة، 
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 ألوضاعا كم في استقرارعامة في سبيل التح بصفةمن تقليص وتحديد ممارسة الحريات  هعن
 .1واستتباب األمن

 220-22وكتطبيق لها أعلنت حالة الحصار في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
لذي ا النيابي باإلضراب الخاصةلتطور األحداث  كنتيجة 2222 جويلية 2بتاريخ  الصادر

 حمنه تم من 27 دةالماحله، والذي بموجب  ىلإالمعارض والذي أدى  اإلنقاذ جبهةحزب  هنظم
 .2وانعدام األمن الفوضى كفيلة بإثارة يعتقد أنها تجمعاتع أي نالجيش صالحية م

 لنص تطبيقا 2202أكتوبر  22بتاريخ  االستثنائيةوقبل ذلك عرفت الجزائر إعالن حالة 
 .، وحالة الحصار أثناء زلزال األصنام2202من دستور  02المادة 

سي نها مجلس الدولة الفر حنظرية الظروف االستثنائية من إنفي األخير يمكن القول 
ونصوص  وادموقننتها في  التشريعيةمفهوما أوسع وأرسى لها قواعد هامة تنأولتها النصوص 

 تشريعية.
 يةور ضر وعليه إذا ما ثبت أن األعمال اإلدارية سواء قانونية أو مادية كانت فعال 

وتضمن حسن سير المرافق العامة. في الظروف النظام العام وكيان الدولة ككل،  لحماية
ما ذهب  شديد الرقابة القضائية وفقتصبغ عليها صفة المشروعية مع ناالستثنائية يمكن أن 

حتى تعويض المتضرر منها مع الحكم  إليه مجلس الدولة الفرنسي سواء بإلغاء القرار أو
 3.القضائي بمشروعيتها

 

                                                 

 .022، ص السابقالمرجع رابحي أحسن،  1 
 .272لباد ناصر، المرجع السابق، ص  2 

 .022رابحي أحسن، المرجع السابق، ص  3 
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 الخاتمة:
وظائف هيئات الضبط اإلداري عديدة ومتنوعة، مهام و خلص أن نمن خالل هذه الدراسة 

 ولطالما كانت محل اهتمام من علماء اإلدارة والقانون اإلداري والمهتمين بالعلوم السياسية.
، ورالجمه خدمةل ا، فإن نشاطها يظل مرصودأيا كانت وظائف اإلدارة ومهامها الحقيقةو 

تزويد اإلدارة بالجانب المادي خاصة وأحاطتها بنسيج من  إلىعمدت السلطة العامة  ال لماذاا  و 
 النصوص القانونية بما يساعدها على القيام بمهمتها.

بكل أنواعها صالحياتها ألجل المحافظة على النظام ي تمارس هيئات الضبط اإلدار 
العام بأهدافه التقليدية والحديثة التي ظهرت بفضل التطور الحاصل في المجتمع في كل 

بصفة ى دالمجاالت، على الخصوص التطور التكنولوجي، هذا التوسع في مفهوم النظام العام أ
 .وسع تدخل سلطات الضبط اإلداري ت ىإل آلية

يات العامة ويمس إن ممارسة هيئات الضبط اإلداري ألعمالها يتعلق خاصة بالحر 
روف الظ حسب قضييع و س، ومن هذه الناحية نجد أن الضبط اإلداري يتبحقوق المواطنين

 يتشددو في ظروف السلم  ي صر قواعد الضبط اإلدار ح، ففي الظروف العادية تنالتي يمر بها
القاضي في رقابته لها لما ألعمالها من مساس بحريات األفراد مثل منع المواطنين من ممارسة 

ا. أما نلك سيتم في اإلطار المحدد قانو ذ، ما دام غيرها التجمع أو تكوين جمعيات أو حقهم في
سع قواعد الضبط اإلداري على حساب الحريات العامة، وينحصر تتو ، فاالستثنائيةفي الظروف 

هيئات الضبط اإلداري سواء عند استخدامها وسائل  دور القاضي كثيرا في مراقبة أعمال معها 
المتمثلة في  سائل ماديةو المختلفة أو عند استخدامها  اقانونية كاللوائح وقرارات الضبط بأشكاله

 الجزاء اإلداري الوقائي. الجبري أو وأ التنفيذ المباشر
هذا ما اقتضى وضع ضمانات لحماية حقوق وحريات األفراد في مواجهة هيئات الضبط 

ارسة الحقوق والحريات العامة وبين ضرورات الحفاظ ماإلداري لتجسيد الموازنة بين اعتبارات م
 على النظام العام بصفة وقائية.

 :بعض االقتراحات ىإلل الدراسة السابقة الوصول تخو  سيسا على ما سبق،تأ
ل لبس، وتحديد ك تحديدا دقيقا نافيا اإلداري  الضبط بسلطاتتحديد الهيئات المختصة للقيام  -

 الهيئات. بين مختلف هذهاإلختصاص بها تحديدا دقيقا لتالفي تنازع  المنوطة االختصاصات
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 ام العامالنظل سلطات هيئات الضبط اإلداري ودورها الهام في المحافظة على فعيضرورة ت -
يجاد  أكبر ل جهدذببكل عناصره ب من اإلداري ط الضبهيئات  لجميع ثيحد ييعشر ت تنظيموا 

 أجل تنظيم وتطوير أعمالها.
وضع قيود أكبر من قبل المشرع الجزائري على هيئات الضبط اإلداري، من أجل التقيد بها  -

 لتجمعاسواء في الحاالت العادية أو االستثنائية على وجه الخصوص، في مجال ممارسة حق 
ا و موه أو التجمعات العمومية أو المظاهرات أو المسيرات االجتماعاتبكل أشكاله، تنظيم 

 اإلدارة.طن في ايكرس ثقة الموا
، ناصرهكل عبة في حفظ النظام العام أهمي من توعية الرأي العام لمهام الضبط اإلداري ومالها -

ور ألفراد بأهمية د، وتحقيقا لألمن، وزيادة شعور اديمس حياة األفرا ا للفوضى وكل ماءدر 
 .الضبط اإلداري 

ا ه الحالة من خطورة عليهلما لهذ االستثنائيةتحديد مجال الحريات خاصة في ظل الظروف  -
 وتقييد وحصر لدور القاضياإلداري،  طالضبفي ظل السلطات الواسعة الممنوحة لهيئات 

 .اإلداري 
نها الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وم فعيلضرورة إيجاد آليات دستورية أكثر مرونة لت -

والحريات بشكل يجعل آليات الرقابة من شأنها أن تدفع  ي قراراتها في مجال الضبط اإلدار 
وتحفز الحكومة على احترام الحقوق والحريات تفاديا للمساءلة البرلمانية بشتى صورها، وفي 

 .ذلك تعزيزا لضمانات تلك الحقوق والحريات
 يإرادة سياسية بإجراء تعديالت جوهرية فببشكل جدي و  ي القضاء اإلدار دور البد من تفعيل  -

تنظيم السلطة القضائية بما يضمن التكريس الفعلي الستقالليتها المنصوص عليها قانونيا 
 على التكوين والتخصص لرفع مستوى األداء الرقابياإلعتماد في الواقع. كما يجب  ودستوريا

 القانون اإلداري  من أجل إرساء قواعد ،على أعمال سلطات الضبط اإلداري  ري ضائي اإلداقال
عال من ، وتمكنه فالفرنسيقانون اإلداري لل التبعيةلتطورات الحاصلة، والحد من ومواكبة ا

أعمال هيئات الضبط اإلداري وحماية الحقوق والحريات األساسية والموازنة بين الحقين،  ةمراقب
في إعطاء األفراد حق التقاضي  ةفي الرقابة ضمانة حقيقي ي ويبقى دور القاضي اإلدار 

 .ه وحماية حرياتهم األساسيةوالمحافظة على حقوق
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الحقوق و  األخير ال يسعنا القول إال أن تأثير هيئات الضبط اإلداري على الحريات العامةوفي 
ضى، ، وتالفي وقوع الفو النظام العامينو  األمنأهداف األساسية واقع البد منه، من أجل تحقيق 

كامل للحقوق والحريات العامة المضمونة  وفرض هيبة وسلطان الدولة، لكن في ظل احترام
ويبقى الحل األمثل هو السعي الدائم لخلق التوازن بين  ،دستوريا تحت رقابة القضاء اإلداري 

السلطة والحرية بدون تغليب أحدهما على اآلخر، وال يتحقق ذلك إال في دولة القانون 
 والمؤسسات.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

93 

 

 
I. النصوص القانونية 

 أوال: الدساتير
، الصادر بموجب المرسوم 2282دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .2

الجزائرية ، الجريدة الرسمية للجمهورية 2282فيفري  08المؤرخ في  82/28الرئاسي رقم 
 .2282-22-22الصادرة بتاريخ  22الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الصادر بموجب المرسوم 2220دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .0
 2220-70، الجريدة الرسمية عدد 2220-20-27مؤرخ في ال 228-20الرئاسي رقم 

ية الرسمية للجمهور  ةيدر ، الج0220-22-22المؤرخ في  20/22م بالقانون رقم مالمت
المعدل بالقانون  0220-22-22الصادرة بتاريخ  00عدد  الجزائرية الديقراطية الشعبية،

جمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية لل0228-22-20المؤرخ في  28/22
 .0228-22-20الصادرة في  02عدد  ،الشعبية

 النصوص التشريعية ثانيا:
، 20-80م بالقانون رقم ، المعدل والمتم0228-27-02المؤرخ في  28/22القانون رقم  .2

زائرية جمهورية الجصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية للالمتعلق بحماية ال 2280المؤرخ في 
 .0228-28-22الصادرة بتاريخ  22العدد  ،الديمقراطية الشعبية

الجزائرية للجمهورية الجريدة الرسمية  ،2282ديسمبر  22المؤرخ في  08-82القانون رقم  .0
المؤرخ في  22-22القانون رقم  والمتمم بموجبالمعدل  00عدد  ،الشعبيةالديمقراطية 

اإلجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية بالمتعلق  20-20-2222
 .2222الصادر بتاريخ  00عدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

، 0222-28-22التعمير، المؤرخ في انون التهيئة و ق المتضمن 20-22القانون رقم  .2
 .02/0222 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الجريدة

الجريدة  ،المتضمن الترقية العقارية ،2280-22-22المؤرخ في  27-80القانون رقم  .2
 .2280-22-20المؤرخ في  22 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد

الرسمية الجريدة  ،متعلق بالواليةال 0220-20-02المؤرخ في  27-20القانون رقم  .0
 .0202-20-02، الصادرة في 20الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  للجمهورية
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المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية  0222-20-00المؤرخ في  22-22القانون رقم  .0
 .0222-20-22الصادرة في  27للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 

، الذي 2200يونيو  28لــ الموافق  2280صفر  28المؤرخ في  ،00/200رقم األمر  .7
 .ممالعقوبات المعدل والمت قانون  تضمني

 02-22المعدل والمتمم للقانون رقم  0222فيفري  02المؤرخ في  22-22األمر رقم  .8
حماية  في مهامالمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي  ،2222-20-20في  المؤرخ

-02المؤرخة في  20عمومي خارج الحاالت اإلستثنائية، الجريدة الرسمية عدد األمن ال
20-0222. 

 ، المتعلق بدفن الموتى.2270ديسمبر  20المؤرخ في  72-70األمر رقم  .2
 النصوص التنظيميةثالثا: 

 الحصار،المتعلق بحالة  ،2222-20-22المؤرخ في  ،220-22المرسوم الرئاسي رقم  .2
 .2222جوان  20، الصادرة بتاريخ 02يدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ر الج

 الجريدة ،المتعلق بحالة الطوارئ  2220-20-22المؤرخ في  22-20المرسوم الرئاسي رقم  .0
 .22/2220الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 

تعلق بصالحيات رئيس المجلس الم ،2282-22-22المؤرخ في  007-82المرسوم رقم  .2
 22د ـد، الجريدة الرسمية العرق والنقاوة والطمأنينة العموميةالبلدي فيما يخص الط الشعبي

 .2282أكتوبر  22الصادرة بتاريخ 
 22، الجريدة الرسمية، العدد 2282-20-00المؤرخ في  022-22المرسوم التنفيذي رقم  .2

 220-22من المرسوم رقم  27، المحدد لشروط تطبيق المادة 2222-20-20المؤرخة 
 .المتعلق بتقرير حالة الحصار

المتعلق بالشروط الصحية  2222-20-02المؤرخ في  02-22المرسوم التنفيذي رقم  .0
المؤرخة في  22ستهالك، الجريدة الرسمية عدد مطلوبة عند عملية عرض األغذية لإلال

07-20-2222. 
الجريدة  الضجيج،ينظم إثارة  2222-27-07المؤرخ في  282-22المرسوم التنفيذي رقم  .0

 .2222-20-27المؤرخة في  20،الرسمية عدد 
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الذي يحدد صالحيات وزير ، 2222جانفي  22المؤرخ في  22-22المرسوم التنفيذي رقم  .7
 .2222أوت  02المؤرخة في  02، الجريدة الرسمية عدد الداخلية

المتعلق بسلطات الوالي في  2282ماي  08، المؤرخ في 272-82لتنفيذي رقم المرسوم ا .8
 الصادرة بتاريخ 02العدد ، الجريدة الرسمية ألمن والمحافظة على النظام العامميدان ا
2282. 

مم بالمرسوم والمت المعدل 2220-22-22المؤرخ في  227-20المرسوم التنفيذي رقم  .2
الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة اإلدارة  2222-22-02المؤرخ في  080-22رقم التنفيذي 

 .2220الصادرة بتاريخ  07العامة في الوالية وهياكلها وعملها، الجريدة الرسمية عدد 
يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة  2287-20-22المؤرخ في  220-87المرسوم رقم  .22

 .2287-27-22الصادرة بتاريخ  07الرسمية عدد الجريدة البلدية، 
 

II. لكتبا 
 .2288، مكتبة الفالح والنشر والتوزيع، الرياض، 2ابراهيم طه الفياض، القانون اإلداري، ط .2
، ديوان 0المؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، طمحاضرات في أحمد محيو،  .0

 .2280، الجزائر ،المطبوعات الجامعية
 ،الحماية الدستورية لحقوق والحريات في ظل حالة الضرورة ي علي مجيد حسون،لالعكي .2

 .0220، ، القاهرةلمركز القومي للدراسات القانونيةا ،2ط
، الجزائر، هومة را، دي أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائر  بوقفة عبد هللا، .2

0220. 
 .، الجزء األول2220، ، عمانوي، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشراهاني على الطهر  .0
رية صاالقتصادي، المكتبة الع، الدور التنظيمي لإلدارات في المجال الشناوي وليد محمد  .0

 .0228للنشر والتوزيع، مصر، 
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 ملخص مذكرة الماستر
مخول لها قانونا ممارسة الضبط، وذلك تعتبر هيئات الضبط اإلداري السلطات ال

جبإصدار تدابير و  بصفة وقائية من أجل المحافظة على راءات ضبطية بإرادتها المنفردة و ا 
ذلك ية، و ذلك بآليات قانونية وأخرى مادالحديثة، مستعينة في لنظام العام بعناصره التقليدية و ا

الضبط لضمان عدم المساس ضمن مجموعة من الحدود وضعها المشرع الجزائري لسلطات 
 .بالحريات العامة سواء في الظروف العادية أو االستثنائية

 
  :الكلمات المفتاحية

/ 0/ اآلليات القانونية 2الحريات العامة /الحقوق و 2/النظام العام 0داري /هيئات الضبط اإل2
 .اآلليات المادية

 
 

Abstract of The master thesis 

 

Administrative control authority are considered the authorities legally 

authorized to exercise control, by issuing control measures and procedures 

unilaterally and in a preventive manner in order to preserve public order with its 

traditional and modern elements, using legal and other physical means, within a 

set of limits set by The Algerian legislator to the control authority  to ensure that 

public freedoms are not infringed, whether in normal or exceptional 

circumstances. 
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