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 (440) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 سلطات الضبــــــط اإلداري ووسائل 

 ي الجزائريممارسته في النظام القانون

 امة إبراهيمـــــي/ الباحث

 أدراروالية 

 :مقدمة

إن اهلدف الرئيسي من العضبط اإلداري هو احملافظة على النظام 

العام، إال أنه يف املقابل يشكل خطورة على احلقوق واحلريات العامة 

لألفراد، لذلك قام املشرع بتحديد سلطات العضبط اإلداري، وحتى ال 

اهليئات عاجزة عن القيام بعملها املتمثل يف تصبح هذه السلطات و

احلفاظ على النظام العام، فقد منحها العديد من الوسائل واألساليب اليت 

 .تتخذها من أجل احملافظة على النظام العام مبختلف عناصره

احلفاظ على  –إن قيام سلطات العضبط اإلداري بوظيفتيها وعملها 

دائما إىل القانون بسبب الظروف اليت  فيه قد ال تستند -النظام العام

ن اخلطر الذي يهدد النظام ألتتطلب ضرورة احملافظة على النظام العام، 

العام ال ميكن التنبؤ به مسبقا، إذ تتحكم ظروف مفاجئة ومتغرية ال 

يكون القانون يف مجي  األحوال مستعدا هلا، وبالتالي تكون سلطات 

على مواجهة خمتلف األخطار  العضبط اإلداري هي األقدر واألنسب

 .واملشكالت والظروف اليت تهدد النظام العام

وبناء على ما تقدم يتحدد موضوع هذه الورقة البحثية يف حتديد 

سلطات العضبط اإلداري يف النظام اإلداري اجلزائري، والوسائل القانونية 

 .اليت بواسطتها حتافظ بها على النظام العام

سلطات العضبط اإلداري يف اجلزائر، : حث األولحيث نتناول يف املب

وسائل ممارسة سلطات العضبط اإلداري يف : ونتناول يف املبحث الثاني

 .القانون اجلزائري
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 .يف النظام اجلزائرياإلداري سلطات الضبط : املبحث األول

ن حتديد سلطات العضبط اإلداري ينتج عنه القعضاء على إن من شأ

لو تعددت السلطات ألدى ذلك إىل تنازع يف ظاهرة تداخل االختصاص، ف

 .جمال ممارسة هذا االختصاص

وعلى العموم ميكن تقسيم سلطات العضبط اإلداري إىل قسمني 

سلطات متارس اختصاص العضبط على املستوى الوطين املركزي، 

 .وسلطات متارس اختصاص العضبط يف حدود جغرافية وإقليمية حمددة

 إلداري املركزيةسلطات الضبط ا: املطلب األول

تتمثل سلطات العضبط اإلداري املركزية يف النظام اإلداري اجلزائري 

 .يف رئيس اجلمهورية والوزير األول والوزراء

 .رئيس اجلمهورية: الفرع األول

لرئيس  لقد اعرتفت ضمنيًا خمتلف الدساتري اليت عرفتها اجلزائر

مارسة سلطة العضبط اجلمهورية باعتباره السلطة العليا يف الدولة مب

اإلداري، فهو املكلف باحملافظة على كيان الدولة وأمنها وسالمتها، ومن 

أجل ذلك خوله الدستور اختاذ جمموعة من السلطات، فقد خوله دستور 

منه اليت نصت على  052/0سلطة التشري  بأوامر مبقتعضى املادة  0221

اجمللس الشعيب لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور :" إن

 ".الوطين أو بني دورتي الربملان

وخوله الدستور أيعضا سلطة ممارسة السلطة التنظيمية، حيث 

ميارس رئيس اجلمهورية السلطة :"على أن همن 052نصت املادة

 ...".التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون

ة مبقتعضى وإىل جانب هذه السلطات اليت ميارسها يف األحوال العادي

الوظيفة التنظيمية هناك سلطات أخرى ميارسها يف الظروف االستثنائية 

.هي إعالن حالة الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية وحالة احلرب
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 .الوزير األول: الفرع الثاني

صراحة إىل سلطات الوزير األول يف  0221مل تشر أحكام دستور 

أساس الوظيفية التنظيمية اليت  جمال العضبط، لكن ميكن إقرارها على

من الدستور  052/5ميارسها الوزير األول، إذ ميلك مبقتعضى املادة 

 .يصالحيات يف اجملال التنظيم

 1/05/0220املؤرخ يف  20/50كما ميارسها استنادا إىل القانون رقم 

املتعلق مبساهمة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي 

املؤرخ يف  20/200، واملرسوم الرئاسي رقم االت االستثنائيةخارج احل

املتعلق مبساهمة  20/50املتعضمن تطبيق القانون رقم  50/05/0220

اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت 

على ما  20/50حيث نصت املادة الثانية من القانون رقم  االستثنائية، 

من الدستور،  07و 01ن من دون املساس بأحكام املادتني ميك: "يلي

اللجوء إىل وحدات اجليش الوطين الشعيب وتشكيالته بناء على قرار 

بعد االستشارة املسبقة للسلطات  (الوزير األول)رئيس احلكومة 

 :املدنية والعسكرية املختصة لالستجابة إىل املتطلبات التالية

 .محاية السكان وجندتهم -

 .األمن اإلقليمي -

 ....".حفظ األمن -

على ما  20/200رقم كما نصت املادة الثانية من املرسوم الرئاسي 

أدناه املتعلقتني حباالت الطوارئ  05و 00حكام املادتني مراعاة أل: يلي

القصوى، يكون قرار استخدام وحدات اجليش الوطين الشعيب 

عمومي من اختصاص وتشكيالته للمساهمة يف مهام محاية األمن ال

رئيس احلكومة ويتخذ هذا القرار يف أعقاب استشارة مسبقة للسلطات 

 ".املدنية والعسكرية املعنية

الوزير )ومن القرارات اإلدارية العضبطية اليت اختذها رئيس احلكومة 

 :، نذكر على سبيل املثال القرارات التنظيمية التالية(األول
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  الذي  0220جوان  52ؤرخ يف امل 20/515املرسوم التنفيذي رقم

يعضبط حدود الوض  حتت اإلقامة اجلربية وشروطها تطبيقا للمادة 

جوان  2املؤرخ يف  20/021الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم 

 .املتعضمن تقرير حالة احلصار 0220

  املتعلق 0220فرباير 50املؤرخ  20/20املرسوم التنفيذي رقم ،

ملية عرض األغذية بالشروط الصحية املطلوبة عند ع

 .لالستهالك

 .الوزراء: الفرع الثالث

ن ارسة مهام العضبط اإلداري العام ألاألصل أنه ليس للوزراء حق مم

هذه السلطة هي من اختصاص رئيس اجلمهورية والوزير األول، فهم ال 

 .يستطيعون اختاذ قرارات تنظيمية إال عندما يسمح القانون بذلك

ز لبعض الوزراء حبكم ممارسة بعض أنواع غري أن القانون قد جيي

العضبط حبكم مركزهم وكتبعية القطاع الذي يشرفون عليه، وهذا ما 

 .ميكن تسميته بالعضبط اخلاص

فوزير الداخلية مثال هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة إلجراءات 

العضبط على املستوى الوطين سواء يف احلاالت العادية أو احلاالت 

 .االستثنائية

كما يستطي  اختاذ إجراء له صفة العضبط اإلداري العام ولكن 

فباعتباره الرئيس السلمي للوالة، يستطي  أن . بطريقة غري مباشرة

جراء كل واحد يف اإل مثل هذايأمرهم عن طريق التعليمات الختاذ 

 .واليته

وليس وزير الداخلية فقط هو من يباشر إجراءات العضبط بل 

ن، فوزير الثقافة مثال عندما يصدر قرارات حلماية هناك وزراء آخرو

اآلثار واملتاحف، ووزير الفالحة عندما يصدر إجراءات متن  صيد نوع 

معني من احلوت أو تنظيم مواقيت الصيد ومكانه، ووزير النقل عندما 
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يصدر قرارات تتعلق بتنظيم حركة املرور، ووزير التجارة، عندما حيظر 

 .ة التجارة على األرصفة والشوارع العامةمبوجب قرار منه ممارس

املفهوم اجلديد لفكرة النظام ومشوليته جنم عنه التوس  يف هيئات  إّن

العضبط اإلداري، حيث أصبح كل وزير ميارس إجراءات العضبط على 

.مستوى قطاعه مبا حيقق املقصد العام وهو احملافظة على النظام العام

 .إلداري احملليةسلطات الضبط ا: املطلب الثاني

إن السلطات املكلفة باحلفاظ على النظام العام على املستوى احمللي 

تتمثل يف كل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي على مستوى إقليم البلدية 

 .والي على مستوى إقليم الواليةالو

 .الوالي: الفرع األول

مد كبري يف القيام بالعضبط اإلداري العام، حيث يست إن للوالي دور

سلطته هاته من قانون الوالية، والذي نظم سلطات الوالي باعتباره ممثال 

الوالي هو :"منه على ما يلي 25للدولة، وقد نصت يف هذا اإلطار املادة 

ممثل الدولة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية، وينفذ قرارات 

 ".ءاحلكومة زيادة على التعليمات اليت يتلقاها من كل وزير من الوزرا

الوالي مسؤول عن احملافظة "منه أيعضا على أن  21ونصت املادة 

 ".على النظام واألمن والسكينة العامة

ن الوالي ميارس كذلك إوباإلضافة إىل سلطات العضبط اإلداري العام ف

سلطات العضبط اإلداري اخلاص باعتباره مندوب وممثل كل الوزراء على 

 .مستوى إقليم الوالية

افظة على النظام العام ميتلك الوالي امتيازات السلطة ومن أجل احمل

العمومية، واليت من بينها إمكانية استعمال القوة املادية إلجبار األفراد 

على تنفيذ التنظيمات، حبيث توض  حتت تصرفه كافة مصاحل األمن يف 

 .الشعيب الوالية أي أجهزة الشرطة والدرك الوطين واجليش الوطين
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لوالي أن حيل حمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي الختاذ كما ميكن ل

اإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على األمن والسالمة العموميني يف حاالت 

من قانون البلدية اليت تنص على  00معينة، وهذا حسب ما جاء يف املادة 

ميكن للوالي أن يتخذ كل اإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على األمن :"أنه 

وميني بالنسبة جلمي  بلديات الوالية أو جزء منها عندما ال والسالمة العم

".تقوم السلطات البلدية بذلك

 .رئيس اجمللس الشعيب البلدي: الفرع الثاني

يعترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي السلطة األساسية اليت متارس 

العضبط اإلداري العام على مستوى إقليم البلدية، إذ يسهر على احملافظة 

 .النظام العام بعناصره الثالثة على

وطبقا لقانون البلدية ميارس رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره 

ممثال للدولة، مجلة من الصالحيات ذات العالقة بالنظام العام ورد تعدادها 

يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف :" منه واليت جاء فيها 72يف املادة 

طنني وحرياتهم على اة واحرتاما حلقوق املوإطار أحكام املادة السابق

 :اخلصوص ما يأتي

 .احملافظة على النظام العام وسالمة األشخاص واألمالك -

احملافظة على حسن النظام يف مجي  األماكن العمومية اليت جيري فيها جتم   -

 .األشخاص

 .املعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل األعمال املخلة بها -

لسهر على نظافة العمارات وسهولة السري يف الشوارع والساحات ا -

 .والطرق العمومية

اختاذ االحتياطات والتدابري العضرورية ملكافحة األمراض املعدية والوقاية  -

 .منها

 .القعضاء على احليوانات املؤذية واملعضرة -

 .السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبي  -

 .".ى احرتام املقاييس والتعليمات يف جمال التعمريالسهر عل -
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وقد مكنه قانون البلدية من القيام مبهامه يف جمال احلفاظ على  

النظام العام من االستعانة بالشرطة البلدية وطلب تدخل قوات 

.الشرطة والدرك املختصة إقليميا للتحكم خاصة يف املسائل األمنية

ة سلطات الضبط اإلداري يف القانون وسائل ممارس: املبحث الثاني

 .اجلزائري

إن وسائل العضبط اإلداري هي عبارة عن أعمال قانونية ومادية 

تصدر عن سلطات العضبط اإلداري عند ممارستها الختصاصاتها يف جمال 

 يف القرارات ةاحملافظة على النظام العام، حيث تتمثل الوسائل القانوني

العضبط العامة، والقرارات الفردية  حلوائالتنظيمية العامة أو ما يعرف ب

أو ما يعرف بتدابري العضبط الفردية واجلزاءات اإلدارية، أما الوسائل 

 .املادية فتتمثل يف أسلوب التنفيذ املباشر

وتتميز تلك الوسائل واألساليب على اختالف صورها وأنواعها يف أنها 

ه الثالثة تهدف إىل غرض خمصص وهو وقاية النظام العام يف عناصر

 .املتعارف عليها ال غري

 (.لوائح الضبط)القرارات اإلدارية التنظيمية العامة : املطلب األول

تعترب القرارات اإلدارية باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة 

والسلطة العامة يف نطاق الوظيفة اإلدارية، من أهم الوسائل الناجعة 

 –ظيفة اإلدارية، وتنقسم والفعالة والسريعة للعمل اإلداري والو

إىل عدة أقسام وأنواع خمتلفة وفقا ملعايري خمتلفة  –القرارات اإلدارية 

ومتعددة أهمها معيار املدى والعمومية، حيث تنقسم القرارات اإلدارية 

حسب هذا املعيار إىل قرارات فردية أو ذاتية وقرارات تنظيمية أو 

 .الئحية

مية العامة بأنها تلك الطائفة من وتعرف القرارات اإلدارية التنظي

القرارات اإلدارية اليت تتعضمن قواعد عامة موضوعية وجمردة، تنطبق 

على عدد من احلاالت غري حمددة بذواتها، أو على عدد من األفراد غري 
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معينني بذواتهم وظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية 

 .عامة

ليت تعد تشريعا استثنائيا صادرا من وتسمى تلك القرارات باللوائح وا

السلطة التنفيذية يقوم إىل جوار التشري  العادي الذي يصدره 

 .الربملان

وتنقسم القرارات اإلدارية التنظيمية العامة إىل عدة أنواع وفقا 

العامة اليت  ةألسس ومعايري معينة، هي القرارات اإلدارية التنظيمي

تصدر يف الظروف  ةات تنظيميتصدر يف الظروف العادية وقرار

العامة اليت  ةقسم بدورها القرارات اإلدارية التنظيميواليت تاالستثنائية، 

تصدر يف الظروف العادية إىل قرارات تنظيمية عامة تنفيذية واىل 

قرارات إدارية تنظيمية عامة تنظيمية، وقرارات تنظيمية عامة 

فهذه األخرية اليت  بوليسية أو ضبطية، أو ما تعرف بلوائح العضبط،

 .تستعملها سلطات العضبط اإلداري يف ممارسة اختصاصها

 ةلذا؛ سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف القرارات التنظيمي

ىل حتديد شروطها والسلطة املختصة بإصدارها وإ، ةالعامة البوليسي

 .باإلضافة إىل صورها

تنظيمية القرارات اإلدارية ال)لوائح الضبط : الفرع األول

 (.العامة

تعترب لوائح العضبط أو ما يسمى بالقرارات اإلدارية العامة أهم 

وسائل ممارسة العضبط اإلداري، عن طريقها تعض  هيئات العضبط اإلداري 

قواعد عامة وجمردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة 

ياتهم النظام العام يف اجملتم ، وهي بذلك متس حقوق األفراد وتقيد حر

بالعضرورة ألنها تتعضمن نواهي وأوامر، كما تقرر يف الغالب عقوبات توق  

 .على خمالفيها

أو لوائح العضبط بأنها  ةوتعرف القرارات اإلدارية العامة العضبطي

جمموعة القرارات اإلدارية العامة اليت تصدرها السلطات اإلدارية 

سيم رئاسية أو مرا)املختصة بسلطة العضبط اإلداري يف شكل مراسيم 
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، بقصد احملافظة على (وزارية أو والئية أو بلدية)أو قرارات ( تنفيذية

النظام بطريقة وقائية وسابقة، بغرض دف  وإبعاد كافة املخاطر اليت 

 .تهدد النظام العامة بصوره املختلفة 

أو لوائح العضبط،  ةومن أمثلة القرارات اإلدارية العامة العضبطي

تعلقة بتنظيم املرور والقرارات العامة املتعلقة القرارات العامة امل

 .اخل....بتنظيم عمليات الدفن واملذابح واحملالت العامة

وعلى الرغم من أن الدستور اجلزائري مل ينص صراحة على حق 

السلطة التنفيذية يف إصدار هذا النوع من القرارات اإلدارية، فإنها 

نوني اجلزائري كقرارات إدارية حقيقة قانونية موجودة يف النظام القا

 .مستقلة

 .شروط مشروعية لوائح الضبط اإلداري: الفرع الثاني

يتفق الفقه والقعضاء اإلداريان على شروط عامة أساسية يتعني 

 :توافرها يف لوائح العضبط اإلداري، وهذه الشروط ميكن إمجاهلا فيما يلي

موضوعا للقواعد عدم خمالفة لوائح الضبط اإلداري شكال أو : أوال

 .القانونية العليا

أي الدستور والقانون، وإال كانت هذه اللوائح غري مشروعة ألنها يف 

مرتبة أدنى من هذه القواعد، فعضال عن أنها شرعت إلكمال النقص 

 .التشريعي

 .أن تصدر لوائح الضبط يف صورة قواعد عامة وجمردة: ثانيا

قيودا عليها، ولكن يالحظ وذلك ألنها تتعلق باحلريات العامة وتعض  

أن ارتباط الئحة العضبط بزمان معني ومكان معني أو حدود موضوعية 

معينة ال حيول دون اتسامها بصفيت العمومية والتجريد ومن كونها 

 .ختاطب أشخاصا بذواتهم

 .أن حتقق املساواة بني األفراد عند تطبيق الالئحة: ثالثا

ي عند تطبيق الئحة جيب على سلطات العضبط اإلداري أن تراع

العضبط املساواة بني األفراد طاملا تساوت مراكزهم القانونية، ومن ثم 

مين  على سلطات العضبط اإلداري أن تفرق يف املعاملة بني األفراد فتقوم 
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بتطبيق أحكام الالئحة على بعض األفراد ومتن  تطبيقها على البعض 

مح بتطبيق أحكام اآلخر، طاملا أنهم يف مراكز قانونية متساوية تس

 .الالئحة عليهم مجيعا

 .صور التنظيم الضبطي للقرارات اإلدارية العامة: الفرع الثالث 

تتخذ لوائح العضبط اإلداري أو القرارات اإلدارية العامة العضبطية 

صور خمتلفة يف تقييدها للنشاط الفردي من أجل احملافظة على النظام 

خطار السابق، وتنظيم النشاط، العام، حيث تتمثل هذه الصور يف اإل

 .واإلذن السابق، واحلظر

 :اإلخطار السابق: أوال

اإلخطار معناه اإلخبار السابق عن ممارسة نشاط معني أو حرية 

معينة للحصول على اإلذن الالزم ملمارسته التصاله بالنظام العام، وهذا 

 اإلخطار خيول هيئات العضبط اإلداري إما االعرتاض على النشاط يف

حاالت معينة، أو اختاذ االحتياطات الالزمة اليت حتول دون تهديده للنظام 

 .املظاهرات والتجمعات العامة مالعام، ومثاله اإلخطار بتنظي

واإلخطار نوعان إما أن يكون جمرد إخبار عن ممارسة نشاط أو حرية 

ما دون أن يقرتن حبق اإلدارة يف االعرتاض على ذلك، وهنا يكون من حق 

شخص مباشرة النشاط أو احلرية مبجرد اإلخطار ودون انتظار ال

موافقة اإلدارة، فهو أقل الوسائل الوقائية إعاقة للحرية أو للنشاط، 

وإما أن يكون اإلخطار مقرتنا حبق اإلدارة يف االعرتاض على ممارسة 

النشاط أو احلرية، وهنا يكون لإلدارة حق االعرتاض على اإلخطار إذا مل 

توفيا للبيانات واألحكام اليت أرادها املشرع، وهنا ال ميكن يكون مس

 .للشخص مباشرة النشاط املخطر عنه قبل موافقة اإلدارة عليه

 .تنظيم النشاط: ثانيًا

قد ال تشتمل الالئحة على أحكام حتظر نشاطا معينا أو ختعضعه 

لشرط احلصول على إذن سابق، أو لعضرورة إخطار اإلدارة مسبقا، بل 

تصر على تنظيم نشاط األفراد وذلك بوض  لوائح تتعضمن تق

التوجيهات واإلرشادات اليت تبني كيفية ممارسة النشاط بهدف اخذ 
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االحتياطات الالزمة لتوقي اإلخالل بالنظام العام، ومن أمثلة ذلك لوائح 

.تنظيم املرور

 (.الرتخيص)اإلذن السابق : ثالثا

ية بالتحقيق من أن النشاط يعرف الرتخيص بأنه قيام جهة إدار

املطلوب الرتخيص به ال يتعضمن أي خمالفة للقانون أو ملقتعضياته، وأنه ال 

يرتتب عليه أية أضرار باجملتم ، فهو بذلك وسيلة من وسائل تدخل 

الدولة يف ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك 

راه مالئما من االحتياطات اليت بتمكني اهليئات اإلدارية من فرض ما ت

من شأنها من  العضرر أو رفض اإلذن مبمارسة النشاط إذا كان ال يكفي 

للوقاية منه اختاذ االحتياطات املذكورة أو كان غري مستوف للشروط اليت 

 .قررها املشرع سلفا

 .احلظر: رابعا

ميكن تعريف احلظر بأنه املن  الكامل لنشاط معني من جانب سلطة 

لعضبط، وجيب أن يظل ذلك اإلجراء استثنائيا يف حال استحالة حفظ ا

 .النظام العام باستخدام اإلجراءات األخرى

وال شك أنه إذا كان احلظر كليا أو مطلقا وكان النشاط حمل احلظر 

جائزا قانونا فإن هذا احلظر يكون غري مشروع ألنه يعادل إلغاء احلرية 

 .ة العضبط اإلداريأو النشاط، وهو ما ال متلكه سلط

أما إذا كان احلظر الوارد يف الئحة العضبط جزئيا وال يصل إىل درجة 

إلغاء ممارسة احلرية بأن يكون حمددا من حيث الغرض والزمان واملكان، 

ففي هذه احلالة ميكن أن يكون احلظر مشروعا ألنه ال يعدو أن يكون 

ة العضبط اإلداري، تنظيما ملمارسة احلرية أو النشاط، وهو ما متلكه سلط

ومثال على ذلك أن تصدر الئحة حتظر مرور نوع معني من العربات يف 

 .الطرق العامة أو يف أوقات حمددة

 (.القرارات اإلدارية الفردية)تدابري الضبط الفردية : املطلب الثاني

متارس هيئات العضبط اإلداري سلطتها أيعضا عن طريق تدابري 

دارية الفردية أو ما تعرف بتدابري العضبط العضبط الفردية القرارات اإل
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الفردية أو قرارات العضبط الفردية، تصدر بقصد تطبيقها على فرد أو 

عدد من األفراد معينني بذواتهم أو حاالت معينة، هذا ما جيعلها وسيلة 

 .من وسائل احلفاظ على النظام العام

 .تعريف القرارات اإلدارية الفردية: الفرع األول

ارات اإلدارية الفردية أو ما يعرف بتدابري العضبط الفردية تعد القر

من أهم وسائل ممارسة العضبط اإلداري، فهي الصورة الغالبة ملعظم 

 .نشاط اإلدارة العضبطي

ويكون القرار اإلداري فرديا متى احنصر أثره يف التأثري على مركز  

رة استنادا فرد أو جمموعة من األفراد حمددين بذواتهم، تصدر عن اإلدا

لقانون أو الئحة تنظيمية بغرض معاجلة حاالت فردية لشخص أو 

أشخاص حمددين بذواتهم، وذلك من خالل إنشاء مركز قانوني جديد أو 

التأثري يف مركز قانوني قائم بإلغائه أو تعديله، وتنتهي اآلثار اليت تنشئها 

الغرض من تلك القرارات مبجرد تنفيذها حيث يكتمل بتمام هذا التنفيذ 

 .إصدارها

 .صور التدابري الفردية: الفرع الثاني

تأخذ التدابري العضبطية الفردية يف التطبيق العملي ثالث صور 

 :خمتلفة هي

 .األمر: أوال

قد تتعضمن هذه التدابري أمر بعمل شيء، كاألمر الصادر بهدم 

منزل آيل للسقوط أو مبقاومة أخطار الفيعضان أو اجلراد، أو مواجهة 

 . عض الكوارث الطبيعيةب

 .النهي: ثانيا

وقد تكون هذه التدابري يف صورة النهي، كأن تأمر سلطات العضبط 

االمتناع عن عمل شيء كاألمر الصادر مبن  عقد اجتماع عام أو 

مظاهرة، أو إيقاف عرض فيلم أو مسرحية أو من  التقاط الصور يف 

 .اممناطق معينة وحمددة الحتمال اإلخالل بالنظام الع
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 .منح التصريح: ثالثا

قد يتعضمن التدبري العضبطي أيعضا صورة منح التصريح مبزاولة 

نشاط معني ختعضعه اإلدارة لكافة الشروط اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف 

العضبط اإلداري، كمنح تصريح ألحد األفراد بفتح حمل عام أو وض  

 .إخل...كراسي على جانيب الشارع أو تصريح بعرض فيلم معني

األصل العام أن تصدر هذه التدابري استنادا لقاعدة قانونية و

تنظيمية سواء أكانت هذه القاعدة واردة يف قانون أم الئحة، فالقانون 

والالئحة حيتوي كالهما على قواعد عامة، ومن أجل تطبيقها تقوم 

هيئات العضبط اإلداري بإصدار القرارات الفردية املستندة هلذه 

 .القواعد

 .شروط مشروعية تدابري الضبط الفردية: الثالثالفرع 

نظرا ملا يف تدابري العضبط الفردية من خطورة على احلقوق 

واحلريات العامة لألفراد، فقد اشرتط الفقه والقعضاء وجوب أن تتوفر 

فيها جمموعة من الشروط والعضوابط حتى تكون مشروعة، ومن ثم إذا 

 غري مشروعة وعرضة مل تتوافر هذه الشروط أصبحت هذه التدابري

للطعن فيها باإللغاء من جانب األفراد أمام القعضاء املختص، حيث 

 :تتلخص هذه الشروط فيما يلي

جيب أن يصدر التدبري الضبطي يف نطاق من الشرعية : أوال

 .القانونية

ومفاد هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي قد صدر يف حدود 

 .شاط موضوع التدبري العضبطيالقوانني أو اللوائح اليت تنظم الن

فهذا الشرط منطقي التفاقه والقواعد العامة اليت تقعضي بعدم 

خمالفة القاعدة األدنى للقاعدة األعلى منها يف السلم القانوني، وعلى ذلك 

إذا صدر التدبري الفردي على خالف هذه القواعد القانونية األعلى منه 

 .يف املرتبة فإنه يكون غري مشروع
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جيب أن يكون التدبري الضبطي الفردي مبنيا على وقائع  :ياثان

 .مادية حقيقية تستلزم صدوره

يعين هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي مستندا إىل وقائ  

حقيقية ال وهمية تطلبت صدوره، وإال كان معيبا، فالقرار العضبطي 

 .الفردي غرضه األساسي هو احملافظة على النظام العام

يصدر التدبري الضبطي من هيئة الضبط املختصة أن : ثالثا

 .بإصداره

حيث تعني لصحة التدبري العضبطي أن يصدر من السلطة 

املختصة بإصداره طبقا للقانون، أما إذا صدر من سلطة غري خمتصة 

بإصداره كان معيبا بعيب عدم االختصاص وغري مشروع، فمثال تدابري 

للمساكن ومالئمة البناء  العضبط الفردية املتعلقة بالشروط الصحية

للمكان املقام عليه جيب أن تصدر من هيئات العضبط املختصة بذلك، الن 

هذا يتفق وقدرة هذه اهليئات على تقدير الظروف املكانية والبيئية 

 .املختلفة موطبيعة السكان واحتياجاته

أن يكون التدبري الضبطي مستندا إىل سبب مشروع يربر : رابعا

 .صدوره 

مون هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي مستندا إىل سبب ومعض

صحيح يربر لسلطات العضبط اختاذه، وعلى ذلك إذا مل يكن التدبري 

العضبطي مستندا إىل سبب صحيح يربر صدوره كان جديرا باإللغاء يف 

 .حالة الطعن فيه من صاحب الشأن

والسبب قد يكون عبارة عن توافر ظروف معينة  كوجود جتم  

فراد يف الطريق العام يف صورة جتمهر، ففي مثل هذه الظروف جيوز لأل

لسلطات العضبط اإلداري أن تتدخل حلماية النظام العام وذلك باختاذ 

التدابري الالزمة لفض هذا التجمهر، أو إصدار قرار بإخالء منزل من 

 .السكان ألنه آيل للسقوط أو غري صحي

ن وض  معني يستوجب وقد يكون سبب التدبري العضبطي ناشئا ع

اختاذ تدبري ضبطي بسبب قيام صلة مباشرة بني ذلك الوض  وبني التدبري 

العضبطي، فحرية االجتماع أو التظاهر مكفولة كمبدأ عام، ولكن إذا 
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تبني لسلطات العضبط أن عقد االجتماع أو التظاهر سوف يؤدي إىل 

ط اختاذ اإلخالل بالنظام العام، ففي هذه احلالة جيوز لسلطات العضب

.التدابري واإلجراءات الالزمة ملن  عقد هذا االجتماع أو املظاهرة

أن يكون التدبري الضبطي متناسبا والزما لوقاية النظام : خامسا

 .العام

ويعين هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي متناسبا م  درجة 

تدبري جسامة أوجه اإلخالل بالنظام العام، وبناء على ذلك إذا مل يكن ال

العضبطي الزما حلفظ النظام العام، ففي هذه احلالة يكون التدبري 

العضبطي غري مشروع حيق لألفراد الطعن فيه أمام القعضاء املختص 

 .إللغائه

فهذه هي الشروط الواجب توافرها يف تدابري العضبط الفردية،  

حيث خيعض  تقدير توافرها من عدمه لرقابة القعضاء املختص، فهذه 

كل نوعا من القيود املفروضة على سلطات العضبط اإلداري الشروط تش

 . عند قيامها بإصدار هذه التدابري

 .أسلوب التنفيذ اجلربي أو املباشر: املطلب الثالث

تعترب هذه الوسيلة من أشد أساليب العضبط اإلداري وأكثرها عنفا، 

لك وبالتالي فهي أكثرها تهديدا حلريات األفراد واعتداء على حقوقهم، وذ

 .ملا تتعضمنه من أساليب القهر والقوة

ففي هذه الوسيلة ال تقوم هيئة العضبط اإلداري بعمل قانوني بل 

تقوم بعمل مادي يتمثل يف استخدام اجلربية من اجل إرغام األفراد على 

 .لوائح وقرارات العضبط محايًة للنظام العاملاالمتثال 

 اخاص اتطبيقويعترب التنفيذ اجلربي لقرارات العضبط اإلداري 

للنظرية العامة للتنفيذ املباشر للقرارات اإلدارية، وهي تلك النظرية اليت 

تعطي لإلدارة حق يف تنفيذ قراراتها اإلدارية تنفيذا مباشرا بالقوة 

اجلربية دون حاجة للجوء للقعضاء للحصول على إذن مسبق 

 .بالتنفيذ
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اءات العضبط وبناء على ما سبق فإن دراسة التنفيذ اجلربي إلجر

 .اإلداري تتطلب التعرض لتعريفه وحاالته وشروطه

 .تعريف التنفيذ اجلربي أو املباشر: الفرع األول

حق اإلدارة يف أن تنفذ أوامرها :"يعرف التنفيذ املباشر أو اجلربي بأنه

 ".على األفراد بالقوة اجلربية دون حاجة إىل إذن سابق من القعضاء

مقرر ملصلحة اإلدارة لتنفيذ قراراتها جربًا ويعرف أيعضا بأنه امتياز 

على األفراد بالقوة املادية، وذلك يف حال امتناع هؤالء األفراد عن 

االنصياع أو االمتثال ألمر اإلدارة، والقيام بالتنفيذ االختياري، فهنا يكون 

من حق اإلدارة أن تلجأ إىل استخدام القوة املادية لتنفيذ قراراتها وإرغام 

د على احرتامها دون حاجة للحصول على إذن مسبق من القعضاء األفرا

 .هلذا التنفيذ

وفقا هلذه الوسيلة يكون هليئة العضبط اإلداري أن تلجأ إىل استخدام 

ذلك دون أن القوة املادية عند االقتعضاء ملن  اإلخالل بالنظام العام و

 .ذن سابق من القعضاءتعضطر إىل احلصول على إ

لى التنفيذ اجلربي هدم عقار آيل للسقوط مملوك ومن األمثلة ع

ألحد األفراد، واجتثاث أشجار تعوق حركة املرور، وإتالف الفتات 

ونشرات ملصقة على جدران املباني ألغراض ضبطية، أو إبعاد أجنيب 

.اخل...تالف مواد غذائية تالفة معروضة للبي وإعن البالد، 

 .ي أو املباشرحاالت التنفيذ اجلرب: الفرع الثاني

نظرا ملا يسببه التنفيذ املباشر من قهر لألفراد واعتداء على 

حرياتهم الشخصية، وأيعضا خروجه عن القاعدة العامة اليت تقعضي 

من حتديد حاالت  ال بدبعدم اللجوء إىل القوة القتعضاء احلقوق، فانه 

 :اللجوء إليه، إذ تنحصر هذه احلاالت يف اآلتي

 .يف القوانني أو اللوائحوجود نص صريح : أوال

وجود نص صريح يف القوانني أو اللوائح جييز لسلطات العضبط 

استعمال هذا احلق، فقد خيول املشرع لإلدارة مبوجب القانون أو الئحة 

سلطة وحق تنفيذ قراراتها جربا دون أن تلجأ إىل القعضاء نظرا خلطورة 
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إلدارة يف إغالق بعض املوضوعات وضرورة اإلسراع بشأنها، ومثاهلا حق ا

 .احملل العام غري املرخص بها

رفض األفراد تنفيذ القانون أو الئحة مل ينص القانون على : ثانيا

 .جزاء ملن خيالفها

مبا أن اإلدارة هي املكلفة بتنفيذ القوانني فقد أباح القعضاء لسلطات 

العضبط اإلداري أن تلجأ للتنفيذ اجلربي يف هذه احلالة لتكفل احرتام 

 .لنصوص القانونية وإال تعطل تنفيذ القانونا

 .حالة الضرورة : ثالثا

ويقصد بها أن يكون هناك خطر داهم يهدد النظام العام يف أحد 

عناصره، ويتعذر تفاديه بالطرق القانونية العادية، األمر الذي جييز 

لإلدارة التدخل الختاذ اإلجراءات الالزمة لدف  هذا اخلطر واحملافظة على 

النظام العام، حتى ولو أن القانون مين  اختاذ مثل هذه اإلجراءات يف 

 .الظروف العادية

وبناء على ذلك جيوز لسلطات العضبط اإلداري يف حالة العضرورة 

ودون حاجة النتظار حكم من القعضاء أن تلجأ إىل استخدام القوة املادية 

نص صريح يف لدف  اخلطر الداهم الذي يهدد النظام العام ولو مل يوجد 

القانون يبيح هذه الوسيلة، بل حتى ولو كان القانون مينعها صراحة أو 

 .ضمنيا وذلك ألن العضرورات تبيح احملظورات

 .شروط مشروعية التنفيذ املباشر: الفرع الثالث

نظرا ألن التنفيذ املباشر إجراء استثنائيا، تلجأ إليه سلطات 

رى الفقه والقعضاء على حصر العضبط اإلداري يف حاالت حمددة، فقد ج

استعمال هذا احلق يف دائرة ضيقة، وذلك بوض  شروط وضوابط متن  

 :استعماله يف غري ما أعد له، وميكن حصر هذه الشروط فيما يلي

وجود خطر جسيم يهدد النظام العام مبدلوالته املعروفة  :أوال

 .ويتطلب من اإلدارة سرعة التدخل لتفاديه ومعاجلته
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يتعذر دف  هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية، حبيث  أن :ثانيا

يكون العمل الصادر من جهة العضبط هو الوسيلة الوحيدة لدف  

 .اخلطر

أن يكون هدف سلطة العضبط من تدخلها حتقيق املصلحة  :ثالثا

العامة وحدها، فإذا ما اختذت من التنفيذ اجلربي وسيلة لتحقيق مآرب 

 .ب االحنرافخاصة كان عملها مشوبا بعي

أن ال تعضحي مبصلحة األفراد، وأن تقيد حرياتهم يف سبيل  :رابعا

املصلحة العامة إال بقدر ما تقعضي به العضرورة، وبناء على ذلك إذا كان 

أمام سلطة العضبط عدة وسائل لتحقيق ذات الغاية فعليها أن ختتار أقلها 

 .ضررا لألفراد ألن القاعدة تقول بأن العضرورة تقدر بقدرها

 .اجلزاءات اإلدارية: املطلب الرابع

اجلزاء اإلداري الوقائي هو وسيلة من وسائل ممارسة سلطات العضبط 

اإلداري من أجل صيانة النظام العام يف أحد نواحيه، وهو غالبا ما ميس 

املصاحل املادية واألدبية للشخص املخالف، لذلك هو إجراء شديد الوطء 

وز لسلطات العضبط اإلداري أن تتخذه دون ومن ثم ال جي على احلريات

سند قانوني من النصوص القانونية أو الالئحية، كما أن اإلدارة وهي 

تقوم بتوقي  هذه اجلزاءات ال تقوم بها بوصفها قائمة مقام السلطة 

القعضائية يف توقي  العقاب، بل باعتبارها قائمة على وظيفة العضبط 

 .اجملتم  اإلداري حلماية النظام العام داخل

وبناًء على ما سبق سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف اجلزاء 

 .اإلداري، وحتديد طبيعته وصوره

 .تعريف اجلزاء اإلداري: الفرع األول

يعرف اجلزاء اإلداري بأنه التدبري الشديد الوق  على الصاحل املادي أو 

ة من نواحي األدبي للفرد، وهذا اجلزاء تتخذه اإلدارة بغية محاية ناحي

 .النظام العام

ويعرف أيعضا بأنه اجلزاء الذي توقعه اإلدارة على األفراد دون تدخل 

القعضاء، وهو تدبري وقائي مؤقت غايته احملافظة على النظام العام أو 
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النظام االقتصادي، وتهدف اإلدارة من وراء توقي  اجلزاء إىل وض  

حداث العضرر أو الشخص مصدر التهديد يف حالة معينة متنعه من إ

 .اإلخالل بالنظام العام

وعليه؛ فإن اجلزاء اإلداري هو اجلزاء الذي تتخذه سلطات العضبط 

 .اإلداري حبق أحد األشخاص بهدف محاية النظام العام

واجلزاء اإلداري له طبيعة خاصة، فهو تدبري وقائي هدفه صون 

دون وقوع النظام العام يف أحد نواحيه، فهو تدبري مان  للحيلولة 

اإلخالل بالنظام العام، وهلذا يكون دائما مؤقتا ال نهائيا يراد به العضغط 

على إرادة الشخص الذي يوق  عليه إلزالة عوامل التهديد باإلخالل 

 .بالنظام العام

ويرى جانب من الفقه أن ليست كل اجلزاءات اإلدارية من أساليب 

ارية الوقائية اليت توقعها اإلدارة العضبط اإلداري، إذ هناك نوع من اجلزاءات اإلد

محاية للنظام االقتصادي للدولة، مثل إلغاء الرتاخيص يف إقامة مشروع 

صناعي أو جتاري واملصادرة اإلدارية للسل ، فهذا النوع من اجلزاءات اإلدارية ال 

تعد من قبيل أساليب العضبط اإلداري ألن الغرض منها ليس وقاية النظام 

 .ال ختعض  للقيود اليت ترد على أساليب العضبط اإلداريالعام، وبالتالي 

وعموما تعترب اجلزاءات اإلدارية الوقائية من اخطر أساليب العضبط 

 .اإلداري وأشدها وطأة على احلقوق واحلريات العامة لألفراد

 .خصائص اجلزاء اإلداري: الفرع الثاني

نستشف من خالل التعاريف السابقة للجزاء اإلداري نستطي  أن 

 :اخلصائص اليت يتميز بها اجلزاء اإلداري، نذكر منها ما يلي

اجلزاء اإلداري تدبري ضبطي وقائي غايته احملافظة على النظام  :أوال

العام يتم به العضغط على إرادة الشخص الذي أخل بالنظام العام 

 .لالنصياع حلكم القانون ومراعاة قواعد احملافظة على هذا النظام

زاء اإلداري تدبري وقائي مؤقت وليس نهائيا جيوز لإلدارة اجل :ثانيا

الرجوع فيه إذا أظهر الشخص استعداده للمحافظة على النظام العام 

 .وقام بإزالة األسباب اليت أدت إىل اإلخالل به
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اجلزاء اإلداري توقعه اإلدارة من تلقاء نفسها دون تدخل من  :ثالثا

زاءات تتقرر بنصوص قانونية أو جانب القعضاء، إذ يف الغالب هذه اجل

 .الئحية مسبقا، تقوم اإلدارة بتوقيعها دون تدخل من القعضاء

 .صور اجلزاءات اإلدارية: الفرع الثالث

تتخذ اجلزاءات اإلدارية صورا متعددة يف التطبيق العملي، فهذه 

اجلزاءات قد تكون مقيدة للحرية الشخصية كاالعتقال وإبعاد األجنيب، 

مالية كاملصادرة، وقد تكون مهنية كسحب ترخيص مزاولة  وقد تكون

 .مهنة معينة

وبالتالي فان أهم صور اجلزاءات اإلدارية اليت تستعمل من طرف سلطات 

 .العضبط اإلداري هي االعتقال، واملصادرة، وسحب الرتخيص

 .االعتقال اإلداري: أوال

وهو  يعترب االعتقال من أهم صور وتطبيقات اجلزاءات اإلدارية،

عبارة عن إجراء إداري وقائي يصدر ضد شخص مل يرتكب جرمية حمددة، 

تأمر به سلطة غري قعضائية استنادا إىل نصوص قانونية خاصة، تلجأ 

 .إليه سلطات العضبط للمحافظة على النظام العام يف اجملتم 

فاالعتقال يف معناه القانوني هو سلب مؤقت للحرية الشخصية 

 .ي صادر من السلطة القعضائية املختصةللمواطن دون أمر قعضائ

وقد طبقت فرنسا صورة االعتقال اإلداري أثناء ثورة الشعب 

، 0220أكتوبر  7اجلزائري ضد االحتالل مبقتعضى املرسوم الصادر يف 

ووفقا هلذا املرسوم جيوز اعتقال األشخاص الذين يقدمون عونا ماديا 

قرار من املديرين ملدة تقل مباشر أو غري مباشر لثورة اجلزائر، وذلك ب

عن مخسة عشر يوما، وبقرار من وزير الداخلية ملدة تزيد على املدة 

 .السابقة

أما يف اجلزائر فقد أجاز املشرع لسلطات العضبط اإلداري اللجوء إىل 

من املرسوم  2االعتقال اإلداري، وهو ما يتعضح من خالل نص املادة 

حالة الطوارئ اليت تنص على ما املتعضمن إعالن  25/22الرئاسي رقم 

ميكن لوزير الداخلية واجلماعات احمللية أن يأمر بوض  أي شخص :" يلي



(400) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

راشد يتعضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام واألمن العموميني 

أو على السري احلسن للمصاحل العمومية يف مركز أمن ويف مكان 

 ".حمدد

از لسلطات العضبط فمن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع أج

اإلداري اللجوء إىل االعتقال اإلداري يف حالة الطوارئ من أجل احملافظة 

 .على النظام العام من غري اللجوء إىل السلطة القعضائية

 .املصادرة اإلدارية: ثانيا

تعترب املصادرة أحد الوسائل االستثنائية لسلطات العضبط اإلداري، 

ليها بناء على نص، ملا يرتتب عليها من واليت أجاز هلا القانون االلتجاء إ

 .نزع املال جربًا بغري مقابل، فهي متثل إحدى اجلزاءات العينية

واملصادرة غالبا ما ترد على أشياء حمرٌم على األفراد تداوهلا أو العمل 

 .بها، مثل مصادرة األسلحة غري املرخص بها

اإلداري  ومن أشهر تطبيقات املصادرة اإلدارية قيام سلطات العضبط

مبصادرة املطبوعات أو املنشورات املتعضمنة بيانات يكون من شانها تهديد 

، ومصادرة املواد الغذائية اليت ثبت من الفحص األمن أو األخالق

 .الصحي أنها غري صاحلة لالستهالك

 .سحب الرتخيص: ثالثا

جيوز لسلطات العضبط اإلداري أن تقوم بسحب الرتخيص اخلاص 

معني، وذلك يف حال تعرض النظام العام خلطر اإلخالل به  مبزاولة نشاط

 .من جراء ممارسة هذا النشاط

ومن تطبيقات ذلك يف اجلزائر ما تعضمنه قانون املرور، حيث أجاز 

املشرع اجلزائري لسلطات العضبط اإلداري سحب رخصة السياقة لفرتة 

.حمددة يف حال ارتكاب خمالفة من خمالفات قانون املرور

 

 :امتةـــــخ

بناء على ما سبق نستنتج أن اهلدف الرئيسي للعضبط اإلداري هو 

رئيس )احملافظة على النظام العام، متارسه سلطات خاصة مركزية 



 يامة إبراهيم.الباحث  الجزائري.ق.ممارسته في نسلطات الضبـط اإلداري ووسائل  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (401) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الوالي، ورئيس )، وأخرى حملية (اجلمهورية، والوزير األول، والوزراء

، مستعينة يف ذلك بعدد من الوسائل القانونية واملادية تتدخل (البلدية

على هذه احلريات  راد ونشاطاتهم من خالل وض  قيودبها يف حريات األف

 . واألنشطة

 ان هذه الوسائل اليت تستعني بها سلطات العضبط اإلداري ترتب آثارإ

وانعكاسات على احلقوق واحلريات العامة لألفراد، فهي تؤدي إىل هدم 

ض  من و ال بدحقوق وحريات األفراد وتعطيل نشاطاتهم، لذلك كان 

حدود لسلطات العضبط اإلداري تكفل ممارسة هذه السلطة بطريقة 

متوازنة، وال تشكل خطرا على حريات األفراد ونشاطاتهم، ويف الوقت 

 .   نفسه حتقق اهلدف املتوخى من العضبط، وهو احملافظة على النظام العام

وبطبيعة احلال فإن آثار وانعكاسات سلطات العضبط اإلداري على 

ريات العامة لألفراد ختتلف يف الظروف العادية عنه يف احلقوق واحل

الظروف االستثنائية اليت تتعرض هلا الدولة، فوطأة سلطات العضبط 

اإلداري على احلقوق واحلريات العامة يف الظروف العادية تكون أقل شدة 

 .منها يف الظروف االستثنائية

 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

حممود سعد الدين الشريف، أساليب العضبط اإلداري والقيود الواردة عليه، مقال  -

 .2، ص0212منشور مبجلة جملس الدولة املصري، السنة الثانية عشر، سنة 

سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، دور سلطات العضبط اإلداري يف احملافظة  -

، رسالة ماجستري، كلية (دراسة مقارنة بني األردن وعمان)ام، على النظام الع

 .001، ص5110الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، كانون الثاني سنة 

 0221، ودستور 0202، ودستور 0271ودستور 0210دستور -

 0221من دستور  052/0انظر املادة  -

 0221من دستور   052انظر املادة -

 0221من الدستور اجلزائري لسنة  22إىل  20واد من انظر امل-

 0221من الدستور اجلزائري لسنة  052/5انظراملادة  -



(405) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
، املتعلق مبساهمة اجليش الوطين 1/05/0220املؤرخ يف  20/50القانون رقم  -

 .الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية

املتعضمن تطبيق  0220، /50/05املؤرخ يف  20/200م املرسوم الرئاسي رق-

املتعلق مبساهمة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن  20/50القانون رقم 

 .العمومي خارج احلاالت االستثنائية

لقد استبدل املؤسس الدستوري تسمية رئيس احلكومة بتسمية الوزير األول  -

املؤرخ يف  10/02مبوجب القانون رقم  مبقتعضى التعديل الدستوري الذي مت

الصادرة  10، املتعضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية رقم 02/00/5110

 .02/00/5110بتاريخ 

أمحد حميو، ترمجة حممد عرب صاصيال، حمــاضرات يف املؤسسات اإلدارية، ديوان  -

 020 ، ص5111املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الرابعة، سنة 

عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، جسور للنشر والتوزي ، اجلزائر، -

 001، ص5117الطبعة الثانية، سنة 

 202أمحد حميو، املرج  السابق، ص -

 .000عمار بوضياف، املرج  السابق، ص-

، املتعضمن 0221ابريل  7، املؤرخ يف21/12من القانون رقم 25انظر املادة -

 انون الواليةق

دراسة مقارنة بني فرنسا )رويسات عبد اجمليد، حدود سلطات العضبط اإلداري -

، مذكرة ماجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز (ومصر واجلزائر

 50، ص5111/5117اجلامعي بسعيدة، سنة 

انون ، املتعضمن ق0221ابريل  7يف 21/10من القانون رقم  00انظر املادة -

 .الوالية

 005عمار بوضياف، املرج  السابق، ص -

 .512و 510عادل السعيد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

عمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة يف النظام القانوني اجلزائري، مقال  -

منشور يف اجمللة اجلزائرية للعلوم اإلدارية واالقتصادية والسياسية، 

 ومايليها 712، ص 0/2/0201عدد

الصور والنفاذ ووقف )عبد العزيز عبد املنعم خليفة، القرارات اإلدارية،  -(

، دار حممود للنشر والتوزي ، (التنفيذ واإللغاء يف الفقه وقعضاء جملس الدولة

  .001، ص 5117القاهرة، بدون رقم طبعة، سنة 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (408) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
نظام القانوني اجلزائري، املقالة عمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة  يف ال -

 770السابقة، ص

 .500عادل السعيد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

اجلزائري، املقالة  يعمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة يف النظام القانون-

 .ومايليها 715السابقة، ص 

 ومايليها 715عمار عوابدي، نفس املقالة، ص -

يم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات العضبط اإلداري يف حتقيق النظام عبد العل-

، دار النهعضة العربية، مصر، (دراسة مقارنة)العام وآثره على احلريات العامة 

 .ومايليها 052، ص0220بدون رقم طبعة، سنة 

 .ومايليها 020عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

 .020مد الصارمي، الرسالة السابقة، ص سعيد بن جعفر بن حم-

 .550عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 001و 002عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 .021سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص -

 .ومايليها 002عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرج  السابق، ص -

 021سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص  -

 015منيب حممد ربي  ، الرسالة السابقة، ص-

 .021و 022عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

 .021عبد العليم عبد اجمليد مشرف، نفس املرج ، ص -

 510املرج  السابق، ص عادل السعيد حممد أبو اخلري،-

 515عادل السعيد حممد أبو اخلري، نفس املرج ، ص-

 010عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص  -

 515عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 .021و 022سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص -

ر، احلريات العامــة واملعايري القانونية، رسالة ماجستري، كلية متدرتازا عم -

 .000، ص5110/5115احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، سنة 

 512عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 017عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 .517، املرج  السابق، صعادل السعيد حممد أبو اخلري-

 072عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 072عبد العليم عبد اجمليد مشرف، نفس املرج ، ص -



(407) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
حممد سعد الدين الشريف، أساليب العضبط اإلداري والقيود الواردة عليه،  -

 11املقالة السابقة، ص

 005  السابق، صعبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج -

 520عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 .002عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

، 2/5/0225املؤرخ يف  25/22: من املرسوم الرئاسي رقم 2انظر املادة  -

يخ ، الصادرة بتار01: املتعضمن إعالن حالة الطوارئ، اجلريدة الرمسية رقم

02/0/0225. 

صالح يوسف عبد العليم، أثر القعضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة،  -

 512، ص 5117دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، سنة 

 5112يوليو 55املؤرخ يف  12/00من األمر رقم  27إىل  22انظر املواد من  -

واملتعلق بتنظيم  5110غشت  02املؤرخ يف  10/02املعدل واملتمم للقانون رقم 

 52الصادرة بتاريخ  22املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها، اجلريدة الرمسية رقم 

 .5112 يوليو


