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                              املستخلض
ْتٝذ١ يتعسز غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٚاـام، قس حيسخ إٔ تتساخٌ ٖصٙ 
ايػًطات ٫ غُٝا إشا ناْت تٗسف غطنًا ٚسسًا. يصيو تًدكت ايسضاغ١ يف ايبشح بؿإٔ اؿٌ 

١ ٖصٙ اؿاي١ غكٛم عٓكط ايكش١ ايعا١َ، ٚبٝإ غًطات ايهبط ايكاْْٛٞ ملٛادٗ
اٱزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚاملػت٣ٛ احملًٞ، إش غايبًا َا تهٕٛ ا٭ٚىل غًطاٌت يًهبط 

ٍٝٓااـام ٚايجا١ْٝ يًهبط ايعاّ، ٚحيكٌ بُٝٓٗا تٓاظع ٚتعاسِ يف َعاؾ١ املػأي١.   ثِ ب
ا ايػًطات ايهبط١ٝ ايعا١َ ملٛاد١ٗ اؾا٥ش١ اٱدطا٤ات ايهبط١ٝ اييت ميهٔ إ تتدصٖ

ٚؾطٚط َؿطٚعٝتٗا َٚس٣ تٓاظعٗا َع غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام. ٚخًكٓا يف ْٗاٜتٗا 
اىل اؿًٍٛ ايكها١ٝ٥ اييت ٚنعٗا فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ بٗصا ايؿإٔ. ٚأٚضزْا عسزًا َٔ 

  ْٛعٞ ايػًطات.أسهاّ ايكها٤ املػتعذٌ اييت عاؾت َػأي١ ايتٓاظع ٚايتساخٌ بني
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ايهًُات املؿتاس١ٝ: غًطات ايهبط اٱزاضٟ، ايكش١ ايعا١َ، ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، 
 .، اٱدطا٤ات ايهبط19١ٝ -نٛؾٝس

Abstract 

As subsequences of having multi- public and private 

administrative police authorities, occasionally administrative 

authorities overlap with each other especially when they 

have the same purpose. This study focuses on finding legal 

solution to encounter this overlapping pertaining to public 

health component, and to administrative policy authorities at 

the local and national level where the first one is a private 

regulation authority, and the second is a public regulatory 

authority. This study also explains the measures that the 

public police authorities may take to confront the pandemic, 

legality of these measures, and where they contradict with 

the measures of the private regulatory authority. The study 

concludes by analyses the judicial solutions established by 

French Council of State focusing on its summary judgments  

addressing conflict and overlapping measures between the 

two authorities. 

Key words: administrative police authorities, public health, 

health emergency state, Covid-19, police procedures. 

 ةـاملقذه
١ُٖٝ نبري٠، ؾٗٞ أؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ اجملتُعٞ بمتتاظ ١َُٗ اٱزاض٠ يف اؿ

ٚظٝؿ١ َٓاط١ بٗا قاًْْٛا، متاضغٗا يف ْطام املؿطٚع١ٝ، ٚؽتل بٗا غًطات ايهبط 
اٱزاضٟ. ٚمتتًو ٖصٙ ايػًطات اٱزاض١ٜ ايهبط١ٝ ٚغا٥ٌ ٚإدطا٤ات قا١ْْٝٛ َٚاز١ٜ َتعسز٠ 

ايٛظٝؿ١. ٖٚصٙ ايػًطات ايهبط١ٝ َكػ١ُ إىل غًطات ايهبط اٱزاضٟ يف غبٌٝ ؼكٝل ٖصٙ 
ايعاّ، تعٌُ ع٢ً قٝا١ْ عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ ٚمحاٜتٗا، ٚغًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام 
املػٓس هلا محا١ٜ عٓكط بعٝٓ٘ َٔ ٖصٙ ايعٓاقط ٚشيو مبٛدب تؿطٜع ٜكسض هلصا ايػطض. 

١ عٓاقط بات عٓكط ايكش١ ايعا١َ يف َكسَٚبػبب ايعطٚف ايكش١ٝ اييت ميط بٗا ايعامل، 
 ٖتُاًَا خاقًا َٔ مجٝع غًطات ايهبط اٱزاضٟ يف ايسٚي١. اايٓعاّ ايعاّ ايصٟ ٜٛىل 
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غاضعت  (،19ٚبا٤ نٛضْٚا، أٚ َا ٜػ٢ُ عًًُٝا بـ)نٛؾٝس  اْتؿاضبعس  : أ١ُٖٝ املٛنٛع
ٖصٙ اٱدطا٤ات ٖٞ يف اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ملٛاد١ٗ ٖصٙ اؾا٥ش١، ٚ اؽاش مجٝع ايسٍٚ إىل 

ْٚعطًا  ا٫قٌ تسخٌ نُٔ غًطات ايهبط اٱزاضٟ يف اؿؿاظ ع٢ً عٓكط ايكش١ ايعا١َ،
غتعذاٍ ٚعسّ نؿا١ٜ ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ ايعاز١ٜ ملٛاد١ٗ اـطط ايٓاؾ٧ عٔ ٖصٙ ؿاي١ ا٫

ات نبط١ٝ خاق١ اؾا٥ش١ يف ايسٍٚ قٌ ايسضاغ١ )ؾطْػا ٚايعطام(، تطًب ا٭َط إجياز غًط
غتجٓا١ٝ٥. ٚعًٝ٘ تعٗط أ١ُٖٝ ااؾا٥ش١، َٚٓشٗا غًطات نبط١ٝ  اْتؿاضتعٌُ ع٢ً اؿس َٔ 

َِٗ َٔ عٓاقط  تكاهلا بعٓكطصٙ اٱدطا٤ات ايهبط١ٝ ٚتٓاظعٗا ٫ايبشح يف ايٛقٛف ع٢ً  ٖ
 ايٓعاّ ايعاّ ٖٚٛ عٓكط ايكش١ ايعا١َ.

١ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓتر تعٗط َؿه١ً ايسضاغ١ يف ْكط١ اغاغ١ٝ، ٖٚٞ املؿهًَؿه١ً ايسضاغ١: 
ات غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ َع غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام يف اختكام  عٔ تساخٌ

فاٍ ايكش١ ايعا١َ. َٚس٣ َؿطٚع١ٝ شيو. ٫ٚ غُٝا سني تطبٝكٗا غكٛم إدطا٤ات 
اٍ ايصٟ َؿازٙ: ٌٖ جيٛظ ملٔ ٪ٖصا ٜعين إٔ املؿه١ً تهُٔ يف ايػٚ َٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛضْٚا.

ايكش١ ايعا١َ إٔ  ك٘ قطاض نبطٞ عاّ ٜكٝس َٔ سطٜت٘ بٗسف اؿؿاظ ع٢ً  عٓكطقسض ع
غًط١ ايهبط اٱزاضٟ  اختكام ًٝا بإ َجٌ ٖصٙ ايكطاض ٜسخٌ يف ٜطعٔ بٗصا ايكطاض َسع

 اـام؟.

تتٓاٍٚ ايسضاغ١ املٛنٛع مبٓٗاز َكاضٕ بني ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚايكإْٛ َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١: 
ْعساّ ايكطاضات ايكها١ٝ٥ يف ايعطام تؿطٜع١ٝ ملٛاد١ٗ ايٛبا٤. ْٚعطًا ٫ايعطاقٞ ٚاملعاؾ١ اي

ات ايهبط١ٝ، ؾتكتكط ايسضاغ١ ع٢ً زضاغ١ اؿًٍٛ ختكام ه١ً تٓاظع ا٫بؿإ َؿ
ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ٚقانُ٘ اٱزاض١ٜ، ٚشيو ملا نإ ي٘ َٔ زٚض 

  ظٌ ايعطٚف ايكش١ٝ ايطاض١٥.باضظ يف َعاؾ١ ٖصٙ املؿه١ً ايكا١ْْٝٛ يف

خيتل ا٫ٍٚ َٓٗا  تطًبت ايسضاغ١ تكػِٝ املٛنٛع إىل َباسح ث٬ث١،خط١ ايسضاغ١: 
. أَا املبشح ايجاْٞ ؾذط٣ ؽكٝك٘ يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٚاْٛاع٘ مبؿّٗٛ ايهبط اٱزاضٟ

 ختتُٓا ايسضاغ١ مبشحافاٍ محا١ٜ عٓكط ايكش١ ايعا١َ. ٚايهبط اٱزاضٟ يف  ختكام ٫
ثايح تٓاٍٚ َٛنٛع ايتساخٌ بني غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٚاـام يف َٛاد١ٗ دا٥ش١ 

 (.19نٛضْٚا )نٛؾٝس 
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 املبحث األول
 هفهىم الضبط اإلداري وسلطاته

ايهبط اٱزاضٟ، ٚظٝؿ١ َٔ ٚظا٥ـ اٱزاض٠ ايعا١َ، ٖسؾ٘ ا٭غاغٞ اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ      
غتدساّ ايك٠ٛ املاز١ٜ عٓس ايهطٚض٠. اْٛاعٗا، ٚأض١ٜ بخ٬ٍ إقساض ايكطاضات اٱزا ايعاّ َٔ

ات ٦ٖٝات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٚاـام يف فاٍ اختكام ٚيهٕٛ زضاغتٓا تتكٌ بتٓاظع 
اؿؿاظ ع٢ً عٓكط ايكش١ ايعا١َ ؾصيو ٜػتٛدب ايٛقـ بسا١ٜ ع٢ً َؿّٗٛ ايهبط اٱزاضٟ 

 ٚاـام ٚشيو يف َطايب ث٬ث١: ٚأْٛاع٘ ٚغًطات٘، ٚقٛض ايتٓاظع بني غًطات ايهبط ايعاّ 

 املطلب االول
 هفهىم الضبط اإلداري 

إٕ َكطًح ايهبط اٱزاضٟ يف ايكإْٛ اٱزاضٟ ي٘ أنجط َٔ َع٢ٓ يف ايٛقت ْؿػ٘، ؾٗٛ 
ي٘ َع٢ٓ تٓعُٝٞ، ايصٟ حيسز ؾهط٠ ايتٓعِٝ باملع٢ٓ ايؿاٌَ )َع٢ٓ َازٟ(، ٚتؿٌُ 

َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ. أَا مجٝع اٱدطا٤ات اييت تتدصٖا ا٭دٗع٠ املدتك١ 
املع٢ٓ ايعهٟٛ، ؾٝؿٌُ مجٝع ا٭دٗع٠ ايهبط١ٝ املدتك١ اييت تتُجٌ َُٗتٗا يف نُإ 
اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ. ؾٝهٕٛ ايهبط اٱزاضٟ بٗصٜٔ املعٓٝني أغًٛب يًٓؿاط اٱزاضٟ ايصٟ 

ٚيًٛقٛف ع٢ً  .(1)ٜٝ٘ٗسف إىل قٝا١ْ ايٓعاّ ايعاّ أٚ اغتعازت٘ سُٝٓا ُٜدرتم أٚ ٜعتس٣ عً
طات أٚ اهل٦ٝات بس َٔ بٝإ أْٛاع٘ أ٫ًٚ، ٚايػً َؿّٗٛ ايهبط اٱزاضٟ بؿو أنجط زق١ ٫

 :اييت متاضغ٘ ثاًْٝا

 

 

 

 

                                                      

د. عمي دمحم بجيخ ود. عرام عبج الؽهاب البخزنجي ود. مهجي ياسيؼ الدالمي، مبادئ ( 6)
 .266، ص2266ن اإلداري، العاتغ لرشاعة الكتاب، القاهخة، وأحكام القانؽ 
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ٜٓكػِ ايهبط اٱزاضٟ إىل نبط إزاضٟ عاّ ٚنبط إزاضٟ اْٛاع ايهبط اٱزاضٟ: -أ٫ًٚ
 :خام

أٟ إدطا٤ قابٌ  اؽاش  ايهبط اٱزاضٟ ٜتهٕٛ َٔ غًط١ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ:  -1
يًتطبٝل ع٢ً مجٝع ا٭ؾطاز يف إقًِٝ قسز، ٜٚٗسف إىل محا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ يف َعٓاٙ 

ظ١َ َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً مجٝع اٱدطا٤ات اي٬ اؽاش . ؾٗٛ إشًا ْؿاط َُٗت٘ (1)ايٛاغع
١ ٚايهبط اٱزاضٟ مبعٓاٙ ايعاّ ٜػتػطم ٖصٙ امل١ُٗ ٚق٫ًٛ إىل غاٜدتُاعٞ. ايػًِ ا٫

أمس٢ ٖٚٞ اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ايصٟ ٜتأيـ بؿهٌ دٖٛطٟ َٔ عٓاقط ث٬خ 
 تكًٝس١ٜ، ٖٞ ا٭َٔ ايعاّ ٚايكش١ ايعا١َ ٚايػه١ٓٝ ايعا١َ.

ٜتٛاؾل ايهبط اٱزاضٟ اـام َع ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف  ايهبط اٱزاضٟ اـام: -2
تُعٞ، غري إٔ ٖصا ٫ ِ اجملأْ٘ فُٛع١ أْؿط١ يًطقاب١ ٚاٱؾطاف تٗسف إىل محا١ٜ ايػً

خت٬ف بُٝٓٗا، ؾبُٝٓا مياضؽ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ خ٬ٍ ٜٓؿٞ ٚد٘ ا٫
محاٜت٘ يًٓعاّ ايعاّ ايصٟ ٜتأيـ َٔ ايعٓاقط املؿاض هلا َػبكًا، ؾإٕ ايهبط اٱزاضٟ 

ز٠، اـام مياضؽ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ داْب٘ َٔ خ٬ٍ ايػعٞ ٚضا٤ ؼكٝل أٖساف َع١ٓٝ ٚقس
غتدساّ انططابات يف فاٍ قسز، ٚبيٓكٛم ايكا١ْْٝٛ َٔ أدٌ تساضى ا٫ؼسزٖا ي٘ ا

 . (2)ٚغا٥ٌ أنجط ؼسٜسًا، ٚتت٤٬ّ ؾًٓٝا َع شيو اجملاٍ، ٖٚٞ بؿهٌ عاّ انجط تؿسزًا

 متٝٝع ايهبط اٱزاضٟ اـام عٔ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ: -ثاًْٝا

اـام عٔ تًو اييت متٝع ايٓعاّ ايعاّ، ٚإٕ  ٚنجريًا َا ؽتًـ أغطاض ايهبط اٱزاضٟ    
فطز َعطؾ١ ٖصٙ ا٭ٖساف تهؿٞ يتُٝٝع ايهبط اٱزاضٟ اـام عٔ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، 
نُا ٚميهٔ ايتعطف ع٢ً ايهبط اٱزاضٟ اـام اٜهًا َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ايػًطات اييت 

 ٚع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ:متاضغ٘، َٚٔ خ٬ٍ إدطا٤ات٘, ٖٚصا ٜتطًب عجًا يف ٖصٙ ايتؿاقٌٝ، 

َٔ ايهبط اٱزاضٟ اـام  ٖٚصا ايٓٛعايهبط اٱزاضٟ اـام َٔ سٝح أٖساؾ٘:  -أ
خت٬ف أغطان٘ عٔ أغطاض ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف ايكش١ ايعا١َ ٚا٭َٔ ايعاّ اٜتُٝع ب

                                                      

(1) Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit administratif, 8e édition, 

hyperCours Dalloz, Paris, 2009, P.343. 

د.عادل أبؽ الخيخ، الزبط اإلداري وحجوده، الهيئة السرخية العامة لمكتاب، القاهخة، ( 2)
 .626، ص6991
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ٚايػه١ٓٝ ايعا١َ ، ٚاييت تؿهٌ مبذُٛعٗا عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ. َٚٓٗا يف ؾطْػا ع٢ً ٚد٘ 
( َٔ قإْٛ L.621-1م ؾطط١ املعامل أٚ ايٓكب ايتاضخي١ٝ عػب املاز٠ )اـكٛ

 ؾطاف ٚظاض٠ ايجكاؾ١ يػطض محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف. بإايرتاخ، ٚ

َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايهبط اٱزاضٟ اـام يف ايعطام َٔ سٝح أٖساؾ٘ قإْٛ محا١ٜ 
عتباضُٖا َٔ ايف ايعطام ب ا١ٜ اٯثاض ٚايرتاخ، ايصٟ  ٜٗسف إىل مح2002اٯثاض ٚايرتاخ يػ١ٓ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ قٝا١ْ اٯثاض ٚايرتاخ ٚاملٛاقع ايتاضخي١ٝ َٔ ايتًـ  أِٖ ايجطٚات ايٛط١ٝٓ،
نُش٬ٍ، ٚغريٖا َٔ املٗاّ اييت أغٓسٖا ايكإْٛ إىل ايػًط١ اٯثاض١ٜ املتُج١ً ٚا٫ ٚايهطض

تؿاضى يف ٖصٙ امل١ُٗ يف اهل١٦ٝ ايعا١َ يٰثاض ٚايرتاخ ٚغريٖا َٔ ايػًطات اييت ميهٔ إٔ 
 .(1)ايهبط١ٝ

ملعٝاض املعتُس  ٚايصٟ ْعٍٛ اا : ٖٚصايهبط اٱزاضٟ اـام َٔ سٝح ايكا٥ُني ب٘ -ب
اـام، ٖٚٞ ايػًطات  عًٝ٘ يف زضاغتٓا، ٚتؿٌُ ٖصٙ ايؿ١٦ ايجا١ْٝ َٔ غًطات ايهبط

ٝل اٱدطا٤ات اييت تأَط بٗا ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ يًػعٞ ٚضا٤ ؼك اؽاش اييت ؽتل ب
غطض ٚاسس أٚ أنجط َٔ ا٭غطاض املتك١ً بايعٓاقط اييت تؿهٌ ايٓعاّ ايعاّ، ٚيهٓٗا 

أٚ اؾٗات اٱزاض١ٜ اييت تكّٛ بٗا  تااهل٦ٝن٤ٛ ؽطز عٔ زا٥ط٠ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف 
غتبعاز ا٫داْب اَٚجاهلا يف ؾطْػا ايهبط اـام ب. (2)مبٛدب تًو ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ

( َٔ L.522-1املًش١ اٚ ايطاض١٥، سػب َا دا٤ت ب٘ املاز٠ ) ا١ٝ٥ا٫غتجٓيف اؿا٫ت 
ؾٗات اييت متاضؽ قإْٛ زخٍٛ ٚإقا١َ ا٭داْب ٚاؿل يف ايًذ٤ٛ، سٝح حيسز ايٓل ا

غتبعاز ا٭داْب يف يطاض١٥، ٚايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ٫غتبعاز ا٫دٓيب يف اؿا٫ت اا١َُٗ 
ا٫ت ايطاض١٥، ١ًٝ ططز ا٭دٓيب يف تًو اؿايعطٚف غري ايطاض١٥، إش ٜهٕٛ يٛظٜط ايساخ

غتبعازٙ َا مل تػتٓؿص اٱدطا٤ات ٚايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ اٚغ٬ؾ٘ ٫ جيٛظ 
املاز٠. َٚٔ ا٭َج١ً ا٭خط٣ ايهبط اـام ؾطط١ ايػهو اؿسٜس١ٜ ؼت إؾطاف ٚظٜط 

 (L.131-3)٠ . ٚؾطط١ ايطريإ سػب املاز1942آشاض 22ايٓكٌ، سػب َا ٚضز يف املطغّٛ 

                                                      

، مشذؽر 2222( لدشة 11( مؼ قانؽن حساية اآلثار والتخاث ذي الخقػ )6،2،2،1( السؽاد )6)
 .113، ص68/66/2222بتاريخ  2913بالؽقائع العخاقية بالعجد 

، 2222( د. ماجج راغب الحمؽ، القانؽن اإلداري، دار السطبؽعات الجامعية، االسكشجرية، 2)
 .131ص
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َٔ قإْٛ ايطريإ املسْٞ ؼت إؾطاف ٚظٜط ايطريإ املسْٞ ٚٚظٜط ايساخ١ًٝ ٚٚظٜط ايسؾاع. 
تسخٌ  إٕ ٖصٙ ا٭َج١ً َٔ ايهبط اٱزاضٟ غطنٗا ا٭غاغٞ محا١ٜ ا٭َٔ ايعاّ، ٚيهٓٗا

ِٖٚ ع٢ً ايتٛايٞ ٚظٜط  -نُٔ ايهبط اٱزاضٟ اـام ٭ٕ َٔ مياضغٗا ِٖ َٔ ايٛظضا٤ 
ٚايٛظضا٤ يف ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٫ ٜعسٕٚ َٔ  -ٚٚظٜط ايطريإ املسْٞ ٚٚظٜط ايٓكٌ ايساخ١ًٝ

 .(1)غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ

ٚع٢ً ايٓٗر ْؿػ٘، تعس ايؿطط١ اـاق١ بامل٪غػات اـطري٠ غٛا٤ غري ايكش١ٝ أٚ 
ٓعاّ نبطًا إزاضًٜا خاقًا ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا تٗسف إىل محا١ٜ اياييت تكسض نٛنا٤ً، 

( les préfetsيعاّ يف عٓاقطٙ ايج٬ث١ ايتكًٝس١ٜ، ٭ٕ مماضغتٗا َٓٛط١ باحملاؾعني )ا
ط اٱزاضٟ ( َٔ قإْٛ ايب١٦ٝ. ٚيٛ إٔ ٖصٙ امل١ُٗ ُتطنت يًهبL.512-1مبٛدب املاز٠ )

 (.le maireات ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ )اختكام ايعاّ يهاْت تسخٌ نُٔ 

ـام ِٖ َا ٜٓل عًٝ٘ قإْٛ محا١ٜ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهبط اٱزاضٟ اَٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً 
ع ، أش ٜؿهٌ فًؼ ٜػ٢ُ فًؼ محا١ٜ ٚؼػني ايب١٦ٝ، ٜٚك2009ٚؼػني ايب١٦ٝ يػ١ٓ 

. (2)ات٘ اؿؿاظ محا١ٜ املٝاٙ ٚاهلٛا٤ َٔ ايتًٛخ ٚاؿس َٔ ايهٛنا٤اختكام َٔ نُٔ 
قا١ٜ ٚنصيو قإْٛ ايٛقا١ٜ َٔ اٱؾعاعات امل٪ش١ٜ ايصٟ ْل ع٢ً تؿهٌٝ نٌ َٔ ١٦ٖٝ ايٛ

َٔ اٱؾعاع ٚ َطنع ايٛقا١ٜ َٔ اٱؾعاع، ١َُٗ  املطنع ٖٛ َٓح إداظ٠ ايتؿػٌٝ ايتذطٜيب 
ملكازض ا٫ؾعاع َٚٓح اداظ٠ ايتؿػٌٝ املػتُط ملكازض ا٫ؾعاع ٚاملٛاؾك١ ع٢ً تؿػٌٝ 
ا٫ؾدام يف سكٍٛ ا٫ؾعاع. نُا ؽتل اهل١٦ٝ بإقساض تعًُٝات ؼسز ؾطٚط َٓح 

طٛات اي٬ظ١َ يصيو. نصيو تكسض اهل١٦ٝ بٝاْات َطق١ُ تتعًل ا٫داظ٠ ٚا٫دطا٤ات ٚاـ
ٚز ايكك٣ٛ املػُٛح مبكازض اٱؾعاع ٚٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ َٓٗا ٚٚسسات قٝاؽ ا٫ؾعاع ٚاؿس

ؾعاع أٚ ايتًٛخ ب٘، ٚنصيو اؿسٚز ايكك٣ٛ املػُٛح بٗا يرتنٝع املٛاز بٗا يًتعطض يٲ
 .(3)املؿع١ يف املا٤ ٚاهلٛا٤

                                                      

 ؽ الخيخ، السرجر الدابق، الرفحة نفدها.لمسديج يشعخ: د. عادل أب( 6)
ذخ ن.  2229( لدشة 23( مؼ قانؽن حساية وتحديؼ البيئة ذي الخقػ )61،61السؽاد )( 2)

 .21/6/2262في  1612في الؽقائع العخاقية بالعجد 
، 6982( لدشة 99( مؼ قانؽن الؽقاية مؼ االشعاعات السؤذية رقػ )8 -1السؽاد )( 2)

 .398، ص21/1/6982، بتاريخ 2331لعخاقية بالعجد في الؽقائع ا مشذؽر
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 املطلب الثاني
 سن سلطات الضبط اإلداريتق

ضتباطًا ٚثٝكًا بايتٓعِٝ اٱزاضٟ ابني غًطات ايهبط اٱزاضٟ  ختكام ٜطتبط تكػِٝ ا٫     
اٖا َٔ د١ٗ أخط٣. يصيو ميهٔ تكػُٝٗا اختكام د١ٗ، ٚطبٝع١ املٛنٛع ايصٟ ٜٓعِ  َٔ

إىل غًطات ايهبط ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚغًطات ايهبط ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ. نُا 
ٓكػِ إىل غًطات نبط إزاضٟ عاّ ٚغًطات نبط إزاضٟ خام. َٚع شيو، حيسخ تكػِٝ ٚت

غًطات ايهبط اٱزاضٟ ْٛعًا َٔ ايكعٛب١، إش ميهٔ إٔ حيسخ إٔ تهٕٛ ايػًط١ ْؿػٗا 
غًط١ نبط إزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين أسٝاًْا ٚغًط١ نبط ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ 

متاضؽ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف بعض نُا ميهٔ يًػًط١ ْؿػٗا إٔ  أسٝاًْا أخط٣,
اؿا٫ت ع٠ٚ٬ ع٢ً غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام يف سا٫ت أخط٣، ٖٚٓا غٓبشح غًطات 
ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً ٚؾل تكػُٝٗا إىل غًطات ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين 

ط١ نبط١ٝ . ٚغٓشاٍٚ يف ن٤ٛ شيو بٝإ تًو اييت تعس غً(1)ٚأخط٣ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ
 عا١َ ٚتًو اييت تعس غًط١ نبط١ٝ خاق١.

َٔ املعطٚف يف ؾطْػا أْ٘ ٜعٛز غًطات ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين:  -أ٫َٚ
يط٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايؿطْػٞ، ٚبٛاغط١ ق٬سٝات٘ اـاق١ ؼسٜس تسابري ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ 

ايسغتٛضٟ ٖصا اؿٌ َعتربًا إٔ . ٚقس أنس اجملًؼ (2)اييت تٓطبل ع٢ً ناٌَ اٱقًِٝ ايؿطْػٞ
َٔ ايسغتٛض اييت تٓل ع٢ً إٔ ايكإْٛ ٚسسٙ ٜٓل ع٢ً "ايهُاْات  34أسهاّ املاز٠ 

ا٭غاغ١ٝ املُٓٛس١ يًُٛاطٓني ملُاضغ١ اؿطٜات ايعا١َ" ٫ تػشب َٔ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ 
غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ اييت نإ مياضغٗا غابكا ؼت غًطات٘ اـاق١ ٚخاضز أٟ 

                                                      

( لمسديج يشعخ: د.حدام مخسي، سمطة اإلدارة في مجال الزبط  اإلداري، دار الفكخ 6)
 .661، ص2266الجامعي، اإلسكشجرية، 

(، الخابطة الثقافية 86816رقػ القخار ) ،6932ايار  SSR، 2 2/1 ،مجمذ الجولة (2)
، متاح Lebon Collectionُنذخت في مجسؽعة  ،ي باريذإلسخائيميي شسال إفخيكيا ف
 عمى السؽقع اإللكتخوني: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur

iAdmin&idTexte=CETATEXT000007643805&fastReqId=421870901

&fastPos=2.   69/1/2222تاريخ آخخ زيارة  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643805&fastReqId=421870901&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643805&fastReqId=421870901&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643805&fastReqId=421870901&fastPos=2
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. ٚميتًو ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ أٜهًا إَها١ْٝ تبين ايكطاضات ايٛظاض١ٜ املتدص٠ يف (1)ًط١ تؿطٜع١ٝغ
ٙ ٚايػطض َٓ٘ قسزًا اؽاش ط١ إٔ ٜهٕٛ ْطام ايتسبري املكطض فاٍ ايهبط اٱزاضٟ، ؾطٜ

 .(2)ع٢ً ٚد٘ زقٝل

 ميًو أَا ؾُٝا خيل ق٬سٝات ايٛظضا٤ يف فاٍ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ؾإٕ ايٛظٜط ٫     
أٟ غًط١ يف فاٍ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، غري إٔ ٖصا ايه٬ّ قس ٜبسٚ أسٝاًْا غري قشٝح 

ضٟ ع٢ً إط٬ق٘، إش حيسخ إٔ ٜتسخٌ ٚظٜط ايساخ١ًٝ أسٝاًْا يف بعض إدطا٤ات ايهبط اٱزا
ًا أق٬ًٝ يف ٖصا اجملاٍ، ٚإمنا يهْٛ٘ ض٥ٝػًا أع٢ً اختكام ايعاّ، ٚشيو يٝؼ يهْٛ٘ ميتًو 

. ٚيهٔ ا٭َط كتًـ بؿإٔ ايهبط (3)ني خيتكٕٛ بتطبٝل ٚتٓؿٝص تًو اٱدطا٤اتملٛظؿ
اٱزاضٟ اـام، إش ايٛظضا٤ َٔ سٝح املبسأ ِٖ ايػًط١ املدتك١ يف ٖصا اجملاٍ، ٚشيو 

ؾ٬ّ ايػُٝٓا١ٝ٥ ايصٟ ٜسخٌ نُٔ مبٛدب ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ، نايهبط اـام بعطض ا٭
 .(4)ٚظٜط ايجكاؾ١اختكام 

                                                      

بذان الطبيعة  ،(DC 619-83رقػ القخار ) ،6983شباط  22 ،السجمذ الجستؽري ( 6)
بيعة. متاح عمى القانؽنية ألحكام قانؽن الخيف ونرؽص مختمفة تتعمق بحساية الط

 السؽقع اإللكتخوني:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/87149L.htm 

 22/1/2222تاريخ آخخ زيارة     
 ، قزية2266ي ت شخيؼ ثان22(، 211226قخار مجمذ الجولة، رقػ ) (2)

(Association France Nature Environnement)  ُنذخ في مجسؽعةLebon، 
 متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATE

XT00002485346  
 21/1/2222تاريخ الديارة       

(3) Martine Lombard et autre, op, cit, P.143. 

  ( مؼ القانؽن الخاص برشاعة االفالم الديشسائية69السادة )( 1)
    (Code de l'industriecinématographique ) :متاح عمى السؽقع اإللكتخوني 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT

EXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000006432021&dateTexte

=&categorieLien=cid 

 23/8/2222 تاريخ الديارة     

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/87149L.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00002485346
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00002485346
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000006432021&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000006432021&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000006432021&dateTexte=&categorieLien=cid
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 .(1)ٚظٜط ايساخ١ًٝ اختكامام بتٓعِٝ إقا١َ ا٭داْب ايصٟ ٜسخٌ يف ٚايهبط اـ

٫ٚ خيتًـ اؿاٍ نجريًا غكٛم غًطات ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ٚايٛظضا٤ يف ايعطام،      
ؾايٛظضا٤ يف ايػايب يٝؼ هلِ غًطات نبط١ٝ عا١َ َا مل ٜعٗس هلِ املؿطع يف ايكإْٛ غًط١ 

يف داْب َٔ دٛاْب٘، ؾٝعسٕٚ ٚاؿاي١ ٖصٙ َٔ غًطات  اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ أٚ قٝاْت٘
( َٔ ايسغتٛض ع٢ً أْ٘ ٜٓعِ بكإْٛ تؿهٌٝ 86ايهبط اٱزاضٟ اـام، إش تٓل املاز٠ )

 اتٗا، ٚق٬سٝات ايٛظٜط.اختكام ايٛظاضات ٚٚظا٥ؿٗا، ٚ

غري أْ٘ ُٜػتج٢ٓ مما غبل ٚظٜط ايساخ١ًٝ، إش ميًو ق٬سٝات ٚاغع١ مبٛدب قإْٛ      
يف اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ، إش تٗسف ايٛظاض٠  2016( يػ١ٓ 20ض٠ ايساخ١ًٝ شٟ ايطقِ )ٚظا

( َٔ 1ٚا٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ ايتابع١ هلا يف مجٝع ايٛسسات اٱزاض١ٜ احمل١ًٝ مبٛدب بٓٛز املاز٠ )
ايكإْٛ إىل تٛطٝس ايٓعاّ ايعاّ يف مجٗٛض١ٜ ايعطام ٚمحا١ٜ أضٚاح ايٓاؽ ٚسطٜاتِٗ ٚا٭َٛاٍ 

َٚهاؾش١ اٱضٖاب  ضتهاب اؾطا٥ـِاا، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ عا١َ ٚاـاق١ َٔ أٟ خطط ٜٗسزٖاي
 .(2)اٱدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املتُٗني باضتهابٗا اؽاش بهاؾ١ أؾهاي٘ ٚ

تتٛظع غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً : غًطات ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ -ثاًْٝا
ايٛسسات اٱق١ًُٝٝ  ا٤ اجملايؼ احمل١ًٝ ع٢ً َػت٣ٛاملػت٣ٛ احملًٞ يف ؾطْػا بني نٌ ض٩غ

 اي٬َطنع١ٜ، ٚاحملاؾغ نْٛ٘ ممج٬ً يًػًط١ املطنع١ٜ يف تًو ايٛسسات اٱزاض١ٜ:

 

 

 
                                                      

بذأن  2262آب  62( الرادر في 328-2262السادة االولى مؼ السخسؽم ذي الخقػ ) (6)
تشعيػ اإلدارة السخكدية التابعة لؽزيخ الجاخمية ووزيخ ما وراء البحار. متؽفخ عمى السؽقع 

 اإللكتخوني:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0

00027838041&categorieLien=id  

 23/8/2222تاريخ الديارة      
آب 29ه/ 6123ة ذو القعج 21( في 1161) ( نذخ بجخيجة الؽقائع العخاقية: العجد2)

 / الدشة الثامشة والخسدؽن.2261

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027838041&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027838041&categorieLien=id
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 ض٥ٝؼ اجملًؼ احملًٞ :  -أ٫ًٚ

اجملايؼ احمل١ًٝ يف ايٛسسات اٱزاض١ٜ اٱق١ًُٝٝ يف ؾطْػا ممٔ ميتًهٕٛ غًط١  ض٩غا٤     
ت٣ٛ ٚسساتِٗ اٱزاض١ٜ ِٖ ض٩غا٤ فايؼ ايبًسٜات ٚض٩غا٤ فايؼ ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً َػ

 املكاطعات:

: ٜٚعس أِٖ غًط١ َٔ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، (le maireض٥ٝؼ ايبًس١ٜ ) -أ
ات٘ بتٓٛع املٛاز ايكا١ْْٝٛ اييت تتهُٓٗا يف ٖصا اجملاٍ، ؾتٓل املاز٠ اختكام ٚتتٓٛع 

(L. 2212-1) ُعات اٱق١ًُٝٝ ع٢ً: " إٕ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ َػ٪ٍٚ، َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًتذ
ؼت ايطقاب١ اٱزاض١ٜ ملُجٌ ايسٚي١ يف املكاطع١، عٔ ايهبط اٱزاضٟ احملًٞ يًبًس١ٜ ، 

 ٚايهبط اٱزاضٟ يف ا٭ضٜاف، ٚ تٓؿٝص أعُاٍ ايسٚي١ بؿأْٗا".

ٖٚصا َؿازٙ إٔ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ )ايعُس٠( ٖٛ غًط١ ايهبط اٱزاضٟ يف       
(، ٚميتًو ق٬سٝات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يتٓؿٝص َٗاّ ا٭َٔ lescommunesات)ايبًسٜ

ايعاّ ٚايػه١ٓٝ ايعا١َ ٚايػ١َ٬ ايعا١َ. ٚمياضؽ غًطات٘ باغِ ايبًس١ٜ، ٚ ؼت ايطقاب١ 
غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ٖصٙ يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ بتطبٝل تسابري  ٚتػُحاٱزاض١ٜ يًُكاطع١، 

ات٘ يف ٖصا اجملاٍ، ٚاييت تؿٌُ: ايهبط اختكام تٓع١ُٝٝ ٚؾطز١ٜ َٔ أدٌ مماضغ١ 
 .(1)اٱزاضٟ احملًٞ، ٚايهبط اٱزاضٟ اـام با٭ضٜاف، ٚتٓؿٝص أعُاٍ ايسٚي١ املتك١ً بُٗا

ايهبط اٱزاضٟ  اختكام ٚبكطف ايٓعط عٔ ٖصٙ ا٭سهاّ اييت متٓح ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ       
تع بك٬سٝات ايهبط اٱزاضٟ ٜتُ -نْٛ٘ غًط١ نبط إزاضٟ -ايعاّ، ؾإٕ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ 

( َٚا ًٜٝٗا َٔ L. 2213-1اـام أٜهًا يف فا٫ت َع١ٓٝ عػب َهُٕٛ املاز٠ )
ْكٛم املس١ْٚ ايعا١َ يًتذُعات اٱق١ًُٝٝ، َٚٔ ٖصٙ املٛاز ايكا١ْْٝٛ اييت ٚضزت يف املس١ْٚ 

َٚا ًٜٝٗا(،   L. 2213-10ْؿػٗا تًو اييت تتكٌ بؿطط١ املطٚض ٚٚقٛف ايػٝاضات )
( (L.2213-23( بؿإٔ ايهبط اـام باؾٓاظات ٚايسؾٔ، ٚاملازL٠.7-2213ٚاملاز٠ )

 بؿإٔ ايهبط املتعًل بايػباس١ ٚايطٜانات املا١ٝ٥. 

                                                      

( لمسديج يشعخ: د.دمحم حدشيؼ عبج العال، الخقابة القزائية عمى قخارات الزبط اإلداري، 6)
 .31، ص6996القاهخة،  ، دار الشهزة العخبية،2ط
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ات٘ أٜهًا يف فاٍ تٓعِٝ املطٚض يف ايططم ايعا١َ، مماضغ١ ايهبط اختكام َٚٔ       
تكاٍ زاخٌ ايتذُعات ا٫اـام عطن١ املطٚض ع٢ً ايططم ايٛط١ٝٓ ٚططم املكاطعات ٚططم 

سرتاّ ايػًطات اييت أْٝطت باحملاؾغ ع٢ً ايططم ايػطٜع١ )ايططم ايهبري٠(، اايػه١ٝٓ، َع 
ٚايططم خاضز اجملُعات ايػه١ٝٓ. إش ٫ خيتل ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ بتٓعِٝ املطٚض َٚٛاقـ 
ايػٝاضات ع٢ً ايططم يف املكاطعات اييت ؽهع يػًط١ ض٥ٝؼ فًؼ املكاطع١؛ ٚايططم 

ٛط١ٝٓ )ايططم ايٛط١ٝٓ ٚايططم ايػطٜع١( اييت تكع ؼت غًط١ ايهبط اـاق١ باحملاؾغ. اي
نُا جيب ايتٜٓٛ٘ إىل أْ٘ تكع َػ٦ٛي١ٝ ؾطط١ املطاضات َٚطاؾل ايطريإ، ع٢ً عاتل 
احملاؾغ. ٫ٚ مياضؽ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ أٟ غًط١ يًهبط ايعاّ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايططم. 

 .(1)نبطٞ ؾُٝا ٜتعًل باجملاٍ اؾٟٛ اختكام ٘ أٟ مبع٢ٓ إٔ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ يٝؼ ي

ٚيف ايعطام، ؾ٬ ٜتُتع ض٥ٝؼ اجملًؼ احملًٞ يف ايٛسس٠ اٱزاض١ٜ بٗصٙ ايك٬سٝات       
املُٓٛس١ يط٥ٝؼ اجملًؼ احملًٞ يف ؾطْػا، إش ٜبك٢ زٚضٙ تٓعًُٝٝا يف إزاض٠ دًػات 

يٛسسات اٱزاض١ٜ ا٭ز٢ْ ببعض اجملًؼ، يف سني ٜتُتع اجملًؼ احملًٞ يف احملاؾع١ ٚيف ا
 2008( يػ١ٓ 21ايك٬سٝات ايهبط١ٝ املػتُس٠ َٔ قإْٛ فايؼ احملاؾعات املطقِ )

املعسٍ، ٚاييت تتُجٌ أغًبٗا يف املكازق١ أٚ املٛاؾك١، َجٌ ايطقاب١ ع٢ً مجٝع اْؿط١ زٚا٥ط 
احمل١ًٝ ايسٚي١ يف احملاؾع١ يهُإ سػٔ ازا٤ عًُٗا ٚ املكازق١ ع٢ً اـطط ا٭١َٝٓ 

املكس١َ َٔ قبٌ امل٪غػات ا٭١َٝٓ ٚايكش١ٝ يف احملاؾع١ عٔ ططٜل احملاؾغ بايتٓػٝل َع 
ايسٚا٥ط ا٭١َٝٓ ا٫ؼاز١ٜ َع َطاعا٠ خططٗا ا٭١َٝٓ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً اع٬ٕ َٓع ايتذٍٛ بأغًب١ٝ 

اييت ايجًجني بٓا٤ ع٢ً طًب احملاؾغ ٚبايتٓػٝل َع ايػًطات ا٫ؼاز١ٜ املدتك١ يف اؿا٫ت 
تػتسعٞ شيو، ا٭َط ايصٟ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ايػًطات اٱزاض١ٜ ٖٞ غًطات نبط١ٝ عا١َ 

 .(2)يف ايٛسس٠ اٱزاض١ٜ

                                                      

( مؼ السجونة L122( )23-L122-22ختراصات يشعخ السادة )لمسديج بذأن هحه اال( 6)
 .(Code des communesمجيات )العامة لمب

ت غيخ السشتعسة ( مؼ قانؽن مجالذ السحافعا3( مؼ السادة )66،62،1( تشعخ البشؽد )2)
والسشذؽر في الؽقائع العخاقية بالعجد السعجل.  2228( لدشة 26في إقميػ ذي الخقػ )

 .2/66/2228في  1291

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ABF58995EBEACF7080C8A2DCD347E895.tplgfr35s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070162&dateTexte=19820302
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يف ؾطْػا، ٚايصٟ أعاز  1982َاضؽ  2قبٌ قسٚض ايكإْٛ ض٥ٝؼ فًؼ املكاطع١:  -ب
اضٟ تٓعِٝ اٱزاض٠ اي٬َطنع١ٜ، نإ احملاؾغ ٚسسٙ اؾ١ٗ اييت متتًو غًطات ايهبط اٱز

ايعاّ يف املكاطعات، غري إٔ ايٛنع تػري بكسٚض ٖصا ايكإْٛ، إش قاض ض٥ٝؼ فًؼ 
املكاطع١ َٖٛٔ ميتًو تًو ايػًط١، ٚسػب ايتٓعِٝ اؾسٜس يًذٗاظ ايتٓؿٝصٟ يف املكاطع١، 

يف مماضغ١ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف ايٓطام ايعاّ  ختكام ؾكس عٗس إيٝ٘ ا٫
أَني نبط املطٚض يف قطاعات ٙ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم تام اختكيًُكاطع١، ٚقاض َٔ 

ملكاطع١ ٚاييت تكع خاضز ايتذُعات ايػه١ٝٓ )خاضز املسٕ(، نْٛ٘ َػ٪ٍٚ قاًْْٛا عٔ ططم ا
 (.1)إزاض٠ املكاطع١ ٚبؿهٌ خام ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ايصٟ تتطًب٘ ٖصٙ اٱزاض٠

-82ايكإْٛ املعسٍ ضقِ )َٔ  34ٚؾكًا ٭سهاّ املاز٠ (: le préfetاحملاؾغ ) -ثاًْٝا
، ؾإٕ احملاؾغ يف املكاطع١ َػ٪ٍٚ عٔ املكاحل ايٛط١ٝٓ 1982َاضؽ  2( ايكازض يف 213

ؾٝٗا، ٚاسرتاّ ايكٛاْني ٚايٓعاّ ايعاّ . ٜٓعِ ٜٚٓػل عًُٝات َٓع تعطض ْعاّ ا٭َٔ 
ايساخًٞ يًدًٌ، ٖٚٛ أًٜها غًط١ نبط إزاضٟ خام يف ايعسٜس َٔ اؿا٫ت َجٌ ايكٝس 

ات ايػهو اؿسٜس١ٜ ٚاملطاضات، باٱناؾ١ إىل ايعسٜس َٔ ايؿطنٝات اييت ٜػطٝٗا ٚقط
 ايكإْٛ ايب٦ٝٞ.

(، ؾُٔ سٝح Communeٚغكٛم غًطات٘ ايهبط١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايبًس١ٜ )      
إدطا٤ات ٚتسابري  اؽاش ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ميهٓ٘ ؾكط املبسأ، ٚنذع٤ َٔ ق٬سٝات٘ يف 

ايبًس١ٜ، ؾ٬ بٍس يٲدطا٤ ايهبطٞ ايعاّ ايصٟ ٜتدصٙ احملاؾغ إٔ ٜهٕٛ  ٜتذاٚظ ْطاقٗا إقًِٝ
َتك٬ً بؿإٔ املكاطع١ بأنًُٗا، أٚ عٔ بًسٜات َع١ٓٝ ؾكط، ٭ْ٘ غ٬ف شيو ٜهٕٛ ض٥ٝؼ 

إ٫ إشا ناْت ٖٓاى  ختكامايبًس١ٜ ٖٛ املدتل. ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو، ؾ٬ ميهٔ مماضغ١ ٖصا ا٫

                                                      

L.3221-( مؼ السجونة العامة لمتجسعات السحمية. كحلغ السادة )L.3221-4السادة )( 6)
ؽن كان 21( الرادر في 6128-2269( التي استحجثت بسؽجب القانؽن السخقػ )4-1

 . 2269االول لدشة 
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أٟ  اؽاش ٜػتطٝع احملاؾغ، َٔ سٝح املبسأ، أْ٘ ٫ . مبع٢ٓ (1)ظطٚف خاق١ تتطًب شيو
إدطا٤ يًهبط اٱزاضٟ ايعاّ بٗسف تطبٝك٘ ع٢ً بًس١ٜ ٚاسس٠، ا٭َط ايصٟ غٝهٕٛ ي٘ أثط 

 ايتٓاؾؼ َع غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يط٩غا٤ ايبًسٜات.

هبط إدطا٤ات اي اؽاش َٚع شيو، ٖٓاى سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥، سٝح ٜتِ تؿٜٛض احملاؾغ       
اؾغ بإٔ اييت ُٜككس تطبٝكٗا يف بًس١ٜ َع١ٓٝ. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ ؾإٕ ايكإْٛ ٜػُح يًُش

عاّ يف ساٍ بكا٤ ايتسابري اي٬ظ١َ يًُشاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ اي ؽاشحيٌ قٌ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ، ٫
نططاب ٜتدص اٱدطا٤ات ايهؿ١ًٝ مبٓع ا٫ ؽصٖا ا٭خري زٕٚ دس٣ٚ أٚ ملااٱدطا٤ات اييت 

أَط احملاؾغ ض٥ٝؼ  . ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ(2)ْتٗا٤ املس٠ احملسز٠ يٲخطاض قاًْْٛااعس ٚشيو ب
بًس١ٜ ععط تطنٝب اـٝاّ ٚايبٝٛت املتٓك١ً يف َٓطك١ ايؿٝهإ زاخٌ املدِٝ نْٛٗا َٓطك١ 

س١ٜ اٱخطاض ايطمسٞ ٚايصٟ َست٘ ث٬خ أغابٝع، قاض ًخطط ض٥ٝػٞ. ٚبعس ػاٌٖ ض٥ٝؼ ايب
اؿعط يف َهاْ٘. َٚع شيو، جيسض  ؽاش ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ بؿهٌ قاْْٛٞ ٫ يًُشاؾغ اؿًٍٛ قٌ

بايصنط أْ٘ يف ساي١ ايهطٚض٠ املًش١ ٜعؿ٢ احملاؾغ ست٢ َٔ تٛدٝ٘ إخطاض إىل ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ 
 . (3)قبٌ أخص َهاْ٘

ٚبؿهٌ ٜتٛاؾل َع ايٛنع ايػابل أع٬ٙ، ٜػُح يًُشاؾغ باؿًٍٛ قٌ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ       
ٍ املطنبات إىل ممطات َع١ٓٝ أٚ أدعا٤ َٔ املُطات أٚ َٓاطل قسز٠ يف ٚاسس٠ يف سعط ٚقٛ

                                                      

ُنذخ في  ،SA Carmag، (661112، رقػ القخار )6992آذار  2 ،مجمذ الجولة (6)
 ، متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:Lebonمجسؽعة 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=356E1F

515F7820D311C7624EF9499983.tpdjo10v_1?oldAction=rechExpJuri

Admin&idTexte=CETATEXT000007814649&fas 
 28/1/2222ت.ز      

 مؼ السجونة العامة لمتجسعات السحمية.  )L . 2215-  11السادة ) (2)
 ،””SARL Camping “Les clos،611231 ،6993كانؽن ثاني  31،مجمذ الجولة (2)

 . متاح عمى السؽقع اإللكتخوني: Lebonالسشذؽر في مجسؽعة 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-

5eme-et-3eme-ssr-31-jan vier-1997-sarl-camping-les-clos-requete-

numero-156276/.  

 3/2222/ 63تاريخ الديارة      

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=356E1F515F7820D311C7624EF9499983.tpdjo10v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007814649&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=356E1F515F7820D311C7624EF9499983.tpdjo10v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007814649&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=356E1F515F7820D311C7624EF9499983.tpdjo10v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007814649&fas
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-5eme-et-3eme-ssr-31-jan%20vier-1997-sarl-camping-les-clos-requete-numero-156276/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-5eme-et-3eme-ssr-31-jan%20vier-1997-sarl-camping-les-clos-requete-numero-156276/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-5eme-et-3eme-ssr-31-jan%20vier-1997-sarl-camping-les-clos-requete-numero-156276/
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أٚ أنجط َٔ ايبًسٜات، ٚمبٛدب قطاض َػبب، إشا نإ َٔ املُهٔ إٔ ٜ٪ثط ٖصا ايػري ع٢ً 
ٖصٙ املُطات ٚايكطاعات َٔ سٝح اهلس٤ٚ ايعاّ، ٚمحا١ٜ ا٭ْٛاع اؿٝٛا١ْٝ أٚ ايٓبات١ٝ، أٚ 

أٚ املٓاظط ايطبٝع١ٝ أٚ املٛاقع أٚ تطٜٛطٖا ٚمجايٝتٗا أٚ ايب١٦ٝ أٚ  محا١ٜ املٓاطل ايطبٝع١ٝ
 .(1)ايعضاع١ أٚ ايػابات أٚ ايػٝاس١

خت٬ف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ي٘ عٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اٚغكٛم احملاؾغ يف ايعطام، ؾإٕ        
إىل داْب  يٓعريٙ يف ؾطْػا، إش أْ٘ ٜعس ض٥ٝػًا يًٛسس٠ اٱزاض١ٜ ٚأع٢ً غًط١ تٓؿٝص١ٜ ؾٝٗا

نْٛ٘ ممج٬ً يًػًط١ املطنع١ٜ يف ايٛسس٠ اٱق١ًُٝٝ؛ جيعٌ َٓ٘ غًط١ نبط إزاضٟ عاّ 
( َٔ قإْٛ 31( َٔ ايبٓس )عاؾطًا( َٔ املاز٠ )1مبٛدب نٌ َٔ ايبٓس )ثاًْٝا( ٚايؿكط٠ )

تٓؿٝص ايكطاضات اييت ” فايؼ احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ، إش ٜٓل ا٭ٍٚ ع٢ً:
بُٝٓا تٓل “, ؼ احملاؾع١ مبا ٫ ٜعاضض َع ايسغتٛض ٚ ايكٛاْني ايٓاؾص٠ ٜتدصٖا فً

يًُشاؾغ غًط١ ا٭َط ع٢ً ا٫دٗع٠ ا١َٝٓ٫ احمل١ًٝ ٚايتؿه٬ٝت املهًؿ١  ”ايجا١ْٝ ع٢ً أْ٘: 
بٛادبات اؿُا١ٜ ٚسؿغ ا٫َٔ ٚايٓعاّ ايعاّ يف احملاؾع١ ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو ٚسسات اؾٝـ 

ْْٛٞ يط٩غا٤ ايٛسسات اٱزاض١ٜ ٜٚهاز ٫ خيتًـ ايٛنع ايكا“. از١ٜٚايتؿه٬ٝت ا١َٝٓ٫ ا٫ؼ
اّ َٚسٜط ايٓاس١ٝ( عٔ ايٛنع ايكاْْٛٞ يًُشاؾغ، إش ميهٔ عسِٖ غًطات كَِ خط٣ )ايكا٥ا٭

. نُا أْ٘ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ احملاؾغ (2)نبط١ٝ عا١َ ق١ًٝ ع٢ً َػت٣ٛ ٚسساتِٗ اٱزاض١ٜ
ممج٬ً يًػًط١  -نُا شنط غابكًا –ٍ نْٛ٘ غًط١ نبط إزاضٟ خام، ٚشيو يػببني، ا٭ٚ

املطنع١ٜ يف ايٛسس٠ اٱزاض١ٜ، ٜعٌُ ع٢ً تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ املٛنٛع١ َٔ قبٌ اؿه١َٛ 
ا٫ؼاز١ٜ يف سسٚز احملاؾع١. ٚبصيو ميهٔ إٔ خيٍٛ َٔ قبٌ غًط١ نبط إزاضٟ خام 

ؾُٝهٔ إٔ ٜعٗس ايكإْٛ إىل .أَا ايػبب ايجاْٞ، (3))ٚظاض٠( بايكٝاّ مب١ُٗ َٔ َٗاَٗا ايهبط١ٝ
/ أ٫ًٚ( 7احملاؾغ بعض غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام، َٚجاٍ شيو َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ )

غكٛم تطأؽ احملاؾغ )فًؼ  2009يػ١ٓ  27َٔ قإْٛ محا١ٜ ٚؼػني ايب١٦ٝ ضقِ 
 محا١ٜ ٚؼػني ايب١٦ٝ يف احملاؾع١(.

 

                                                      

 مؼ السجونة العامة لمتجسعات السحمية.  L. 2215 )- 3السادة ) (6)
 ( مؼ قانؽن مجالذ السحافعات غيخ السشتعسة في إقميػ.29و  22( السادتان )2)
 ( مؼ قانؽن مجالذ السحافعات غيخ السشتعسة في إقميػ.22( السادة )2)



 -دراسة مقارنة- نسؽذجا   69جخاءات مؽاجهة وباء كؽفيج اتشازع  ختراصات الزبط اإلداري العام والخاص في مجال حساية الرحة العامةاتشازع 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

011 

 املطلب الثالث
 العام واخلاص هظاهر تنازع سلطات الضبط اإلداري

أٚ نُا ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ بايتٓاؾؼ أٚ  -ْهٕٛ أَاّ تٓاظع يف غًطات ايهبط اٱزاضٟ     
َٔ غًط١ كتك١ بايهبط  عٓسَا تتٓاؾؼ أنجط -ات ايهبط اٱزاضٟاختكام ايتعاسِ يف 
 .(1)قطاضات أٚ إدطا٤ات تتكٌ بٛاقع١ قسز٠ ٚيف ايعطٚف ْؿػٗا ؽاش اٱزاضٟ ٫

ًطات ايهبط اٱزاضٟ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚايٛطين، َٚع تٓٛع ايهبط ؾُع تعسز غ      
ات بني ختكام اٱزاضٟ إىل عاّ ٚخام، ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜكع ْٛع َٔ ايتٓاظع أٚ ايتعاسِ يف ا٫

ايػًطات اييت متاضؽ ١َُٗ ايهبط اٱزاضٟ، ٖٚصا ايتٓاظع قس ٜكع بني غًطات ايهبط 
طات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٚبني غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ْؿػٗا، ٚقس ٜكع بني غً

. غري إٔ َا (2)اٱزاضٟ اـام، ٚأخريًا قس ٜعٗط ايتٓاظع بني غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام
ُٜٗٓا ٖٛ تٓاظع ايػًطات بني غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ٚغًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام، 

 ٙ:ٚاييت ميهٔ إ تعٗط يف ايؿطنٝات اييت غٓتٓاٚهلا يف أزْا

إٕ ٚدٛز ايهبط اٱزاضٟ اـام يف خت٬ف أٖساف ْٛعٞ ايهبط اٱزاضٟ: اؾطن١ٝ  -أ٫ًٚ
ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٫ حيٍٛ زٕٚ مماضغ١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ؾًهٌ َُٓٗا غطنًا َتُٝعًا َٔ 

غا٤ ٜتٓاظعإ أٚ ٜتعامحإ، ؾُٝهٔ يط٩غطض اٯخط. ؾُٗا ٜه٬ُٕ بعهُٗا أنجط َٔ نْٛٗا 
ٚتٓعِٝ مماضغ١  ًطات يًهبط اٱزاضٟ ايعاّ، سعط عطض بعض ا٭ؾ٬ّ،ايبًسٜات، نِْٛٗ غ

ؾٗصٙ اٱدطا٤ات اييت ٜككس َٓٗا اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ٫ تتعاضض أٚ ٫  ايطريإ.
تتعاسِ َع إدطا٤ات ايهبط اٱزاضٟ اـام بؿإ ا٭ؾ٬ّ ايػُٝٓا١ٝ٥ أٚ َػا٥ٌ ايطريإ 

كٌ عٓسَا ٜػتٗسؾإ اؿؿاظ ع٢ً ا٭خ٬م ٚاٯزاب اييت مياضغٗا ٚظٜط ايجكاؾ١ أٚ ٚظٜط ايٓ
 ايعا١َ ٚأَٔ ايطريإ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين. 

ْؿػ٘ بؿإٔ ايهبط اٱزاضٟ اـام يف َػا٥ٌ اٱع٬ْات أٚ ايسعا١ٜ ع٢ً  ٤ٜٞٚطبل ايؿ     
ايططم ايعا١َ اييت ٜعٗس بٗا املؿطع يهٌ َٔ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ ٚ احملاؾغ َٔ أدٌ محا١ٜ 

                                                      

(1) M. Coulibaly, Droit Administratif (groupe de cours n° II), 

Université Toulouse 1 Capitole, 2016 – 2017, P.39. 

(2) Gilles Lebreton, droit administratif général, 4e  édition, DALLOZ, 

Paris, 2007,P.196. 
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ات٘ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ َٔ اختكام غتدساّ اع ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ َٔ ٫ متٓايب١٦ٝ، ؾٗٞ 
أدٌ اؿس َٔ ٖصٙ اٱع٬ْات ع٢ً ساؾات ايططم ايػطٜع١، بػطض نُإ أَٔ َػتدسَٞ 

 . (1)ٖصٙ ايططم

ٚايهبط اٱزاضٟ اـام يًُشاؾغ بؿإٔ املٓؿآت املكٓؿ١ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ، ٫ حيٍٛ       
ات٘ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يع٬ز أٟ نطض اختكام ًؼ ايبًسٟ زٕٚ مماضغ١ ض٥ٝؼ اجمل

ع٢ً قش١ اٱْػإ ٚايب١٦ٝ بػبب ايٓؿاٜات، ٭ٕ ٖصا ايػطض ٜهٕٛ َتًُٝعا َٔ اهلسف يف 
محا١ٜ ايب١٦ٝ اييت أْؿ٦ت َٔ أدًٗا تًو املٓؿآت املكٓؿ١ ٚاييت ؽهع يػًط١ احملاؾغ، 

ايتسابري اي٬ظ١َ يهُإ  اؽاش س٠ املدتك١ بؾايهبط اٱزاضٟ ايعاّ احملًٞ ٖٞ اؾ١ٗ ايٛسٝ
ايتدًل َٔ ٖصٙ ايٓؿاٜات ؾُٝا ٜتعًل باملٓتر أٚ قاسب ايٓؿاٜات مبٛدب ْكٛم 
ايكإْٛ، ٚشيو عٓسَا ٜٓتر عٔ تطنٗا أٚ إٜساعٗا أٚ َعاؾتٗا َجٌ ٖصٙ املداطط. غري إٔ 

اـام املٓكٛم  ٖصٙ ا٭سهاّ ٫ متٓع، احملاؾغ  َٔ ايكٝاّ مبٗاَ٘ يف ايهبط اٱزاضٟ
عًٝٗا يف قإْٛ ايب١٦ٝ  نس املؿػٌ أٚ قاسب تًو املٓؿأ٠، يهُإ ا٫َتجاٍ يٛادب 

غبتُرب  21بتاضٜذ  1133-77َٔ املطغّٛ ضقِ  1-34ايرتَِٝ املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠ 
 . (2) ، عٓسَا تكسض ٖصٙ ايٓؿاٜات َٔ ْؿاط َٓؿأ٠ َكٓؿ١ ؿُا١ٜ ايب1977١٦ٝ

ٖٚٓا ُٜؿرتض إٕ ٚدٛز ايهبط  : أٖساف ْٛعٞ ايهبط اٱزاضٟؾطن١ٝ تطابل  -ثاًْٝا
غتعذاٍ، ؾ٬ ٫اٱزاضٟ اـام ميٓع َٔ مماضغ١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ. ؾُٝا عسا ساي١ ا

اٱدطا٤ات، إ٫ يف ساي١ ٚدٛز خطط  اؽاش ط اٱزاضٟ ايعاّ ايتسخٌ، َٚٔ ثِ ميهٔ يًهب
سخٌ يػًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ. ؾ٬ ٚؾٝو ، ٚؾطط أ٫ ميٓع ايكإْٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايت

ٙ ايهبطٞ ايعاّ ؾُٝا اختكام غتعُاٍ ايبًس١ٜ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ اؿل يف ٜهٕٛ يط٥ٝؼ ا
خيل املٝاٙ، ٭ٕ املػأي١ ٖٓا َػٓس٠ إىل احملاؾغ نٓٛع َٔ ايهبط اٱزاضٟ اـام سػب 

                                                      

(1) Jacques Caillosse, Revue Juridique de l'Environnement, Paris, 

1980, P. 152. 
 ،Barbazangesشخكة  ،283131رقػ  ،2223/كانؽن ثاني/66 ،مجمذ الجولة( 2)

 . متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:Lebonالسشذؽرة في مجسؽعة 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATE

XT000018005237.  

 22/3/2222تاريخ آخخ زيارة      

https://www.persee.fr/authority/290951
https://www.persee.fr/authority/290951
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000018005237.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000018005237.
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١ٜ بؿإ ٖصا ٚعًٝ٘ تتٛقـ ق٬سٝات ض٥ٝؼ ايبًس ( َٔ قإْٛ ايب١٦ٝ،L. 211-5املاز٠ )
املٛنٛع ٚيٝؼ ي٘ ايتسخٌ إ٫ سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى خططًا ٚؾٝهًا، ٖٚصٙ ايؿطن١ٝ تكسّ يٓا 

غتجٓا٤ م ٜٛقـ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ٚا٫قاعس٠ عا١َ َؿازٖا أْ٘ ايهبط اٱزاضٟ اـا
 .(1)ايٛاضز عًٝٗا ٖٛ إٔ تككري ا٭ٍٚ يف غٝام امل١ُٗ املػٓس٠ إيٝ٘

ٖصا اجملاٍ ٫ بس َٔ ايٛقٛف عٓسٖا، ٖٚٞ ؽل ايهبط  ٖٚٓاى ؾطن١ٝ أخط٣ يف      
ات اختكام ٖٚصا ايهبط اـام ٜكع نُٔ اٱزاضٟ اـام با٭ب١ٝٓ اٯ١ًٜ يًػكٛط، 

 Code de la( َٔ قإْٛ ايبٓا٤ )L.511-3ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ مبٛدب املاز٠ )
constructionّيف  غتدساّ ق٬سٝات٘انإ أٟ ض٥ٝؼ بًس١ٜ ٜػتطٝع  2005 (، ؾشت٢ عا

( َٔ ايس١ْٚ ايعا١َ يًتذُعات L.2212-2ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ املػتُس٠ َٔ املاز٠ )
اٱق١ًُٝٝ يف ٖصا اجملاٍ، بس٫ً َٔ ٖصا ايهبط اٱزاضٟ اـام ايصٟ مل ٜهٔ قسزًا بؿهٌ 

، أقبشت املػأي١ أنجط ٚنٛسًا، إش ٜػتطٝع ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ 2005ٚانح، إ٫ أْ٘ َٚٓص عاّ 
ٔ ٝات٘ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ عٓسَا ٜهٕٛ اـطط احملسم بايعكاض ْاػًا عايًذ٤ٛ إىل ق٬س

غتدساّ ق٬سٝات٘ يف ايهبط اٱزاضٟ اـام عٓسَا اغبب خاضز عٓ٘، بُٝٓا جيب عًٝ٘ 
سٚي١ يف إٔ ٖٚصا َا أنسٙ فًؼ ايٜهٕٛ ٖصا اـطط ْاػًا عٔ أغباب خاق١ بايعكاض ْؿػ٘. 

ايهبط  طات٘ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ بس٫ً َٔ غًطاتغتدساّ غًاض٥ٝؼ ايبًس١ٜ ٜػتطٝع 
. نُا ٚانس إٕ غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـاق١ ٫ (2)غتعذاٍ ايؿسٜساٱزاضٟ اـام يف ساي١ ا٫

متٓع ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ، يف غبٌٝ نُإ ايػ١َ٬ ٚايكش١ ايعا١َ، َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ غًطات 

                                                      

-Rachecourt-surبمجية  ،229181رقػ القخار  ،2229/شباط/62 ،( مجمذ الجولة6)
Marne،  ُنذخ في مجسؽعةLebonي:، متاح عمى السؽقع اإللكتخون  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATE

XT000021385702 

 2/8/2222تاريخ آخخ زيارة      
 ،(badineriesبمجية ) ،219221ر رقػ القخا  ،2221/تذخيؼ اول/  62 ،مجمذ الجولة (2)

 نذخ في مجسؽعة ليبؽن، متاح عمى السؽقع  اإللكتخوني: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur

iAdmin&idTexte=CETATEXT000008215178&fastReqId=201127461

2&fastPos=1.  

 62/8/2222تاريخ آخخ زيارة      

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021385702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021385702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008215178&fastReqId=2011274612&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008215178&fastReqId=2011274612&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008215178&fastReqId=2011274612&fastPos=1
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( َٔ املس١ْٚ ايعا١َ L. 2212-1ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ اييت ٜػتُسٖا َٔ املٛاز )
 . (1)يًتذُعات اٱق١ًُٝٝ، ٚشيو ؾطط تٛؾط ظطٚف ق١ًٝ قسز٠

 املبحث الثاني
 ات الضبط اإلداري ختظاص التنظين القانىني ال

 يف جمال الظحة العاهة
، ؾُٔ (2)ملا ناْت ايكش١ ايعا١َ عٓكط َٔ ايعٓاقط ايتكًٝس١ٜ يًهبط اٱزاضٟ ايعاّ      

خٌ نُٔ ا٭غطاض اييت ٜػع٢ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ إىل محاٜتٗا ٚؼكٝكٗا، ايبسٜٗٞ إٔ تس
ٚاملؿطع غايبًا ٜتسخٌ ٜٚٓعِ محا١ٜ ٖصا ايعٓكط ٚؼكٝك٘ بتؿطٜعات خاق١، ٚقس تتهُٔ 
ٖصٙ ايتؿطٜعات أدٗع٠ إزاض١ٜ َع١ٓٝ يًكٝاّ بٗصٙ امل١ُٗ، ؾٝهؿٞ عًٝٗا قؿ١ ايهبط 

ٚتتٓاظع غًطاتٗا َع غًطات ايهبط اٱزاضٟ اٱزاضٟ اـام. ٖٚٓا ُٜشتٌُ إٔ تتساخٌ 
غتعذاٍ. ٖصٙ اـطٛض٠ اييت ميهٔ إٔ إشا نإ ا٭َط ٜتكـ باـطٛض٠ ٚا٫ايعاّ ٫ٚ غُٝا 

متٗس يػًط١ ايهبط ايعاّ ايتسخٌ ٚمماضغ١ إدطا٤ات قسز٠ بايطغِ َٔ ٚدٛز نبط إزاضٟ 
ايعطف اـطري قاضخًا ع٢ً ٖصا خام، ْٚعطًا ٭ٕ دا٥ش١ نٛضْٚا تكسّ يٓا َجا٫ً 

ات ايهبط اٱزاضٟ اـام يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اختكام غتجٓا٥ٞ، ؾػٓتٓاٍٚ تٓعِٝ ٚا٫
 ٚيف ايعطٚف ايطاض١٥ يف َطًبني َٓؿكًني. 

 

 

                                                      

-11. رقػ القخار 2222نيدان  2قزاء مدتعجل.  ،السحكسة اإلدارية في  مؽنتخوي ( 6)
221-22 .C. ، 2003861إللكتخوني:. متاح عمى السؽقع ا 

http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-

Communiques/Le-tribunal-suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-

de-Saint-Ouen.  

 62/8/2222تاريخ آخخ الديارة      
( د. دمحم دمحم بجران، مزسؽن فكخة الشعام العام ودورها في مجال الزبط اإلداري، دار 2)

 .622، ص6992الشهزة العخبية، القاهخة، 

http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Le-tribunal-suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-de-Saint-Ouen
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Le-tribunal-suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-de-Saint-Ouen
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Le-tribunal-suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-de-Saint-Ouen
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 االولاملطلب 
 ات الضبط اإلداري يف الظروف العاديةختظاص التنظين القانىني ال

شٞ َٔ أِٖ اؿكٛم ايسغتٛض١ٜ، ْعطًا ٭١ُٖٝ عٓكط ايكش١ ايعا١َ، ٚنٕٛ ايهُإ ايك      
ؾتهاز ٫ ؽًٛ زٚي١ َٔ ايتؿطٜعات اـاق١ بايكش١ ايعا١َ، ٫ٚ غُٝا ا٭َطاض ايػاض١ٜ أٚ 

 .املعس١ٜ، ٚؼسٜس ايػًطات ايهبط١ٝ اـاق١ بطعاٜتٗا ٚ اؿؿاظ عًٝٗا

ٜعس قإْٛ ايكش١ ايعا١َ  ات ايهبط اٱزاضٟ يف ؾطْػا:ختكام ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٫ -أ٫ًٚ
(Code de la santé publique ايؿطٜع١ ايعا١َ يًتؿطٜعات ايكش١ٝ، ٜٚتهُٔ يف )

ابٛاب٘ املدتًؿ١ اؿُا١ٜ ايعا١َ يًكش١ غكٛم ا٭ؾطاز ٚاملطن٢، ٚاؿكٛم اييت ٜتُتعٕٛ 
سرتاّ نطاَت٘، ٚأقٍٛ ا٭عاخ ايع١ًُٝ اييت اصا اجملاٍ، نشل ايؿدل املطٜض يف بٗا يف ٖ

م، َٚػا٥ٌ ايؿشل ايٛضاثٞ ، ٚؼسٜس اؿُض ايٟٓٛٚ ، ميهٔ إ تطبل ع٢ً ا٭ؾدا
ٚايتعٜٛض عٔ ْتا٥ر املداطط ايكش١ٝ، ٚغريٖا َٔ املػا٥ٌ ا٭خط٣ يف فاٍ ايكش١ ايعا١َ 
َجٌ اٱْٗا٤ اٱضازٟ يًشٌُ ٚاٱلاب مبػاعس٠ طب١ٝ، ٚاؿكٛم اـاق١ يًُكابني  بأَطاض 

املٗٔ ايكش١ٝ ٚ املٓتذات ايكش١ٝ  َع١ٓٝ نا٭َطاض ايعك١ًٝ ٚاٱٜسظ ٚاٱزَإ، ٚتٓعِٝ
نا٭ز١ٜٚ، ٚاملٓتذات شات ايك١ً مبا يف شيو َػتشهطات ايتذٌُٝ ٚا٭دٗع٠ ايطب١ٝ، 

 ٚامل٪غػات ٚاملطاؾل ايكش١ٝ ناملػتؿؿٝات ، َٚعاٌَ ؼًٌٝ ا٭سٝا٤ ايطب١ٝ.

إٕ مماضغ١ ايهبط اٱزاضٟ اـام خاضز ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، أٚ َا تػ٢ُ عاي١       
ٖٚٞ ايتٗسٜسات ايكش١ٝ اييت قس تٓتر  -(  Menaces sanitairesيتٗسٜسات ايكش١ٝ )ا

أٟ  اؽاش ٚاييت تػُح يًسٚي١، َٔ ٚقت ٯخط، ب  -قبٌ إع٬ٕ ساي١ ايطٛاض٨ أٚ بعس إْتٗا٥ٗا
إدطا٤ َؿٝس ملٓع خطط ايٛبا٤ ٚتكًًٝ٘، ؾكس َٓشت يٛظٜط ايكش١ سكطًا، ٚي٘ مبكتهاٖا 

( َٔ L.3131-1قا١ٜ ٚاؿس َٔ خطط ا٭ٚب١٦. إش تٓل املاز٠ )تسابري ايٛ اؽاشغًط١ 
تسابري عاد١ً، ٫ٚ  اؽاشايكإْٛ ع٢ً إْ٘: "يف ساي١ ٚدٛز تٗسٜس قشٞ خطري ٜػتسعٞ 

غُٝا يف ساي١ ايتٗسٜس بٛبا٤، جيٛظ يٛظٜط ايكش١، مبٛدب قطاض َػبب، إٔ ٜأَط ملكًش١ 
١ٜ ١ُ٥٬َٚ يعطٚف ايعَإ ٚاملهإ َٔ ايكش١ ايعا١َ بأٟ تسبري ٜتٓاغب َع املداطط اؾاض

أدٌ َٓع ايتٗسٜسات احملت١ًُ ع٢ً قش١ ايػهإ ٚاؿس َٔ عٛاقبٗا. نُا ٚميهٔ يًٛظٜط 
غتعذاٍ ايكش١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ي١ ا٫َجٌ ٖصٙ اٱدطا٤ات بعس اْتٗا٤ سا اؽاش 

 ".ْتٗا٤ ايهًٞ ؿاي١ ا٭ظ١َ ايكش١ٝايكإْٛ، َٔ أدٌ نُإ ا٫
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َا ايػًط١ اٱزاض١ٜ ا٭خط٣ ٚاييت ؽتل مبُاضغ١ غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام يف أ      
َٔ  (L.3131-1)ٖصٙ اؿاي١ ايكش١ٝ ؾٗٞ احملاؾغ.  إش تٓل ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ 

 ختكام قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ع٢ً َا ًٜٞ: "جيٛظ يًٛظٜط ؽٌٜٛ ممجٌ ايسٚي١ شات ا٫
٤ات يتطبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ، مبا يف شيو اٱدطا٤ات ايؿطز١ٜ. مجٝع اٱدطا ؽاش اٱقًُٝٞ ٫

 ".زعا٤ ايعاّات ا٭خري٠ يتبًٝؼ ا٫ٚؽهع ٖصٙ اٱدطا٤

سؿٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ  ات ايهبط اٱزاضٟ يف ايعطام:ختكام ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٫  -ثاًْٝا
٠ ايسٚي١ أات ْؿٗا ٚايؿطع١ٝ، ٚشيو َٓص بساٜايعطاقٞ بايعسٜس َٔ ٖصٙ ايتؿطٜعات ايعاز١ٜ َٓ

، ٚقإْٛ  1926ايعطاق١ٝ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ايتؿطٜعات ايعاز١ٜ قإْٛ ا٫َطاض ايعؿ١ٓ يػ١ٓ 
 45، ٚقإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ 1952يػ١ٓ  38َهاؾش١ ايبًٗاضظٜا ٚايكٛاقع ايٓاق١ً ي٘ ضقِ 

 .1963يػ١ٓ  121َطاض ايػاض١ٜ ضقِ ، ٚقإْٛ َهاؾش١ ا1958٫يػ١ٓ 

يتؿطٜعات ايؿطع١ٝ ؾٓصنط َٓٗا: ْعاّ املداؾط ايكش١ٝ ي٬ًُس١ اؾ١ٜٛ ضقِ أَا عٔ أِٖ ا      
، ْٚعاّ 1935يػ١ٓ  54، ْٚعاّ املداؾط ايكش١ٝ يف َٝٓا٤ ايبكط٠ ضقِ 1932يػ١ٓ  32

، ْٚعاّ َٓع غطا١ٜ ا٫َطاض ايعؿ١ٓ بٛاغط١ 1936يػ١ٓ  69املداؾط ايكش١ٝ يًشسٚز ضقِ 
 10، ْٚعاّ تؿه٬ٝت َهاؾش١ امل٬ضٜا ضقِ ١ٓ1939 يػ 2اؿ٬ق١ ٚقل ايؿعط ٚايتعٜني ضقِ 

، ْٚعاّ ٚادبات اجملايؼ 1941يػ١ٓ  75، ْٚعاّ ازاض٠ َ٪غػات ايٛقا١ٜ ضقِ 1941يػ١ٓ 
 . 1964يػ١ٓ  10ش١ٝ يف ا٫ي١ٜٛ ضقِ ايك

يهٔ ٬ٜسغ ع٢ً ٖصٙ ايتؿطٜعات املتك١ً مبٛنٛع ايكش١ ايعا١َ أْٗا ناْت َبعجط٠       
تػام، عسز٠ تؿتكط إىل ٚسس٠ املٛنٛع ٚا٫أْع١ُ ٚتعًُٝات ٚبٝاْات َتبني قإْٛ َبتػط ٚ

أعست يف ٚقت ناْت ؾٝ٘ اـسَات ايكش١ٝ َتدًؿ١ ٚقسٚز٠ . َٚٓص قسٚض قإْٛ ايكش١ 
، ٚايصٟ أيػ٢ مجٝع ايتؿطٜعات ايػابك١، سسخ 1981( يػ١ٓ 89ايعا١َ يف ايعطام املطقِ )

. ٚقس (1)ّ َع املطس١ً اييت قسض ؾٝٗا٤ٜت٬فاٍ اـسَات ايكش١ٝ ٚبؿهٌ  تٛغع نبري يف
ايتدطٝط أغاغًا يٓؿاطات أدٗع٠ ٚظاض٠ ايكش١ نُٔ إطاض خطط ايت١ُٝٓ  اعتُازساٍٚ 

َؿّٗٛ  اعتُاز. نُا ٚساٍٚ املؿطع يف ايكإْٛ يتهاٌَ ايكشٞ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطينٚا
دتُاعًٝا، اًٚا ٚعكًًٝا دسٜس يًكش١ ايعا١َ، ٜٗسف إىل خًل َٛاطٔ ٜتُتع بايًٝاق١ ايها١ًَ، بسْٝ

                                                      

، 2، الجدء 6986-28-63، في تاريخ 2811( مشذؽر في الؽقائع العخاقية بالعجد 6)
 .319ص
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. ٚقسضت ايعسٜس َٔ ايتعس٬ٜت املت٬سك١ بٗسف ؾاع٬ً يف اجملتُع َٚتؿاع٬ً َع٘يٝهٕٛ 
يكإْٛ أْ٘ أٚىل ( َٔ ٖصا ا3ؼكٝل أٖساف ٖصا ايكإْٛ. ٬ٜٚسغ َٔ خ٬ٍ بٓٛز املاز٠ )

 ٖتُاًَا بـ:ابايسضد١ ا٭غاؽ 

عتباضٖا أغاغًا َٚطتهعًا يًػٝاغ١ ايكش١ٝ اـسَات ايكش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ اٖتُاًَا نبريًا با  -
 ٚخسَات ٚادب١ ع٢ً ايسٚي١ ، ٫غُٝا بايٓػب١ يًطؿٛي١ ٚا٭١ََٛ ٚا٭غط٠،

ٚيهٞ ت٪زٟ ا٭دٗع٠ ايكش١ٝ نٛابط يػًٛى امل٪غػات ايكش١ٝ ٚيًعاًَني ؾٝٗا .  -
 .َٗاَٗا

ٛض املػتُط يتطَػأي١ إعساز ٚتسضٜب ايهٛازض ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚػسٜس َعًَٛاتِٗ ملػاٜط٠ ا -
ات غتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ا٭نجط تطٛضًا يتكسِٜ أؾهٌ اـسَاَهإ يف اجملاٍ املٗين، ٚٱ

 .ايكش١ٝ ٚأغطعٗا ٚيف ظطٚف دٝس٠

ايطقاب١ ايكش١ٝ يتؿٌُ َٗاَٗا مجٝع احمل٬ت ايعا١َ ٚامل٪غػات يف مجٝع قطاعات  -
 ايسٚي١ ٚشيو محا١ٜ يكش١ املٛاطٓني يف كتًـ أما٤ ايسٚي١.

ٚؾعٌ ٖصٙ ايطقاب١ ؾاع١ً ؾكس ْعِ ايكإْٛ ا٭سهاّ املتعًك١ بؿتح احمل٬ت ايعا١َ       
ٚإدطا٤ات غًكٗا ٚغشب إداظتٗا ٚططم ايطعٔ يف قطاضات ايػًل ٚايػشب ٚنٝؿ١ٝ إساي١ 

 .(1)املدايـ ٭سهاّ ايكإْٛ ع٢ً احملانِ

                                                      

نز عمى الحق في الرحة والزسان   2221وبعج صجور الجستؽر العخاقي الشافح لعام ( 6)
( التي أكجت عمى الزسان الرحي لعجد 22الرحي في عجد مؼ مؽاده، ومشها السادة )

ها: (  بخرؽص الحق في الخعاية الرحية، وجاء في26مؼ فئات السجتسع، والسادة )
وتكفل وسائل  )... .لكل عخاقي الحق في الخعاية الرحية و تعشى الجولة بالرحة العامة

السدتذفيات والسؤسدات الرحية...( كسا نرت )أوال ( مؼ  نذاءإالؽقاية و العالج ب
( ذكخا  لألمخاض السعجية وحق األفخاد في خمؽ الجدػ مؼ األمخاض السعجية، 22السادة )

فيها بذأن حق كل فخد في العير في ظخوف بيئية سميسة و  وذلغ مؼ خالل ما ورد
تكفل الجولة حساية البيئة و التشؽع االحيائي و الحفاظ عميها و ان الحق في الرحة خمؽ 

 ان التكامل الجدجي هؽ عمى احدؼ ما يخاماالمخاض السعجية او السدتعرية و  الجدػ مؼ
 الرحة العقمية.رحة البجنية و ي والعقمان يكؽن الجدػ في تشاسق جدساني و ال بج و 
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ٚي١ٝ ايعٓا١ٜ بايكش١ ٚعًٝ٘ ًٜشغ ع٢ً ٖصٙ ايكٛاْني أْٗا تٓٝط بٛظاض٠ ايكش١ َػ٪      
ايعا١َ ٚاؿؿاظ عًٝٗا، ؾٗٞ تعس ٖٓا غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، تٗتِ 
بطعا١ٜ عٓكط قسز َٔ عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ. إش أْاط قإْٛ ايكش١ ايعا١َ يف ايعطام بٛظاض٠ 

 ايكطاع ايكش١ ٚأدٗعتٗا املٓتؿط٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚاحملًٞ ١َُٗ تٓعِٝ ايعٌُ يف
اٱدطا٤ات اي٬ٍظ١َ ٱلاظ َٗاَٗا نا١ًََ, ٚتكسِٜ اـسَات ايكش١ٝ املتها١ًَ.  اؽاش ايكشٞ ٚ

١ٝ َٚطاقبتٗا َٚٓع تػطبٗا َٔ خاضز ايكطط اىل زاخً٘ ْتكاينُا ٚأْاط بٗا َهاؾش١ ا٫َطاض ا٫
٭دٛا٤ ٖا يف ا٭ضانٞ ٚاملٝاٙ ٚااْتؿاضَٔ َهإ اىل آخط ؾٝ٘، ٚاؿٍس َٔ ٚبايعهؼ، أٚ 

( َٓ٘ ع٢ً َعٗس ا٭َطاض املتٛط١ٓ ٚاملسٜطٜات ايتابع١ 31. نُا ٚأٚدبت املاز٠ )(1)ايعطاق١ٝ
١ٝ ٚا٭َطاض ْتكايٌ يًتأنس َٔ خًِٖٛ َٔ ا٫َطاض ا٫ي٘ ؾشل ايٛاؾسٜٔ اىل ايكطط يًعُ

( ع٢ً إٔ 32املتٛط١ٓ يف ايكطط، ٚتعٜٚسِٖ بؿٗازات تجبت غ٬َتِٗ . ٚتٓل املاز٠ )
ايؿطٚط ٚايكٛاعس ايكش١ٝ يف احمل٬ت ايعا١َ بػطض محا١ٜ ايكش١ ٚغ١َ٬  نُإ تٛاؾط

املٛاطٓني ٚايب١٦ٝ. ٚعًٝ٘ متاضؽ ايطقاب١ ايكش١ٝ َٔ قبٌ أدٗع٠ ٚظاض٠ ايكش١ يف مجٝع 
اما٤ ايكطط بكٛض٠ َػتُط٠, يٌٝ ْٗاض, ع٢ً تًو احمل٬ت نُاًْا يتطبٝل أسهاّ ٖصا 

 ايكإْٛ.

 املطلب الثاني
 نىني لسلطات الضبط اإلداري يف حالة الطىارئ الظحيةالتنظين القا

يف ساي١ سسٚخ ظطف قشٞ طاض٨ ٜتطًب ا٫َط تؿسٜسًا يف اٱدطا٤ات اييت ؼس َٔ       
اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ، بؿهٌ ٜتذاٚظ ايكٝٛز املؿطٚن١ ؿُا١ٜ ايكش١ ايعا١َ يف ايعطف 

يعطف ايكشٞ ايطاض٨؟ يٲداب١ ايعازٟ. ؾٌٗ ٖٓاى ْكٛم أٚ قٛاْني قش١ٝ تعاجل ساي١ ا
ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ غٓبشح املٛنٛع يف ظٌ ايتؿطٜعات ايكازض٠ بٗصا اـكٛم يف ؾطْػا 

 ٚايعطام:

غكٛم تٓعِٝ ساي١ ايعطف ايكشٞ  تٓعِٝ ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ يف ؾطْػا: -أ٫ًٚ
ٖٛ ايكإْٛ  1955( يػ١ٓ l'état d'urgenceايطاض٨ يف ؾطْػا، ؾإٕ قإْٛ ايطٛاض٨)

                                                      

 .6986( مؼ قانؽن الرحة العامة لدشة 2( و )2السادة )( 6)
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، يف سني إ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ؾهإ ٜٓعِ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ (1)املعتُس يف سا٫ت ايطٛاض٨
َٚهاؾش١ ا٭َطاض ٚغريٖا َٔ املٛانٝع اييت شنطْاٖا غابكًا يف اؿا٫ت ٚايعطٚف ايعاز١ٜ، 

ات ايػًطات ايهبط١ٝ ايعا١َ ٚاـاق١ ؾهإ قها٤ فًؼ اختكام أَا َػاي١ تساخٌ 
 .(2)ٗصا ايؿإٔايسٚي١ ٖٛ ايؿٝكٌ ب

ٚبا٤ نٛضْٚا يف ع٢ً اٱقًِٝ ايؿطْػٞ، تسخٌ املؿطع ايؿطْػٞ ٚأدط٣  اْتؿاضٚبعس       
غتعذاٍ َٚٛاد١ٗ ٖصا ايؿريٚؽ، ٚشيو ٕ ايكش١ ايعا١َ يٝػتذٝب ؿاي١ ا٫تعس٬ٜت ع٢ً قاْٛ

يًطٛاض٨، ٚيٝكبح ٖصا ايكإْٛ  2020آشاض  23( امل٪ضر 290-2020مبٛدب ايكإْٛ ضقِ )
ايكٛاْني املعتُس٠ أغاغًا يف اٱدطا٤ات اييت  1955ٛاظٟ َع قإْٛ ايطٛاض٨ يػ١ٓ بايت

تتدصٖا غًطات ايهبط اٱزاضٟ املدتًؿ١ ملٛاد١ٗ ٖصا ايٛبا٤. ٚدط٣ إع٬ٕ ساي١ ايطٛاض٨ 
ملس٠ ؾٗطٜٔ، ثِ دط٣  2020آشاض  23ايكش١ٝ يف مجٝع أما٤ ؾطْػا مبٛدب ايكإْٛ 

 .2020َاٜٛ  11امل٪ضر  546-2020ب ايكإْٛ ضقِ مبٛد 2020متٛظ  10متسٜسٙ ست٢ 

لسٙ ٜعٗس إىل ض٥ٝؼ  2020َٚٔ خ٬ٍ َطادع١ ْكٛم قإْٛ ايتعسٌٜ ا٫خري يػ١ٓ       
اٱدطا٤ات اييت تػتذٝب ؿاي١ ايطٛاض٨  اؽاش ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١ ٚاحملاؾغ غًط١ 

غًط١ ايهبط اٱزاضٟ . ٚبٗصا ؾ٬ ؽتًـ (3)19ايكش١ٝ، ٚشيو يًتعاٌَ َع ٚبا٤ نٛؾٝس 
اـام يف ساي١ ايطٛاض٨ عٓٗا يف ساي١ ايتٗسٜس ايكشٞ غ٣ٛ يف إناؾ١ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ غًط١ 
نبط إزاضٟ خام ثايج١ إىل نٌ َٔ ٚظٜط ايكش١ ٚاحملاؾغ. ٚبصيو ٜهٕٛ ايكإْٛ قس أْاط 

                                                      

( والرادر 281-11)° طالع عمى هحا القانؽن الخاص بحالة الطؽارئ والسخقػ يسكؼ اال( 6)
 لكتخوني:عمى السؽقع اإل 6911نيدان عام  2في 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0

00000695350 

 22/8/2222تاريخ الديارة       
ستثشائية يشعخ: د.عبج السشعػ مطات الزبط اإلداري في العخوف اال( لمسديج بذأن س2)

، 6ط ستثشائية،ط اإلداري في العخوف العادية واالبالزؽى، الشطاق القانؽني لدمطة الز
. كحلغ: د. دمحم دمحم بجران، مرجر 21، ص2261سكشجرية، مكتبة الؽفاء القانؽنية، اال

 .221سابق، ص 
 ( مؼ قانؽن الرحة العامة السعجل. L3131-20( إلى )(L.3131-12السؽاد مؼ ( 2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350
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ايطاض١٥ ٚساي١ ايتٗسٜس ايكشٞ اـطري زاضٟ اـام يف اؿا٫ت ايكش١ٝ غًط١ ايهبط اٱ
 اضز ساي١ ايطٛاض٨ بط٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١ ٚاحملاؾغ.خ

أَا غكٛم ايك٬سٝات اييت َٓشت يػًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام أثٓا٤ ساي١       
 2020شاض آ 23امل٪ضر  290-2020ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، ٚاييت مت إْؿا٩ٖا مبٛدب قإْٛ ضقِ 

َٚا بعسٖا( َٔ  L.3131-12غتعذاٍ، ؾكس عٗست املٛاز )غكٛم ساي١ ايطٛاض٨ ٚا٫
إىل نٌ َٔ ض٥ٝؼ  -2021أبطٌٜ  1ٚايصٟ غٝهٕٛ غاضًٜا ست٢  -قإْٛ ايكش١ ايعا١َ 

أٟ إدطا٤ ميهٔ إٔ ٜٛاد٘ ناضث١ قش١ٝ تٗسز  اؽاش ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١ ٚاحملاؾغ غًط١ 
ات نٌ َٔ ٖصٙ اختكام قش١ ايػهإ عهِ طبٝعتٗا ٚدػاَت٘. ٚقس سسز ايكإْٛ 

 ايهبط اٱزاضٟ بايؿهٌ اٯتٞ: ايػطات يف فاٍ

: ٜتٛىل ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ اٱدطا٤ات ايتاي١ٝ طبكًا يٓل ق٬سٝات ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ –ًأ 
 َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ:  L.3131-15املاز٠ 

 تكٝٝس أٚ سعط سطن١ ا٭ؾدام ٚاملطنبات يف ا٭َانٔ ٚيف ا٭ٚقات اييت ؼسز مبطغّٛ. .1
، ٚخيهعٕٛ يتكٝٝس اؿطن١ عٝح متٓع َا مل تهٔ َٓع ا٭ؾدام َٔ َػازض٠ َٓاظهلِ  .2

 نطٚض١ٜ يًػا١ٜ َٔ أدٌ غس ا٫ستٝادات ايعا١ًٝ٥ أٚ ايكش١ٝ.
( َٔ 1إدطا٤ات تطبٝل اؿذط ايكشٞ ، باملع٢ٓ املككٛز يف املاز٠ ) اؽاش ا٭َط ب .3

 ، يٮؾدام احملتٌُ إٔ ٜتأثطٚا ؛ 2005ايًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ يعاّ 
ع ٚاٱبكا٤ يف ععي١ يٮؾدام املتهطضٜٔ، باملع٢ٓ املككٛز يف تطتٝب إدطا٤ات ايٛن .4

، غٛا٤ يف َػانِٓٗ أٚ أٟ َهإ  2005( َٔ ايًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ يعاّ 1ْؿؼ املاز٠ )
 آخط َٓاغب يٲقا١َ.

غػات املؿتٛس١ يًذُٗٛض ٚأَانٔ ا٭َط باٱغ٬م امل٪قت يٓٛع أٚ أنجط َٔ امل٪ .5
 ييت تكسّ ايػًع أٚ اـسَات ا٭غاغ١ٝ.غتجٓا٤ امل٪غػات اادتُاع، با٫

 دتُاعات أًٜا ناْت طبٝعتٗا.ذُعات ع٢ً ايططٜل ايعاّ ٚنصيو ا٫ؼسٜس أٚ سعط ايت .6
 ا٭َط بطًب مجٝع املٛاز ٚاـسَات اي٬ظ١َ ملهاؾش١ ايهاضث١ ايكش١ٝ ٚنصيو أٟ ؾدل .7

يتعٜٛض غتدساّ ٖصٙ ايػًع. ٚحيهِ قإْٛ ايسؾاع انطٚضٟ يًكٝاّ بٗصٙ اـسَات أٚ ٫
 عٔ ٖصٙ ايطًبات.
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تسابري َ٪قت١ يًػٝطط٠ ع٢ً أغعاض بعض املٓتذات اي٬ظ١َ ٚشيو ملٓع أٚ تكشٝح  اؽاش .8
؛ ٜٚتِ إب٬ؽ اجملًؼ ايٛطين يًُػتًٗهني ت املًشٛظ١ يف ؾطا٤ َٓتذات َع١ٓٝايتٛدٗا

 بايتسابري املتدص٠ يف ٖصا ا٫ػاٙ.
س١ ا٭ز١ٜٚ املٓاغب١ يًُطن٢ يًكها٤ مجٝع ايتسابري يتٛؾري أٚ إتا اؽاش عٓس اؿاد١،  .9

 ع٢ً ايهاضث١ ايكش١ٝ ؛
أٟ إدطا٤ تٓعُٝٞ آخط مبطغّٛ حيس َٔ سط١ٜ مماضغ١ ا٭عُاٍ  اؽاش عٓس اؿاد١،  .10

ايتذاض١ٜ، ٚشيو َٔ أدٌ ٖسف ٚسٝس ٖٛ إْٗا٤ ايهاضث١ ايكش١ٝ املصنٛض٠ يف املاز٠ 
(L.3131-12.ْٕٖٛصا ايكا َٔ ) 

َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ  L.3131-16 )ظت املاز٠ ): أداق٬سٝات ٚظٜط ايكش١ -ب
 اٱدطا٤ات اٯت١ٝ: اؽاش يٛظٜط ايكش١ 

، أٟ إدطا٤ تٓعُٝٞ ٜتعًل بتٓعِٝ ٚتؿػٌٝ ايٓعاّ ايكشٞ ، حيسز، بكطاض َػبب -1
( ، ٚاييت تٗسف إىل (L.3131-15باغتجٓا٤ ايتسابري املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

 (.(L. 3131-12 املاز٠ إْٗا٤ ايهاضث١ ايكش١ٝ املصنٛض٠ يف

حيسز أٟ إدطا٤ ؾطزٟ نطٚضٟ يتطبٝل اٱدطا٤ات اييت ٜكطضٖا ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ مبٛدب  -2
 (.L.3131-15َٔ املاز٠ )  9إىل  1زضد١ 

قإْٛ ٜٓعِ ساي١ اؿطب يعسّ ٚدٛز تٓعِٝ ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ يف ايعطام:  -ثاًْٝا
( َٔ ايسغتٛض، 61 ايبٓس )تاغعًا( َٔ املاز٠ ))ايطاض١٥( ايٛاضز شنطٖا يف غتجٓا١ٝ٥ايعطٚف ا٫

عٔ تٓعِٝ ساي١   2004يػ١ٓ  1ٚيككٛض ْكٛم أَط ايسؾاع عٔ ايػ١َ٬ ايٛط١ٝٓ  ضقِ 
ايعطٚف  ايكش١ٝ ايطاض١٥ ، إش تٓعِ ساي١ تعطض ايسٚي١ ـطط ساٍ دػِٝ ٜٗسز ا٫ؾطاز يف 

كش١ ايعا١َ يػ١ٓ سٝاتِٗ, ْٚاؾ٧ َٔ مح١ً َػتُط٠ يًعٓـ ؾكط، تهٕٛ ْكٛم قإْٛ اي
(. ؾإشا ناْت ْكٛم ٖصا 19ٖٞ املطدع ايكاْْٛٞ ايٛسٝس ملٛاد١ٗ دا٥ش١ )نٛؾٝس 1981

ايكإْٛ تٓعِ ايطعا١ٜ ايعا١َ بايكش١، ٚايعٌُ ع٢ً اؿس َٔ ا٭َطاض ايػاض١ٜ ٚاملعس١ٜ 
بؿهٌ عاّ ٚشيو يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، َٚٔ خ٬ٍ إدطا٤ات ايهبط اٱزاضٟ ايعاز١ٜ، ؾٌٗ إٔ 

إدطا٤ات غطٜع١  اؽاشعّ ًتسثت ساي١ َطن١ٝ طاض١٥ َٚعس١ٜ تػخيتًـ ؾُٝا يٛ س ا٭َط
ٚآ١ْٝ، تتطًب تكٝٝس اؿطٜات ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ايسغتٛض. ٌٖٚ ٖٓاى 
ْكٛم قا١ْْٝٛ تٓعِ أغًٛب َٛاد١ٗ َجٌ ٖصا املطض، يبٝإ شيو غٓتٓاٍٚ ايٓكٛم 
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ملٛاد١ٗ ٖصا ايعطف يف قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ا٫ًٚ، ٖا إغاغًا اعتُازايكا١ْْٝٛ اييت ميهٔ 
 ٚايتؿطٜعات ايؿطع١ٝ ايكازض٠ عٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ثاًْٝا:

 1981يف ن٤ٛ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ يػ١ٓ  -1

بايطدٛع إىل قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ًْشغ بأْ٘ مل ٜطز شنطًا ؿاي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ بؿهٌ       
بٓكٛم قا١ْْٝٛ تٓعِ ساي١ ا٭َطاض ايطاض١٥ اييت قس  غري أْ٘ مل ٜػؿٌ اٱتٝإ قطٜح،
غتجٓا١ٝ٥ ميهٔ إٔ ا١ٝ، ٚتتهُٔ إدطا٤ات ْتكاي٫ٚ غُٝا ا٭َطاض املعس١ٜ أٚ ا٫ ؼسخ،

تتدصٖا ايػًطات ايهبط١ٝ اـاق١ يف َٛاد١ٗ ٖهصا أَطاض، ٖٚٞ تعس عػب َهُْٛٗا 
ٞ بأْ٘: ْتكاياملطض ا٫ٚقس عطف ايكإْٛ بسا١ٜ  قٛض٠ َٔ قٛض ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ.

شيو  اْتكاٍ)املطض ايٓادِ عٔ اٱقاب١ بعاٌَ َعٍس أٚ ايػُّٛ املتٛيس٠ عٓ٘ ٚايصٟ ٜٓتر عٔ 
(، ٚعٗس يٛظٜط ايكش١ أٚ َٔ هٝـ بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠ايعاٌَ َٔ املكسض اىل امل

يػطض. أَا ا ا١ٝ ٚاملتٛط١ٓ، ٚشيو بتعًُٝات ٜكسضٖا هلصْتكايخيٛي٘ ؼسٜس ا٭َطاض ا٫
يف ساي١  ٟزاضغًطات ايهبط اٱ غتجٓا١ٝ٥ اييت ميهٔ إٔ تتدصٖاغكٛم اٱدطا٤ات ا٫

َجٌ ٖصٙ ا٭َطاض، ؾكس ْكت عًٝٗا ايكإْٛ يف عسز َٔ املٛاز ايٛاضز٠  اْتؿاضغتعذاٍ ٚا٫
 ؾٝ٘، ٚع٢ً ايؿهٌ اٯتٞ:

 غتجٓا١ٝ٥ املٓٛط١ بٛظٜط ايكش١:إدطا٤ات ايهبط اٱزاضٟ اـام ا٫ -أ

أ١ٜ َس١ٜٓ أٚ أٟ دع٤ َٓٗا  -ببٝإ ٜكسضٙ-جيٛظ يٛظٜط ايكش١ اٚ َٔ خيٛي٘ إٔ ٜعًٔ  -
 .(1)سس ا٭َطاض اـانع١ يًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ أب َٛب٠٤َٛٓطك١ 

يٛظٜط ايكش١ تهًٝـ أٟ َٔ شٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ ٚايكش١ٝ بتكسِٜ اـسَات ايطب١ٝ  -
ٚيًُسز اييت تتطًبٗا تًو اؿٛازخ يًُٛاطٓني عٓس سسٚخ ا٭ٚب١٦ ٚيف سا٫ت ايطٛاض٨ 

 .(2)ٚاؿا٫ت

أسس ا٭َطاض اـانع١  اْتؿاضخيٛي٘ إ ٜعًٔ ببٝإ ٜكسضٙ عٓس  يٛظٜط ايكش١ اٚ َٔ -
يًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ, ٚنع ايٝس ع٢ً أ١ٜ ٚاغط١ ْكٌ ٚأٟ َب٢ٓ ضمسٞ ٚزع٠ٛ اٟ 

طٜاْ٘ ٜٚسؾع ؾدل يًُػا١ُٖ يف مح١ً املهاؾش١ ايكش١ٝ ع٢ً إٔ حيسز ايبٝإ َس٠ غ

                                                      

 أوال ( مؼ قانؽن الرحة العامة. \11السادة )( 6)
 ثالثا ( مؼ قانؽن الرحة العامة. \11السادة )( 2)
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غتٓازًا إىل ادام أدٛضًا ؼسزٖا اؾ١ٗ ايكش١ٝ ٭قشاب ٚغا٥ط ايٓكٌ اـاق١ ٚا٫ؾ
 .(1)املٛب٠٤ٛتعطٜؿ١ ؼسٜس ا٭دٛض املعٍُٛ بٗا يف املٓطك١ 

ٖا ملهاؾش١ ا٭َطاض اؽاش يٛظٜط ايكش١ إقساض تعًُٝات بؿإٔ ايتسابري ايٛادب  -
 اْتؿاضْػإ ٚاؿٝٛإ َعًا أٚ اؿس َٔ أٚ اٱ١ٝ ٚاملتٛط١ٓ اييت تكٝب اٱْػإ ْتكايا٫

 . (2)أٚ َٓع زخٛهلا اىل ايكطط سػب طبٝعتٗا بايتعإٚ َع ايػًطات املدتك١ ا٭خط٣

اؿل يف زخٍٛ زٚض ايػهٔ ٚاحمل٬ت ايعا١َ أٚ أٟ َهإ آخط يػطض ايتؿتٝـ ايكشٞ  -
مناشز ٚايهؿـ ع٢ً ا٭ؾدام يًتأنس َٔ خًِٖٛ َٔ املطض، ٚهلا اؿل يف اخص 

سات اٯؾات يًتشًٌٝ املدتربٟ َٔ امل٬َػني يًُطٜض أٚ املؿتب٘ بِٗ، ٚضف َبٝ
ْٛاعٗا زاخٌ ايسٚض ٚايؿكل ٚايعُاضات ايػه١ٝٓ ٚخاضدٗا ٚأٟ قٌ أٚاملٛاز ايهُٝٝا١ٜٚ ب

 .(3)عاّ آخط

ؾتباٙ بأٟ ؾدل نْٛ٘ سا٬ًَ ملػبب َطض اٚ أْ٘ يف زٚض سها١ْ أسس عٓس ا٫ -
مبا ؾٝٗا ا٭َطاض اـانع١ يًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ؛ ؾًًذ١ٗ ايكش١ٝ  ١ْٝتكايا٭َطاض ا٫

نس َٔ أ٘ أٚ ععي٘ اٚ سذطٙ يػطض ؾشك٘ يًتايتسابري ايهؿ١ًٝ ملطاقبت اؽاش اؿل يف 
خًٛٙ َٔ املٝهطٚبات املطن١ٝ َٚعاؾت٘ عٓس ثبٛت نْٛ٘ سا٬ًَ هلصٙ املٝهطٚبات أٚ 

 .(4)َكابًا باملطض ؿني غ٬َت٘ َٓ٘

١ٝ َٔ ايسٚاّ يف امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ أٚ ْتكايع ايؿدل املكاب بأسس ا٭َطاض ا٫ميٓ  -
قٌ ايعٌُ يًؿرت٠ اييت ؼسزٖا اؾ١ٗ ايكش١ٝ املدتك١ يف نٌ ساي١ َطن١ٝ، ٜٚهٕٛ 

 .(5)ايط٥ٝؼ اٱزاضٟ َػ٪٫ًٚ عٔ تٓؿٝص أٚاَط اؾ١ٗ ايكش١ٝ

: أداظ ايكإْٛ يف ١ ا٭خط٣إدطا٤ات ايهبط اٱزاضٟ اـام املٓٛط١ بايػًطات ايكشٝ –ب 
مجٝع اٱدطا٤ات ايهؿ١ًٝ  اؽاش ( يٛظٜط ايكش١ اٚ َٔ خيٛي٘ يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت 46املاز٠ )

                                                      

 ( مؼ قانؽن الرحة العامة.13السادة )( 6)
 ؽن الرحة العامة.ن( مؼ قا18السادة )( 2)
 ( مؼ قانؽن الرحة العامة16السادة )( 2)
 اوال ( مؼ قانؽن الرحة العامة\12السادة )( 1)
 ( مؼ قانؽن الرحة العامة.11السادة )( 1)
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املطض، ٚهلا يف غبٌٝ شيو: تكٝٝس سطن١ تٓكٌ املٛاطٓني زاخٌ املٓطك١  اْتؿاضمبٓع 
ُا ٚاملكاٖٞ ٚايسخٍٛ إيٝٗا أٚ اـطٚز َٓٗا، ٚغًل احمل٬ت ايعا١َ نسٚض ايػٝٓ املٛب٠٤ٛ

ٚامل٬ٖٞ ٚاملطاعِ ٚايؿٓازم ٚاؿُاَات ٚاٟ قٌ عاّ آخط خانع يٲداظ٠ ٚايطقاب١ ايكش١ٝ 
ٚنصيو امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚاملعاٌَ ٚاملؿاضٜع ٚزٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع ا٫ؾرتانٞ ٚاملدتًط 

٣ ٚاـام ، َٚٓع بٝع ا٭غص١ٜ ٚاملؿطٚبات ٚاملططبات ٚايجًر ْٚكًٗا َٔ َٓطك١ اىل أخط
 ٚإت٬ف املًٛخ َٓٗا، ٚععٍ َٚطاقب١ ْكٌ اؿٝٛاْات ٚايبها٥ع.

 :ساي١ ايطٛاض٨ يف ن٤ٛ قطاضات فًؼ ايٛظضا٤ -2

يكإْٛ ايكش١ ايعا١َ، أقسض  ًاغتٓازااْتؿاض ؾريٚؽ نٛضْٚا املػتذس، ٚملٛاد١ٗ       
قه٢ بتؿهٌٝ ؾ١ٓ مسٝت  2020ؾباط  3ب ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ أَطًا زٜٛاًْٝا  يف َهت

( بط٥اغ١ ٚظٜط ايكش١ ٚ عه١ٜٛ ممجًني عٔ اؾٗات املؿاض 55)ؾ١ٓ ا٫َط ايسٜٛاْٞ ضقِ 
إيٝٗا يف ا٭َط يػطض تععٜع ا٫دطا٤ات اؿه١َٝٛ يف فا٫ت ايٛقا١ٜ ٚ ايػٝطط٠ ايكش١ٝ ٚ 

املتدص ظًػت٘  2020( يػ١ٓ 74ًؼ ايٛظضا٤ بكطاضٙ املطقِ ). ثِ تسخٌ ف( 1)ايتٛع١ٜٛ
ٚقطض تؿهٌٝ ؾ١ٓ عًٝا يًكش١ ٚايػ١َ٬ ايٛط١ٝٓ بٗسف  26/3/2020املٓعكس٠ بتاضٜذ 

، تتٛىل ٚنع ايػٝاغات (COVID-19َهاؾش١ دا٥ش١ ؾاٜطٚؽ نٛضْٚا املػتذس )
عٜع ايتهاٌَ بني اؾٗات ٚاـطط ايعا١َ ٚاٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٖا ٚأخص ايكطاضات ايط٥ٝػ١ ٚتع

ايتٓؿٝص١ٜ ناؾ١ ٚايتٓػٝل َع ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ٚاؾٗات ايسٚي١ٝ شات ايك١ً 
ق٬سٝات فًؼ ايٛظضا٤، ٚتهٕٛ  ًاٜطٚؽ، ٚؽٍٛ ايًذ١ٓ املصنٛض٠ آْؿايؿا اْتؿاضمبهاؾش١ 

ٚايًذإ  ايؿاٜطٚؽ ٚتطتبط بٗا مجٝع اـ٬ٜا اْتؿاضٖٞ اؾ١ٗ ايعًٝا املع١ٝٓ مبهاؾش١ 
ٚتًتعّ ايٛظاضات ٚ اؾٗات غري املطتبط١ بٛظاض٠ ٚ  ٚايتؿه٬ٝت ا٭خط٣ شات ايك١ً.

احملاؾعات ناؾ١ بتػدري دٗٛزٖا ٚ َٛاضزٖا يًذ١ٓ املصنٛض٠ ٚ زٚا٥ط ايكش١ يف احملاؾعات 
ؾريٚؽ نٛضْٚا ٚ استٛا٥٘، ع٢ً إٔ تتٛىل  اْتؿاضمبا ؼتاد٘ ٚ مبا ٜػاعسٖا يف َهاؾش١ 

١ٝ املباؾط٠، ٥َػ٪ٚي١ٝ اؾٛاْب ايع٬د١ٝ ٚايٛقا 2020( يػ١ٓ 55ايسٜٛاْٞ ضقِ )ؾ١ٓ ا٭َط 

                                                      

 .2/2/2222في  1/19/6922( بعجد م.ر.و/ د/11الجيؽاني ذي الخقػ رقػ )( األمخ 6)
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ٚتكسِٜ اـسَات ايكش١ٝ يًُٛاطٓني. ٚتطؾع ايًذ١ٓ ايعًٝا تٛقٝاتٗا إىل ايػٝس ض٥ٝؼ فًؼ 
 .(1)ايٛظضا٤ يٲقطاض عًٝٗا

يو فايؼ يف ش َٔ بني أِٖ قطاضات ايًذ١ٓ اؾسٜس٠ َٓع ايتذُعات بهاؾ١ أؾهاهلا مباٚ      
ا٭ؾطاح ٚ املٓاغبات ا٫دتُاع١ٝ. ٚإدطا٤ ايؿشل ايػطٜطٟ يًعطاقٝني ايٛاؾسٜٔ نآؾ١، ايععا٤ ٚ

باٱناؾ١ إىل ايؿشل ايػطٜع، ٚيف ساٍ عسّ ٚدٛز أعطاض، ٚظٗٛض ْتٝذ١ ايؿشل غايب١ 
ًَٜٛا. ٚغًل عٝازات ا٭طبا٤ اـاق١ ٚاجملُعات  14جيط٣ هلِ اؿذط ايكشٞ املٓعيٞ 

ز ظ١َٝٓ قسز٠، ٚايتؿسٜس ع٢ً تطبٝل اٱدطا٤ات ايكش١ٝ ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايطب١ٝ ملس
ايكش١ ٫غُٝا ؾُٝا ٜتعًل باضتسا٤ ايهُاَات ٚايتباعس اؾػسٟ ٚا٫دتُاعٞ يف زاخٌ 
 احمل٬ت ٚامل٪غػات اؿه١َٝٛ َٚ٪غػات ايكطاع اـام ٚايعذ٬ت، ٚقاغب١ املدايؿني،

 خط٣.ٚغريٖا َٔ ايكطاضات ا٭

 لثالثاملبحث ا
 العام واخلاص التذاخل بني سلطات الضبط اإلداري 

 91يف هىاجهة كىفيذ 
٫سعٓا ؾُٝا غبل اْ٘ ميهٔ إٔ حيكٌ تساخٌ بني غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ       

ٚاـام يف فاٍ ايكش١ ايعا١َ، ٚبايطدٛع إىل ايكإْٛ ايعطاقٞ ؾإْٓا ًْشغ أْ٘ َٓح 
ض٨ يػًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام، ٚمل ٜعاجل يف ق٬سٝات نبط١ٝ ٚاغع١ يف ساي١ ايطٛا

ات بني ايػًطات ايهبط١ٝ ايعا١َ ٚاـاق١، ٚبايتايٞ ختكام َكابٌ شيو ساي١ تٓاظع ا٫
ًْذأ ٖٓا إىل ايكاعس٠ ايعا١َ اييت شنطْاٖا غابكًا، ٚاييت تكهٞ بأْ٘ ٫ جيٛظ يػًط١ ايهبط 

 اختكام املػا٥ٌ اييت تسخٌ نُٔ اٱزاضٟ ايعاّ ايتسخٌ إ٫ يف سسٚز نٝك١ يف ا٭َٛض ٚ
غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام، ا٭َط ايصٟ ٜؿػح هلا اجملاٍ ٱقساض بعض ايكطاضات اييت 
تؿسز َٔ اٱدطا٤ات املتدص٠ َٔ غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام ملٛاد١ٗ املطض املعسٟ 

 ٚشيو بتٛؾط ؾطٚط ق١ًٝ قسز٠.
                                                      

عتيادية لسجمذ الؽزراء السشعقجة بتاريخ لقخارات التي صجرت عؼ الجمدة اال( لمسديج بذأن ا6)
 يشعخ السؽقع اإللكتخوني لألمانة العامة لسجمذ الؽزراء العخاقي:   21/2/2222

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9525 

 61/8/2222تاريخ الديارة      

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9525
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٫غاغٞ يكٛاعس ايكإْٛ اٱزاضٟ، ٚيهٕٛ فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ٖٛ املكسض ا٭ٍٚ ٚا
ؽصٖا سسٜجًا غكٛم ق٬سٝات غًط١ ايهبط اؾػٓبشح يف عسز َٔ ايكطاضات اييت 

( بؿهٌ ٜٛنح بعض 19-إدطا٤ات ملٛاد١ٗ ٚبا٤ )نٛؾٝس اؽاش اٱزاضٟ ايعاّ احمل١ًٝ يف 
ا ايكٛاعس اييت ميهٔ إتباعٗا يف َٛاد١ٗ َؿه١ً ايتٓاظع بني غًطات ايهبط اٱزاضٟ بٗص

 اـكٛم.

 املطلب األول
هشروعية قرارات الضبط اإلداري العام احمللية يف محاية الظحة العاهة 

 ثناء حالة الظروف الظحية الطارئةأ
٫ بس َٔ ايكٍٛ ا٫ًٚ بإٔ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ًَع١َ بايكٝاّ بٛادباتٗا يف       

ايعا١َ، ٖٚٞ ٫ متًو يف شيو  اؿؿاظ ع٢ً عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ، َٚٔ نُٓٗا عٓكط ايكش١
-اٱدطا٤ ايهبطٞ ايهطٚضٟ  اؽاش غًط١ تكسٜط١ٜ، ؾأٟ تككري َٔ داْبٗا يف ايتسخٌ ٚ

ميهٔ إٔ ٜطتب َػ٪ٚي١ٝ اٱزاض٠. ٖٚصا َا اقطٙ  فًؼ  -نْٛٗا غًط١ نبط إزاضٟ عاّ 
اب غتٝع١ٜ مماضغ١ غًطات ايهبط احمل١ًٝ ٫ايسٚي١ ايؿطْػٞ عٓسَا أٚدب ع٢ً ض٥ٝؼ ايبًس

ايطٚاغب غري املٓتع١ُ ملدًؿات ايبٓا٤ ع٢ً ا٭ضض، ٚيف ساي١ عسّ ايكٝاّ بصيو ، تٓٗض 
، أٚ خطط تًٛخ ايرتب١ ، أٚ يف  اؿهِ أْ٘ يف ساي١ تًٛخ ايرتب١َػ٪ٚي١ٝ ايبًس١ٜ. إش ٚضز يف

ساي١ ايتدًٞ عٔ ايٓؿاٜات ، أٚ تطغٝبٗا أٚ َعاؾتٗا مبا ٜتعاضض َع أسهاّ ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح 
، جيٛظ يػًط١ ايهبط اٱزاضٟ )ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ( ٚبعس اٱؾعاض ايطمسٞ، عتُس٠ يتطبٝكٗاامل

ايكٝاّ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ بتٓؿٝص ا٭عُاٍ اي٬ظ١َ ع٢ً ْؿك١ ايؿدل املػ٪ٍٚ، َٚٔ ثِ ٜرتتب 
ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ إٔ غًط١ ايهبط اٱزاضٟ احمل١ًٝ جيب إٔ تتدص ايتسابري اي٬ظ١َ يهُإ 

ت اييت غٝ٪زٟ ايتدًٞ عٓٗا أٚ تطغبٗا أٚ َعاؾتٗا بططم غري غ١ًُٝ ايتدًل َٔ ايٓؿاٜا
 .(1)كاطط ب١ٝ٦ٝ

                                                      

-Six-Fours-les(. بمجية )293226رقػ القخار ) ،62/62/2263 ،مجمذ الجولة( 6)

Plages:محكؽر في ججاول مجسؽعة ليبؽن, متاح عمى السؽقع اإللكتخوني ،) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur

iAdmin&idTexte=CETATEXT000035803953&fastReqId=205924421

5&fastPos=1  22/8/2222تاريخ الديارة  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035803953&fastReqId=2059244215&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035803953&fastReqId=2059244215&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035803953&fastReqId=2059244215&fastPos=1


 -دراسة مقارنة- نسؽذجا   69جخاءات مؽاجهة وباء كؽفيج اتشازع  ختراصات الزبط اإلداري العام والخاص في مجال حساية الرحة العامةاتشازع 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

111 

أَا غكٛم َؿطٚع١ٝ قطاضات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ أثٓا٤ ساي١ ايعطٚف ايكش١ٝ       
ايطاض١٥، ٚتعامحٗا َع قطاضات ايهبط اٱزاضٟ اـام ٫ بس َٔ ايٛقٛف عٓس َٛقـ فًؼ 

ع، ْٚبسأ ٖٓا بايكاعس٠ ايعا١َ اييت ٚنعٗا اجملًؼ غكٛم ايسٚي١ ايؿطْػٞ َٔ املٛنٛ
تعاسِ قطاضات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ َع قطاضات ايهبط اٱزاضٟ اـام يف فاٍ محا١ٜ 
ايكش١ ايعا١َ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، َٚس٣ إَها١ْٝ تطبٝل ٖصٙ ايكاعس٠ ع٢ً إدطا٤ات َٛاد١ٗ 

 (.19-ٚبا٤ )نٛؾٝس

اضٟ بؿهٌ َٓٗذٞ ع٢ً أْ٘ عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى غًط١ نبط غتكط ايكها٤ اٱزايكس       
إزاضٟ غكٛم َٛنٛع َعني ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين، ؾ٬ ٜهٕٛ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ 
كتكًا َٔ سٝح املبسأ ايتسخٌ يف املٛنٛع َا مل تهٔ ٖٓاى ظطٚف ق١ًٝ تربض شيو. ٚقس 

ٌ ظٗٛض دا٥ش١ نٛضْٚا. إش بطظ ٖصا املٛقـ يف فاٍ ايكش١ ايعا١َ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ قب
َٚا ًٜٝٗا َٔ قإْٛ ايب١٦ٝ، ْعِ املؿطع غًط١  (L.533-3)أْ٘ مبٛدب أسهاّ املٛاز 

ًٝا، عٗس بٗا إىل ايسٚي١ َُٗتٗا َٓع ا٭نطاض  نبط إزاضٟ خاق١ ٱط٬م ايها٥ٓات املعسي١ ٚضاث
ات املعسي١ اييت تًشل بايب١٦ٝ ٚايكش١ ايعا١َ اييت قس تٓذِ عٔ اٱزخاٍ املتعُس يًها٥ٓ

ًٝا يف ايب١٦ٝ، ٚعًٝ٘ أنس فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ أْ٘ ٫ جيٛظ يػًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ  ٚضاث
)ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ( بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ايتسخٌ يف مماضغ١ ٖصٙ ايػًطات ايهبط١ٝ اـاق١ 

كها٤ طبكًا يػًطتٗا يف اي –. نُا ٚأٚقؿت احمله١ُ اٱزاض١ٜ (1)َٔ خ٬ٍ غٔ ا٭ْع١ُ احمل١ًٝ
غتدساّ املبٝسات اؽصٖا ض٩غا٤ ايبًسٜات بؿإٔ اتٓؿٝص عسز َٔ ايكطاضات اييت  -ذٌاملػتع

غتدساّ َٓتذات ٚقا١ٜ ايٓبات بايكطب اتسابري ؿُا١ٜ ايٓاؽ عٓس  اؽاش يف أضانٞ بًسٜاتِٗ ٚ

                                                      

 :يشعخ عمى سبيل السثال( 6)
، رقػ 2266الول تذخيؼ ا 21 -الجسعية العامة لمقزاء اإلداري  –قخار مجمذ الجولة      

 متاح عمى السؽقع اإللكتخوني: (.Commune de Saint-Denis) (،221192القخار )
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATE

XT000024736674,    61/8/2222تاريخ الديارة.  
 (، 212992، القخار رقػ )2262ايمؽل  21قخار مجمذ الجولة،     
   (Commune de Valenceمتاح عمى ا .):لسؽقع اإللكتخوني 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATE

XT000026410515,  61/8/2222تاريخ الديارة  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026410515
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026410515


 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

109 

ؾباط  14َٔ املٓاطل ايػه١ٝٓ، َٚٔ ثِ أيػتٗا، ٚشيو َٔ خ٬ٍ عس٠ أسهاّ قسضت بتاضٜذ 
إش أنست احمله١ُ ع٢ً أْ٘ إشا نإ ا٭َط َرتًٚنا يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ، املػ٪ٍٚ عٔ  . 2020

إدطا٤ات ايهبط ايعاّ اي٬ظ١َ ؿؿغ ايٓعاّ  اؽاش ايٓعاّ ايعاّ يف أضانٞ بًسٜت٘، يف 
إدطا٤ات تٓع١ُٝٝ عا١َ  اؽاش ٚايػ١َ٬ ٚا٭َٔ ٚايكش١ ايعا١َ تطبٝكًا يًكإْٛ، ؾًٝؼ ي٘ 

٭ٕ شيو إْتٗاٌى يػًطات ايهبط اٱزاضٟ  ٓبات املُٓٛس١،غكٛم َٓتذات ٚقا١ٜ اي
اـاق١ املُٓٛس١ يػًطات ايسٚي١ يف ٖصا ايؿإٔ )ايٛظٜط(، ٚشيو مبٛدب ا٭سهاّ املصنٛض٠ 

. ٚيف سهِ آخط  أنس اجملًؼ بأْ٘ إشا نإ ا٭َط َرتًٚنا (1)يف قإْٛ ايكٝس ايطٜؿٞ ٚايبشطٟ
إدطا٤ات ايهبط  ؽاش يف أضانٞ بًسٜت٘، ٫ يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ، املػ٪ٍٚ عٔ ايٓعاّ ايعاّ

اٱزاضٟ ايعاّ ؿؿغ ايٓعاّ ٚايػ١َ٬ ٚا٭َٔ ٚايكش١ ايعا١َ ، ؾإٕ ايهبط اـام يًُٓؿآت 
ايػط١ٜ ٚايهبط اـام باملٝاٙ قس عٗست إىل احملاؾغ. ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز خطط دػِٝ 

ايهبط اٱزاضٟ ٚٚؾٝو، ؾ٬ ميهٔ يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ ايتسخٌ ٚمماضغ١ ٖصٙ ايكٛض َٔ 
 .(2)اـام

 

 

 

                                                      

(، متاح عمى السؽقع 69ي السحمي وجائحة )كؽفيج نقال  عؼ ارنؽد كؽزمشت، الزبط اإلدار  (6)
 اإللكتخوني: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/03/28/coronavirus-le-

maire-peut-il-doit-il-faire-usage-de-ses-pouv-6224718.html.  
 .61/8/2222تاريخ الديارة      

. رقػ القخار 62/1/2222محكسة اإلستئشاف اإلدارية في مخسيميا، قزاء مدتعجل،  ( 2)
(MA0132920( ،)la commune de Mazaugues)،  متاح عمى السؽقع

 اإللكتخوني: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=6C7E26

4B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tplgfr38s_2?oldAction=rechJuriA

dmin&idTexte=CETATEXT000041884088&fastReqId=1882333025

&fastPos=23.  61/8/2222تاريخ الديارة  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/03/28/coronavirus-le-maire-peut-il-doit-il-faire-usage-de-ses-pouv-6224718.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/03/28/coronavirus-le-maire-peut-il-doit-il-faire-usage-de-ses-pouv-6224718.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=6C7E264B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tplgfr38s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041884088&fastReqId=1882333025&fastPos=23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=6C7E264B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tplgfr38s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041884088&fastReqId=1882333025&fastPos=23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=6C7E264B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tplgfr38s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041884088&fastReqId=1882333025&fastPos=23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=6C7E264B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tplgfr38s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041884088&fastReqId=1882333025&fastPos=23
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 املطلب الثاني
 هذي هشروعية قرارات سلطة الضبط اإلداري العام 

 (91-يف هىاجهة )كىفيذ
 اؽاش ض ايتػا٩ٍ عٔ َس٣ َؿطٚع١ٝ تسخٌ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ٚآٖا ٜج      

، َع ٚدٛز غًطات نبط١ٝ خاق١ 19-دا٥ش١ نٛؾٝس اْتؿاضقطاضات قسز٠ ملٛاد١ٗ 
٫ً بعض تل بإقساض َجٌ ٖصٙ ايكطاضات. ٚيتكسِٜ دٛاب ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ْػتعطض أٚؽ

ؽصتٗا غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ بٗصا اـكٛم، ثِ ْتططم اايكطاضات اٱزاض١ٜ اييت 
ملٛقـ ايكها٤ اٱزاضٟ ايؿطْػٞ ٚبٝإ َٛقؿ٘ َٔ ايؿطٚط اييت ميهٔ إ تبٝح يػًط١ 

 ٌ ٖصٙ ايكطاضات ٚتعاسِ بٗا قطاضات ايهبط اٱزاضٟ اـام.َج اؽاش ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ 

 تعسز قٛض قطاضات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛضْٚا: -أ٫ًٚ
، ٚقع عسز َٔ ض٩غا٤ ايبًسٜات )ايعُس( قطاضات نبط١ٝ ق١ًٝ َٔ 2020آشاض  12َٓص       

( ٚاؿس Covid-19با٤ )أدٌ تؿسٜس أٚ اغتهُاٍ ايتسابري اييت اؽصتٗا اؿه١َٛ ملٓع ٚ
ٚاملػاي١ ٖٓا ٫ تتكٌ بٛنع قا١ُ٥ ؾا١ًَ هلصٙ ايكطاضات بكسض تعًكٗا بتشسٜس أِٖ  َٔ آثاضٙ.

اٱدطا٤ات اييت ميهٔ إ تتهُٓٗا ٖصٙ ايكطاضات. إش تتٓٛع ٖصٙ اٱدطا٤ات َٔ تٛقٝات 
 بػٝط١ إىل سعط قاضّ ملػازض٠ املٓعٍ. َٚٓٗا:

بط١ٝ احمل١ًٝ ٫ ؼتٟٛ ع٢ً أٟ ايتعاّ أٚ سعط يًكٝاّ : ؾبعض ايكطاضات ايهايتٛقٝات -1
، 2020ؾباط  28، بٌ أْٗا ٫ تتعس٣ نْٛٗا تٛقٝات ْٚكا٥ح. ٖٚهصا، مبٛدب َطغّٛ بعٌُ

َتجاٍ ٱدطا٤ات ٛض زٜٓٝؼ( تٛقٝات ْٚكا٥ح بؿإٔ ا٫أقسض ض٥ٝؼ بًس١ٜ )غإ يٝذط زٚ ب
 اؿذط املٓعيٞ ملٛاطين ايبًس١ٜ.

: عٌُ ايعسٜس َٔ ض٩غا٤ ايبًسٜات ٍٛ إىل بعض ا٭َانٔ ايعا١َسعط ايٛقٍٛ أٚ ايسخ -2
ع٢ً اؿس َٔ كاطط ػُع ايٓاؽ ٚشيو بإقساض قطاضات سعط ايٛقٍٛ إىل ا٭َانٔ ايعا١َ. إش 

بإغ٬م ايعسٜس َٔ امل٪غػات،  2020آشاض  20أَط ض٥ٝؼ بًس١ٜ )٫ٖاٟ( مبٛدب قطاض قازض يف 
 25َٚهتب١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ . ٚمبٛدب ايكطاض امل٪ضر  ٖٚٞ ايؿها٤ ايجكايف، ٚاملهتب١ ايعا١َ،

ض٥ٝؼ بًس١ٜ )إٜػٞ يٝ٘ َٛيٝٓٛ( ايتذُعات ايجابت١ يف أَانٔ عسٜس٠ يف  ، سعط 2020آشاض 
 املس١ٜٓ، ٖٚٞ ايػاسات ، ٚا٫ؾ١ٝٓ ٚسسٜك١ ايتعجل .
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، ضؾض ض٥ٝؼ بًس١ٜ )يٝبني(  2020آشاض  18. مبٛدب أَط إغ٬م أغٛام املٛاز ايػصا١ٝ٥ -3
 ايرتادع عٔ قطاض ٜتهُٔ ؾطض سعط ع٢ً أغٛام املٛاز ايػصا١ٝ٥ املؿتٛس١.

، سعط ض٥ٝؼ بًس١ٜ )َْٛتًُٝٝاض(  2020آشاض  22. مبٛدب املطغّٛ امل٪ضر سعط ايتذٍٛ -4
سطن١ ا٭ؾدام ٚاملطنبات يف مجٝع أما٤ إقًِٝ ايبًس١ٜ، ٚططم ايػٝاضات ٚايططم اـاق١ 

آشاض  22قباًسا. َٔ  6َػا٤ً ٚقبٌ ايػاع١  ١9 بعس ايػاع١ املؿتٛس١ أَاّ سطن١ املطٚض ايعاَ
 ست٢ ْٗا١ٜ ايؿٗط ْؿػ٘. 2020

اضٟ ايعاّ ع٢ً َا غبل أع٬ٙ، بٌ مل تكتكط قطاضات ايهبط اٱزقطاضات نبط١ٝ أخط٣:  -5
اؾا٥ش١، ٚأبطظ  اْتؿاضؽصت اْٛاع أخط٣ َٔ ايكطاضات اييت تٗسف إىل ؼكٝل اؿس َٔ ا

قسض َٔ ض٥ٝؼ بًس١ٜ )غاْاضٟ غٛض َري(، ايصٟ ٚقع ايعسٜس َٔ ا٫ٚاَط ا٭َج١ً عًٝٗا َا 
َاضؽ  16ٚايكطاضات ايهبط١ٝ املته١ُٓ إغ٬م املساضؽ اييت ناْت َطانعًا ي٬قرتاع يف ّٜٛ 

ْتدابات اييت دطت يف ايّٝٛ ايػابل. ْٞ ٚشيو بعس اؾٛي١ ا٭ٚىل َٔ ا٫يتطٗري املبا 2020
ٌ املػطح، املهتب١ اٱع١َٝ٬ ، ايكا٫ت ايطٜان١ٝ . ٚإيػا٤ ٚإغ٬م ايعسٜس َٔ ا٭َانٔ َج

 Place de laايػٛم ايَٝٛٞ ٚايػٛم ا٭غبٛعٞ، بإغ٬م ا٭نؿاى اييت تكع يف َٓطك١ )
République.ست٢ إؾعاض آخط ) 

ٚمل خيتًـ ا٫َط نجريًا يف ايعطام، ؾكس تسخًت غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف       
ٗا قطاضات مبٓع ايعسٜس َٔ ايكطاضات ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛضْٚا، َٚٓاحملاؾعات، ٚأقسضت 

بؿطض  2020ْٝػإ  21ٜاّ قسز٠، نايكطاض ايكازض عٔ قاؾغ ٣ْٛٓٝ يف ايتذٛاٍ ايؿاٌَ ٭
ؽصت خ١ًٝ ا٭ظ١َ يف ا. ٚ(1)سعط ايتذٛاٍ ايؿاٌَ يف عُّٛ احملاؾع١ يَٝٛٞ اؾُع١ ٚايػبت

َٔ اٱدطا٤ات ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛضْٚا يف احملاؾع١. قاؾع١ ايٓذـ بط٥اغ١ احملاؾغ، عسزًا 
ٚست٢ ايػاع١ ايػازغ١ قباًسا، سعط ايتذٛاٍ اؾع٥ٞ َٔ ايػاع١ ايجا١ْٝ عؿط٠ يًًٝا  َٚٓٗا

 .(2)عتصاض عٔ اغتكباٍ ايعا٥طٜٔ َٔ احملاؾعات ا٫خط٣، ٚغطٜٗا َٔ ا٫دطا٤ات ا٭خط٣ٚا٫
 

                                                      

 ava.gov.iq/details.php?id=185https://nin   متاح عمى السؽقع اإللكتخوني: ( 6)
 .28/8/2222ت . ز 

  https://najaf.iq/?p=32478                      متاح عمى السؽقع اإللكتخوني: ( 2)
 28/8/2222تاريخ الديارة     

https://ninava.gov.iq/details.php?id=185
https://najaf.iq/?p=32478
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 (:19-عاّ يف َٛاد١ٗ دا٥ش١ )نٛؾٝسٟ ايؾطٚط َؿطٚع١ٝ قطاضات ايهبط اٱزاض -ثاًْٝا

ٌٖ تتُتع ٦ٖٝات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ بػًطات نبط١ٝ ملٛاد١ٗ سا٫ت  ٚايػ٪اٍ ٖٓا
ايطٛاض٨ ايكش١ٝ؟ ؾٌٗ إٔ ٚدٛز غًط١ نبط إزاضٟ خام ؿاي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ َعٗٛز 

 ١بٗا يف ؾطْػا إىل ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١ حيطّ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ َٔ غًطات٘ ايهبطٝ
نُٔ اؿسٚز اٱق١ًُٝٝ حملاؾعٕٛ يف ايعطام ؽصٖا ااايعا١َ؟. ٌٖٚ إٔ ايكطاضات اييت 

ملٛاد١ٗ دا٥ش١ نٛضْٚا ميهٔ ٚقُٗا باي٬َؿطٚع١ٝ ٭ْٗا تسخٌ أغاغًا يف  حملاؾعاتِٗ
غًطات ايهبط اٱزاضٟ اـام املتُج١ً بايًًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػ١َ٬  اختكام 

 ايٛط١ٝٓ؟.

ايسٚي١  ايؿطْػٞ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ يف عسز َٔ قطاضات٘، إش أنس  مبٛدب  أداب فًؼ      
، ٚبعس ايتصنري با٭ْع١ُ ا٭غاغ١ٝ، اييت متٓح ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ 2020آشاض  22قطاضٙ ايكازض يف 

ٚايٛظٜط املػ٪ٍٚ عٔ ايكش١ غًط١ نبري٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين يًتكطف يف سا٫ت 
 ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، ع٢ً أْ٘:

ممجٌ ايسٚي١ يف املكاطع١ ٚض٥ٝؼ ايبًس١ٜ، ٚؾًكا يًؿطٚط ٚٚؾًكا يًططم احملسز٠ .... ٜتُتع 
إدطا٤ات أنجط تكًٝٝسا نُٔ  اعتُازبؿهٌ خام يف املس١ْٚ ايعا١َ يًػًطات احمل١ًٝ، بػًط١ 

املكاطع١ ٚايبًس١ٜ ػعٌ َٔ املُهٔ نُإ ايػه١ٓٝ ايعا١َ ٚا٭َٔ ايعاّ ٚايكش١ ايعا١َ، 
"ٚمبٛدب َهُٕٛ ٖصا اؿهِ، َٚع َطاعا٠ ايػٝاقات احمل١ًٝ..  ا٤،خاق١ يف ساي١ سسٚخ ٚب

" "تسابري أنجط تكٝٝسًا ػعٌ َٔ املُهٔ نُإ اعتُازميهٔ يًُشاؾغ ٚنصيو ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ "
 .(1)ايػ١َ٬ ايعا١َ ٚا٭َٔ ٚايكش١ ايعا١َ"

ٝع ٖصٙ مج اؽاش إٕ ٖصا ايكطاض املػتعذٌ ايكازض عٔ فًؼ ايسٚي١ حيسز يٓا أ١ُٖٝ       
مجٝع اٱدطا٤ات اييت حيتٌُ إٔ متٓع  -ٚبٗسف محا١ٜ ايكش١ ايعا١َ  -ايػًطات املدتًؿ١ 

اييت ميهٔ إٔ ؼس َٔ مماضغ١  -أٚ ؼس َٔ آثاض ايٛبا٤. ٚجيب إٔ تهٕٛ ٖصٙ اٱدطا٤ات
دتُاع أٚ سط١ٜ مماضغ١ ١َٓٗ اغ١ٝ، َجٌ سط١ٜ ايتٓكٌ، ٚسط١ٜ ا٫اؿكٛم ٚاؿطٜات ا٭غ

                                                      

 ( متاح عمى السؽقع اإللكتخوني: 6)
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-

contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-

2020-demande-de-confinement-total. 

   61/8/2222تاريخ الديارة      

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total
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١ ١ُ٥٬َٚ َٚتٓاغب١ َع ٖسف اؿؿاظ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ املتٛخ٢ َٔ ٖصٙ نطٚضٜ -َع١ٓٝ
 اٱدطا٤ات .

ط٥ٝؼ ايبًس١ٜ َٚٔ خ٬ٍ ايتُعٔ يف سٝجٝات ٖصا ايكطاض، ْطاٙ ٜ٪نس ع٢ً أْ٘ ميهٔ ي      
( مماضغ١ غًطت٘ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ست٢ يٛ مت إغٓاز غًط١ )ٚجيب عًٝ٘ أسٝاًْا

كٛم ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ غكٛم دا٥ش١ نٛضْٚا يط٥ٝؼ ايهبط اٱزاضٟ اـام غ
ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١. َٚٔ ثِ ميهٔ يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ إٔ ٜتدص "إدطا٤ات أنجط تكٝٝسًا" َٔ 

ٖصٙ ايتسابري إ٫  اؽاش تًو اييت ٜكطضٖا ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١. ع٢ً أْ٘ ٫ٚ ٜػتطٝع 
اؿؿاظ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ املبتػ٢ َٔ  إشا ناْت "نطٚض١ٜ َٚٓاغب١ َٚتٓاغب١ َع ٖسف

 ٖصٙ اٱدطا٤ات".

غتعذاٍ يًُشه١ُ اٱزاض١ٜ يف )دٛازيٛب( إٔ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ ٚنصيو سهِ قانٞ ا٫
 ايٛبا٤ ٚيهٔ يف ظٌ ظطٚف َع١ٓٝ: ْتؿاضَٔ بني ايػًطات املدتك١ يًتكسٟ ٫

تك١، مبا يف شيو ٱزاض١ٜ املد، ميهٔ يًػًطات ا19-ؾريٚؽ نٛؾٝس اْتؿاضيف ْطام َهاؾش١ ”
أٟ إدطا٤ات تٗسف إىل  اؽاش غا٤ ايبًسٜات عهِ غًطاتِٗ يف ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ، ض٩

، ٚاييت ميهٔ إٔ متٓع أٚ ؼس َٔ آثاض ايٛبا٤. محا١ٜ قش١ ايػهإ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم
ٌ سط١ٜ ايصٖاب ٖٚصٙ اٱدطا٤ات اييت قس ؼس َٔ مماضغ١ اؿكٛم ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ ، َج

دتُاع، جيب إٔ تهٕٛ نطٚض١ٜ َٚٓاغب١ َٚتٓاغب١ َع ٖسف اؿؿاظ ع٢ً ب ٚ سط١ٜ ا٫ٚاٱٜا
 (.1)“ايكش١ ايعا١َ املبتػ٢ َٓٗا

( إٔ أسهاّ Caenغتعذاٍ يًشطٜات يف احمله١ُ اٱزاض١ٜ يف )ٚأخريًا أنس قانٞ ا٫      
،  2020آشاض  23ايكإْٛ املػتشسث١ بَٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ٚ (L.3131-1)املٛاز 
امل٪ضر  293-2020َٔ املطغّٛ ضقِ  3َٔ ايكإْٛ ْؿػ٘ ٚاملاز٠  (L.3131-15)ٚاملاز٠ 

متٓح ايسٚي١ غًطات نبط إزاضٟ خام يف ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، ٚإٔ   2020آشاض  23يف 
ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ ميهٓ٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ غًطت٘ ايهبط١ٝ ايعا١َ ٚيهٔ بؿطط إٔ تهٕٛ اٱدطا٤ات 

                                                      

، رقػ القخار 2222اذار  23لمسحكسة اإلدارية في )جؽادلؽب(، قزاء مدتعجل،( ا6)
 (، متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:2222291)

https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2020/03/2000294.pdf.   
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نططابات يف ايٓعاّ ايعاّ أٚ يعطٚف اٚدٛز كاطط َع١ٓٝ تتعًل ب ٜربضٖااييت ٜتدصٖا 
 .(1)خاق١ يف ن٤ٛ خطط ايٛبا٤"

غتعذاٍ يف احمله١ُ اٱزاض١ٜ يف ْٝؼ َا ضؾعت أٜهًا طًبات إىل قانٞ ا٫ٚعٓس      
(Nice يٛقـ تٓؿٝص ايكطاض ايكازض َٔ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ يف )ٚايصٟ ًٜعّ 2020متٛظ  31 ،

إشا تعصض ٭قٓع١ ايٛاق١ٝ )نُاَات( يف بعض ايططم ايعا١َ، ٚخاضز ٖصٙ ايططم ضتسا٤ ااا٭ؾطاز ب
ايّٝٛ، نإ َٔ بني دتُاعٞ، ٚشيو خ٬ٍ غاعات قسز٠ َٔ تطبٝل قٛاعس ايتباعس ا٫

غتدساّ غًطات٘ يف ايهبط اايطًبات أْ٘ يٝؼ يط٥ٝؼ ايبًس١ٜ غتٓست إيٝٗا اا٭غباب اييت 
، إش إٔ املؿطع عٗس بٗصٙ اؿُا١ٜ  19-ٔ ٚبا٤ نٛؾٝسا١ٜ َاٱزاضٟ ايعاّ يف َػا٥ٌ اؿُ

ٚإدطا٤اتٗا إىل غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام، ٚشيو مبٛدب املطغّٛ اـام باـطٚز َٔ 
، ٖٚصٙ ايػًط١ ٖٞ احملاؾغ، ؾٝهٕٛ ي٘ مبٛدب 2020متٛظ  10ساي١ ايطٛاض٨ ايكازض يف 

تٗسف إىل ايتعاٌَ َع ٚبا٤  اييتغًػ١ً َٔ اٱدطا٤ات ايعا١َ  اؽاش ٖصٙ ايػًطات ايكا١ْْٝٛ 
يف املٓاطل اييت خطدت َٔ ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ ٚيف املٓاطل اييت مت متسٜسٖا  19-نٛؾٝس

غتعذاٍ إىل إٔ غًط١ ايهبط اٱزاضٟ َا ٖٛ َػتكط غابكًا شٖب قانٞ ا٫ . ٚغريًا َع(2)ؾٝٗا
ايهبط ايعاّ، ٚيهٔ اـام املُٓٛس١ يًسٚي١ ٫ ؼطّ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ َٔ مماضغ١ غًطت٘ يف 

 بؿطط إٔ ًٜتعّ ض٥ٝؼ ايبًس١ٜ بـ:

 
                                                      

، رقػ 2222آذار  26(، قزاء مدتعجل، Caenالسحكسة اإلدارية في ) (6)
 (, متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:2222366القخار)

http://caen.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Refere-

liberte-commune-de-Lisieux.    63/8/2222تاريخ الديارة  
 2222تسؽز  62( الرادر في 812-2222السادة االولى مؼ السخسؽم السخقػ )( 2)

في السشاطق  69-ة الالزمة لمتعامل مع وباء كؽفيجوالخاص بتحجيج التجابيخ العام
الخارجة مؼ حالة الطؽارئ الرحية وفي السشاطق التي تػ تسجيجها فيها. متاح عمى 

 السؽقع اإللكتخوني: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00
0042105897. 

 68/8/2222تاريخ الديارة     

http://caen.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Refere-liberte-commune-de-Lisieux
http://caen.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Refere-liberte-commune-de-Lisieux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
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 تكسِٜ أغباب َكٓع١ تتعًل بايعطٚف احمل١ًٝ، -آ

أ٫ ت٪ثط قطاضات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ع٢ً اتػام ٚؾعاي١ٝ اٱدطا٤ات اييت تتدصٖا  -ب
 غًط١ ايهبط اٱزاضٟ اـام.

اؿهطٟ  خكا٥ل ايٓػٝرٚيف ؼسٜسٖا هلص ايعطٚف احمل١ًٝ أنست احمله١ُ ع٢ً إٔ       
قتكاز١ٜ املطتبط١ باؾاشب١ٝ ايػٝاس١ٝ ايك١ٜٛ يًُس١ٜٓ ٖٞ يبًس١ٜ ْٝؼ، ٚاـكا٥ل ا٫

 اؽاش َطتبط١ بايعطٚف احمل١ًٝ يف ايبًس١ٜ تػٛؽ يط٥ٝؼ بًس١ٜ ْٝؼ  أغباب َكٓع١ ٚناؾ١ٝ،
قطاض سعط ايتٓكٌ، خ٬ٍ غاعات ايصض٠ٚ ٚ يف بعض ايؿٛاضع املسضد١ بؿهٌ سكطٟ ، َٔ 

 .(1)ضتسا٤ ايكٓاع ايٛامازٕٚ  Covid-19ٚبا٤  اْتؿاضدٌ َهاؾش١ أ

أَا يف ايكإْٛ ايعطاقٞ، ؾًِ ْكـ ع٢ً قطاض يًكها٤ اٱزاضٟ بٗصا اـكٛم، غري آْا       
( َٔ قإْٛ فًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ يػ١ٓ 7ْط٣ أْ٘ يف ن٤ٛ ْل ايبٓس )ضابعاً( َٔ املاز٠ )

ضٟ ايكازض٠ عٔ غًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ يف املعسٍ إٔ قطاضات ايهبط اٱزا1979
، ٚميتًو ايكها٤ هع يطقاب١ قه١ُ ايكها٤ اٱزاضَٟٛاد١ٗ اؾا٥ش١ ٖٞ قطاضات إزاض١ٜ ؽ

غًطات ٚاغع١ يف َٛاد١ٗ ٖصٙ ايكطاضات يف ساي١ ايطعٔ بٗا َٔ شٟ َكًش١، ؾً٘ إيػا٤ ايكطاض 
ْٚعطًا  -ًٝ٘. بٌ ٚميه١٘ٓ عايكازض َٔ احملاؾغ أٚ تعسًٜ٘ عػب ايعطٚف أٚ املكازق

( 208( َٔ املاز٠ )1ٚقـ تٓؿٝص ٖصٙ ايكطاضات ٚشيو بايطدٛع إىل  ايؿكط٠ ) -غتعذاٍؿاي١ ا٫
املعسٍ غكٛم ايكها٤ املػتعذٌ، ٚاييت ػٝع  1969َٔ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ يػ١ٓ 

)سازٟ عؿط( َٔ  إىل إسهاّ ايبٓس غتٓازًااؿكٌ بٓتٝذ١ ايطعٔ، ٚشيو ٚقـ ايتٓؿٝص إىل إٕ ٜ
( َٔ قإْٛ اجملًؼ اييت أداظت تطبٝل اٱدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ 7املاز٠ )

عٓس عسّ ايٓل عًٝٗا يف قإْٛ فًؼ ؾٛض٣  1969( يػ١ٓ 83املطاؾعات املس١ْٝ ضقِ )
(، َٔ قإْٛ املطاؾعات 151ايسٚي١. ع٢ً إ ٜكسّ ايطاعٔ طًبًا َػتعذ٬ً تطبٝكًا يًُاز٠ )

                                                      

 ، رقػ القخار 2222/آب/1السحكسة اإلدارية في نيذ، قزاء مدتعجل، ( 6)
    (N° 2003001( ،)Mme M. P., représentée par Me Le Gars, et M. J. L). 

 متاح عمى السؽقع اإللكتخوني:
http://nice.tribunal-
administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/ 2003001. pdf.   

 68/8/2222ريخ آخخ زيارة تا    

http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/%202003001.%20pdf
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/%202003001.%20pdf
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( غاع١ ع٢ً ا٭قٌ، ٜٚطؾل َا ٜععظ طًب٘ َٔ ١24 ٜبًؼ ؾٝٗا اـكِ قبٌ اؾًػ١ بـ)املسْٝ
( أٜاّ ٚتػطٟ يف 7املػتٓسات، ٚتكسض احمله١ُ قطاضاٖا بؿإٔ ايطًب خ٬ٍ َس٠ ٫ تتذاٚظ )

ؾأْٗا إدطا٤ات ايتكانٞ املكطض٠ يف ٖصا ايكإْٛ َع َطاعا٠ اٱسهاّ اـاق١ باملٛاز 
 املػتعذ١ً.

 ة:ـاخلامت 
 غتٓتادات:ا٫ -٫ًٚأ

إشا ناْت ١َُٗ محا١ٜ عٓكط ايكش١ ايعا١َ ٚضعاٜت٘ تػٓس إىل ٚظاض٠ ايكش١ نْٛٗا غًط١  -1
نبط١ٝ خاق١. ؾُٝهٔ إٔ تػتشسخ غًطات نبط١ٝ خاق١ َٚ٪قت١ إناؾ١ٝ يف ساي١ 

غتجٓا١ٝ٥ ملٛاد١ٗ ٖصٙ اؿاي١ ااختكاقات ايعطٚف ايكش١ٝ ايطاض١٥ ٚتؿاقُٗا، ٚمتٓح 
 ١.ايكش١ٝ املعٝٓ

ايكاعس٠ ايعا١َ أْ٘ يف ساٍ ٚدٛز غًط١ نبط١ٝ خاق١ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين َٔ أدٌ  -2
ايتعاٌَ َع َٛنٛع َعني، ٫ ؽتل غًط١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ  بايتسخٌ ٚإقساض 
قطاضات تتكس٣ يصيو املٛنٛع. ٜٚػتج٢ٓ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ساي١ ٚدٛز ظطٚف ق١ًٝ 

 ايكإْٛ َاْعًا َٔ ٖصا ايتسخٌ. خام، ناـطط ايٛؾٝو ع٢ً أ٫ ٜهٕٛ يف

عتُس ايكها٤ اٱزاضٟ ايؿطْػٞ ايكاعس٠ ايػابك١ غكٛم تٓاظع غًطات ايهبط ا -3
اتٗا يف َٛاد١ٗ  اختكام مماضغ١  ظ يًػًط١ ايهبط١ٝ ايعا١َ احمل١ًٝاٱزاضٟ ٚأدا

نططابات اييت تٗسز ايكش١ ايعا١َ ست٢ يٛ عٗست غًط١ يًهبط اٱزاضٟ اـام ا٫
طٛاض٨ ايكش١ٝ إىل ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚٚظٜط ايكش١ . ع٢ً إٔ ؼرتّ اٱدطا٤ات ؿاي١ اي

ايهبط١ٝ  ايعا١َ ؾطٚط َؿطٚعٝتٗا. إش جيب إٔ تهٕٛ َربض٠ َٔ سٝح ايػطض 
املٓؿٛز َٓٗا، َٚٔ سٝح ٚدٛز انططابات َع١ٓٝ يف ايٓعاّ ايعاّ، َٚٔ سٝح ايعطٚف 

 احمل١ًٝ نُا ٚجيب إٔ نطٚض١ٜ َٚٓاغب١ َٚتٓاغب١.

، Covid-19ؾُٝا ٜتكٌ ؼسٜسًا مبُاضغ١ ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ  يػًطت٘ نس ٚبا٤ ٚ -4
غتعذاٍ يف فًؼ ايسٚي١ أقٍط  بإٔ ا٭َط َرتٚى هلصٙ ايػًطات تهح إٔ قانٞ ا٫ا

مجٝع اٱدطا٤ات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ متٓع أٚ ؼس َٔ آثاض ايٛبا٤ بٗسف  ؽاش املدتًؿ١ ٫
ٖصٙ اٱدطا٤ات أنجط تكٝٝسًا َٔ إدطا٤ات ايهبط محا١ٜ قش١ ايػهإ، ع٢ً إٔ تهٕٛ 
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اٱزاضٟ اـام. ٚعًٝ٘ ؾ٬ تعس قطاضات َؿطٚع١ تًو اييت تكسض عٔ غًطات ايهبط 
اٱزاضٟ ايعاّ ؽؿـ َٔ ايكٝٛز اييت ؾطنتٗا ايػًط١ ايهبط١ٝ اـاق١ يف َٛاد١ٗ 

 . َامل تهٔ بتؿٜٛض أٚ ؽٌٜٛ َٔ ا٭خري19.٠-دا٥ش١ نٛؾٝس

 : اتايتٛقٝ -ثاًْٝا

يف ن٤ٛ َا ٚضز يف َنت ايبشح، َٚا تٛقًٓا إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر، ْٚعطًا يًعطف ايكشٞ       
اـطري ايصٟ ميط ب٘ ايعامل بؿهٌ، ْط٣ نطٚض٠ تكسِٜ بعض ايتٛقٝات امل١ُٗ اييت ؽل 
ايػًطات ايج٬خ ايعا١َ ايج٬خ)ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥(اييت جيب إٔ تتعاؾط 

 ٛاد١ٗ َجٌ ٖصٙ ايعطٚف ايطاض١٥:دٗٛزٖا فتُع١ مل

 غكٛم ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ:  -أ

بات َٔ ايهطٚضٟ تسخٌ املؿطع ايعطاقٞ ٚغٔ قإْٛ ايطٛاض٨ تطبٝكًا يًبٓس )تاغعًا(   -
( َٔ ايسغتٛض، ؼسز ؾٝ٘ ق٬سٝات ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بؿهٌ زقٝل 61َٔ املاز٠ )

تك١ً با٭َطاض ٚا٭ٚب١٦. ملٛاد١ٗ أٟ ظطف طاض٨ َٚٔ نُٓٗا ايعطٚف ايطاض١٥ امل
 يٝهٕٛ اغاغًا قاًْْٛٝا ٭ٟ إدطا٤ نبطٞ ٜكسض عٔ ايػًطات ايهبط١ٝ املدتك١. 

تعسٌٜ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ، ٚتهُٝٓ٘ ْكٛقًا تٓعِ ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ، ٚؼسٜس   -
اتٗا ملٛاد١ٗ سا٫ت ايطٛاض٨ ايكش١ٝ. إش إٕ اختكام ايػًطات ايهبط١ٝ اـاق١  ٚ

عاّ يًطٛاض٨ املصنٛض يف ايؿكط٠ ايػابك١ ٫ ميهٔ يٛسسٙ إٔ ٜػعـ ٚدٛز قإْٛ 
ايػًطات ايكش١ٝ بػبب خكٛق١ٝ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ ٚطبٝع١ إدطا٤اتٗا ْٚتا٥ذٗا اييت 

 قس تهٕٛ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ.

املعسٍ مبا ٜهُٔ  1979يػ١ٓ  65تعسٌٜ قإْٛ فًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ شٟ ايطقِ   -
كها٤ املػتعذٌ ٫ٚ غُٝا غكٛم ايكطاضات ايكازض٠ اييت يًكها٤ اٱزاضٟ مماضغ١ اي

 متؼ مماضغ١ اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ.

 غكٛم ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ:  -ب

تتطًب تسخٌ ايػًطات ايهبط١ٝ ايعا١َ ع٢ً  إشا ناْت ايعطٚف ايكش١ٝ تػُح أٚ      
بس هلصٙ  إدطا٤ات نبط١ٝ ملٓع ٚؽؿٝـ آثاض ايٛبا٤، ؾ٬ اعتُازاملػت٣ٛ احملًٞ، ٚ

 عتباض ايتٛقٝات أزْاٙ:ايػًطات ا٭خص بٓعط ا٫
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َٔ ايهطٚضٟ يػًطات ايهبط اٱزاضٟ ايعاّ ، ٖٚٞ تعتُس إدطا٤ات ٚقطاضات ملٓع ٖصا  -1
ايٛبا٤ ٚاؿس َٓ٘، ايبس٤ َٔ اٱدطا٤ات املتدص٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚايتشكل مما إشا 

ًٝا.  نإ شيو نطٚضًٜا يتطبٝكٗا قً

ا أنجط تكٝٝسًا َٔ اٱدطا٤ات ًطات ايهبط اٱزاضٟ بإٔ تهٕٛ إدطا٤اتٗإٔ تًتعّ غ -2
 ش٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين. ٛخأامل

جيب إٔ ٜهٕٛ قطاض غًط١ ايهبط احملًٞ َػببًا بؿهٌ زقٝل. ٚإٔ تػتٗسف ؼكٝل  -3
ٖسف ٚاسس ؾكط يًكش١ ايعا١َ: ٖٛ ٖسف ايٛقا١ٜ َٔ آثاض ايٛبا٤ ٚاؿس َٓٗا. ٚإٔ ٜهٕٛ 

ًا يف ن٤ٛ "ايعطٚف احمل١ًٝ" اييت جيب ٚقؿٗا ٚؼسٜسٖا ع٢ً ايٓشٛ ايكطاض َربض
 املطًٛب.

جيب إٔ خيهع ايكطاض ايهبطٞ ايعاّ يًُباز٨ ٚايكٛاعس ا٭خط٣ املًع١َ ٭ٟ تكطف  -4
إزاضٟ ، ٫ غُٝا َبسأ املػاٚا٠ ايصٟ ٜٛدب تطبٝل ايكطاض بؿهٌ َتُاثٌ ع٢ً مجٝع 

تؿاب١ٗ، نُا ميهٔ مبٛز ٖصا املبسأ َعا١ًَ ا٭ؾدام ممٔ ٜتُتعٕٛ مبطانع قا١ْْٝٛ َ
 .بؿهٌ كتًـمجٝع ا٭ؾدام شٟٚ املطانع ايكا١ْْٝٛ املدتًؿ١ 

The Author declare That there is no conflict of interest 

  ادرـاملظ
 ايهتب ايعطب١ٝ: -ا٫ًٚ

يكاٖط٠، اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ا)ايهبط اٱزاضٟ ٚسسٚزٙ، عازٍ، أبٛ اـري،  .1
1995), 

ط اٱزاضٟ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ ايٓطام ايكاْْٛٞ يػًط١ ايهبعبس املٓعِ ، ايهٟٛ،  .2
 , (2016غهٓسض١ٜ، ١ٝ، ا٫ايطبع١ ا٫ٚىل، َهتب١ ايٛؾا٤ ايكاْْٛ) غتجٓا١ٝ٥،ٚا٫

بسضإ، قُس قُس ، َهُٕٛ ؾهط٠ ايٓعاّ ايعاّ ٚزٚضٖا يف فاٍ ايهبط اٱزاضٟ، )زاض  .3
 (،1992ايكاٖط٠،  ايٓٗه١ ايعطب١ٝ،

 ،َٗسٟ ٜاغنيايػ٬َٞ، عكاّ عبس ايٖٛاب  ٚز.  ايربظلٞ،  عًٞ قُس  ٚز.بسٜط،  .4
 ، (2011ايعاتو يكٓاع١ ايهتاب، ايكاٖط٠، )َباز٨ ٚأسهاّ ايكإْٛ اٱزاضٟ، 
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 .(2000عات اؾاَع١ٝ، ا٫غهٓسض١ٜ، اؿًٛ، َادس ضاغب ، ايكإْٛ اٱزاضٟ، )زاض املطبٛ .5
، زاض 2ط) ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً قطاضات ايهبط اٱزاضٟ، ،سػٓنيقُس عبس ايعاٍ،  .6

  .(1991,ايٓٗه١ ايعطب١ٝ،ايكاٖط٠
َطغٞ، سػاّ،  غًط١ اٱزاض٠ يف فاٍ ايهبط  اٱزاضٟ، )زاض ايؿهط اؾاَعٞ،  .7

 (،2011اٱغهٓسض١ٜ، 
 ايهتب ايؿطْػ١ٝ: -ثاًْٝا

1. LEBRETON, Gilles, droit administratif général, (4e  

édition, DALLOZ, Paris, 2007), 

2. LOMBARD, Martine et DUMONT, Gilles, (Droit 

administratif, 8e édition, hyperCours Dalloz, Paris, 2009), 

3. M. Coulibaly, Droit Administratif (groupe de cours n° II), 

(Université Toulouse 1 Capitole, 2016 – 2017), 

4. MORSI, Hossam, Administration Authority in the Field 

of Administrative Control, (Dar Al Fikr University, 

Alexandria, 2011), 

 ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايكطاضات: -ثايجًا
 ايؿطْػ١ٝ: -أ
 املعسٍ، 1958ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ  .1
 يًتذُعات اٱق١ًُٝٝ  املس١ْٚ ايعا١َ .2

(Code général des collectivités territoriales)    
 (Code des communes)                                    يًبًسٜات املس١ْٚ ايعا١َ .3
 (Code de la santé publique)                   ايكش١ ايعا١َ ايؿطْػ١ٝ  قإْٛ .4
 اـام بكٓاع١ ا٫ؾ٬ّ ايػُٝٓا١ٝ٥  ايكإْٛ .5

                                (Code de l'industrie cinématographique) 
ْٝػإ عاّ  3( ٚايكازض يف 385-55 °)ايكإْٛ اـام عاي١ ايطٛاض٨ شٟ ايطقِ  .6

1955. 
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 .1982َاضؽ  2( ايكازض يف 213-82ايكإْٛ شٟ ايطقِ ) .7
بؿإٔ تٓعِٝ اٱزاض٠ املطنع١ٜ  2013آب  12( ايكازض يف 728-2013املطغّٛ شٟ ايطقِ ) .8

 ٚٚظٜط َا ٚضا٤ ايبشاض ايتابع١ يٛظٜط ايساخ١ًٝ
 .2019نإْٛ ا٫ٍٚ يػ١ٓ  24( ايكازض يف 1428-2019ايكإْٛ ايطقِ ) .9

 يًطٛاض٨. 2020آشاض  23( امل٪ضر 293-2020ايكإْٛ شٟ ايطقِ ) .10
ٚاـام بتشسٜس ايتسابري ايعا١َ  2020متٛظ  10( ايكازض يف 860-2020املطغّٛ املطقِ ) .11

 املٓاطل اـاضد١ َٔ ساي١ ايطٛاض٨ ايكش١ٝ يف 19 -اي٬ظ١َ يًتعاٌَ َع ٚبا٤ نٛؾٝس 
 ٚيف املٓاطل اييت مت متسٜسٖا ؾٝٗا.

 ايعطاق١ٝ: -ب
 ،ايٓاؾص 2005ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  .1
املعسٍ. َٓؿٛض يف ايٛقا٥ع  1979( يػ١ٓ 65قإْٛ فًؼ ايسٚي١ ايعطاقٞ شٟ ايطقِ ) .2

ٛاْني ٚا٫ْع١ُ، ، فُٛع١ ايك1، اؾع٤ 1979-06-11، بتاضٜذ 2714ايعطاق١ٝ، ايعسز
 . 660م

املعسٍ. َٓؿٛض يف ايٛقا٥ع  1969( يػ١ٓ 83قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ شٟ ايطقِ ) .3
، فُٛع١ ايكٛاْني 2، اؾع٤ 1، م1969-11-10بتاضٜذ  |1766ايعطاق١ٝ ، ايعسز 

 ،477ٚا٫ْع١ُ، م
يعطاق١ٝ يف ايٛقا٥ع ا ، َٓؿٛض1980( يػ١ٓ 99قإْٛ ايٛقا١ٜ َٔ ا٫ؾعاعات امل٪ش١ٜ ضقِ ) .4

 ,798، م26/5/1980، بتاضٜذ 2775بايعسز 
املعسٍ َٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز  1981يػ١ٓ  89قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ  .5

 ,759، م2، اؾع٤ 1981-08-17، يف تاضٜذ 2845
، َٓؿٛض بايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز 2002( يػ١ٓ 55قإْٛ محا١ٜ اٯثاض ٚايرتاخ شٟ ايطقِ ) .6

 .567، م18/11/2002ذ بتاضٜ 3957
املعسٍ.  2008( يػ١ٓ 21قإْٛ فايؼ احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ شٟ ايطقِ ) .7

 .3/11/2008يف  4095ٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز 



 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

191 

, ْؿط يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ 2009( يػ١ٓ 27قإْٛ محا١ٜ ٚؼػني ايب١٦ٝ شٟ ايطقِ ) .8
 ,25/1/2010يف  4142بايعسز 

املعسٍ، املٓؿٛض ظطٜس٠ ايٛقا٥ع  2016( يػ١ٓ 20ٕ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ شٟ ايطقِ )قاْٛ .9
/ ايػ١ٓ ايجا١َٓ 2016آب 29ٙ/  1437شٚ ايكعس٠  25( يف 4414ايعطاق١ٝ: ايعسز )

 ٚاـُػٕٛ
 . 3/2/2020يف  6/59/1932( بعسز ّ.ض.ٚ/ ز/55ا٭َط ايسٜٛاْٞ شٟ ايطقِ ضقِ ) .10
املتدص ظًػت٘ املٓعكس٠ بتاضٜذ  ١ٓ2020 ( يػ74قطاض فًؼ ايٛظضا٤ املطقِ ) .11

26/3/2020 
 املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ: -ضابعًا 

1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessio

nid=356E1F515F7820D311C7624EF9499983.tpdjo10v_1

?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00

0007814649&fas  

2. http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/consei

l-detat-5eme-et-3eme-ssr-31-janvier-1997-sarl-camping-

les-clos-requete-numero-156276/ 

3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTex

te=CETATEXT000018005237. 

4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTex

te=CETATEXT000021385702 . 

5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAc

tion=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00000821517

8&fastReqId=2011274612&fastPos=1 . 

6. http://montreuil.tribunal-

administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Le-

tribunal-suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-de-

Saint-Ouen . 

7. http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9525 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J

ORFTEXT000000695350. 
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8. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAc

tion=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00003580395

3&fastReqId=2059244215&fastPos=1 

9. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTex

te=CETATEXT00002473667 

10. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idT

exte=CETATEXT000026410515. 

11. http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/03/28/

coronavirus-le-maire-peut-il-doit-il-faire-usage-de-ses-

pouv-6224718.html .51/8/0202. ت.ز   

12. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jses

sionid=6C7E264B1F51B1206A2EB24C8AB9C962.tpl

gfr38s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT

EXT000041884088&fastReqId=1882333025&fastPos=

23. 

13. https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-

contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-

d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total . 

14. https://blog.landot-avocats.net/wp-

content/uploads/2020/03/2000294.pdf 

15.  http://caen.tribunal-administratif.fr/A-

savoir/Communiques/Refere-liberte-commune-de-

Lisieux . 

16. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte

=JORFTEXT000042105897  .  

17. http://nice.tribunal-

administratif.fr/content/download/173636/1722125/ver

sion/1/file/ 2003001.pdf. 

18. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?old

Action=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000076

43805&fastReqId=421870901&fastPos=2. 

19. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1987/87149L.htm  

20. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idT

exte=CETATEXT00002485346, 

https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2020/03/2000294.pdf
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2020/03/2000294.pdf
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00002485346
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00002485346
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21. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?ci

dTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIA

RTI000006432021&dateTexte=&categorieLien=cid, 

22. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte

=JORFTEXT000027838041&categorieLien=id,  

23.  https://ninava.gov.iq/details.php?id=185 

24. https://najaf.iq/?p=32478 
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