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 الطبيعة القانونية لهارئيس الوزراء في اصدار اوامر الدفاع و سلطة

 بين االنعدام والصحة .

 

 حقائق من اجل العبور .....

والحجلللللا بقلللللر  بالحجلللللا .  الصلللللحا . واللللللرا  عقلللللو    للللل  الللللل لعل .النقلللللل عبنللللل    للللل  
 والمص حا اساس البرجعح ...

 

  -ارهاصات البحث :

    للل  مللا عسلللبج  ملللن انللار نابجلللا  للن جائحلللا اورونلللا ومللا ا قب لللا مللن اب لللا  بللل ابعر  ابربعبلل
الجعلللا واحبعادعلللا ل للل   فقللل  بلللرلت وبالحلللام اللل ع    مدالبلللات باعجلللا  ح لللول  واجلللرا،ات  
 المسبج ات .

ال بواجلللا جائحلللا اورونلللا  والللان ملللن الللمن ا الب افلللت   للل  د للل  اصللل ار اواملللر  فلللا   
بلللل ببعللل اها الللل  مواج لللا االنلللار اعلللر المباالللرت لجائحلللا اورونلللا والنابجلللا  لللن   فحسللل  

  اب ا  ب ابعر واجرا،ات مواج ا الجائحا وابع  من  لك .

واملللر  فلللا    وهنلللاك مدالبلللات ا ابسلللملللا سلللبق فقللل  صللل ر حبللل  هللل   ال ح لللا وبنلللا،   للل  
  بللللا بالل ل عال للللات    علللل ت باصلللل ار اوامللللر  فللللا  بعللللالت مللللا عنللللار مللللن موااللللع  ببع للللق

 بم ع  ل مجالس المنب با   واعرها .ال  العقو    االعجارات   الع وى   القانونعا 

 من اجل  لك اان ه ا البحث ....

 الفصل االول 

 والطبيعة القانونية لها .سلطات الرئيس باصدار اوامر الدفاع 

 .ابب ا، 

ان  لللانون الللل فا  هلللو ملللن القلللوانعن االسلللبننائعا والبلللل بعللل   روجلللا  لللن االصلللل العلللا  فقللل  حامبلللا 
 .دوارئ     حالا ال فا   ن الودن   االجرا،ات الب ابعر   بعدعل المصد حات   

 والالللرورت م جئلللا  املللا انلللا عبحلللث فلللل االللعق ندلللاو   فاالسلللبننا، ال عجلللول البوسللل  فلللل ب سلللعر  
 وبق ر بق رها   وانا ما جال ل ا عبدل بلوال ا .
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 بق ع  ....حقائق من النصوص ....

  عع لللن العملللل ب للل ا القلللانون بلللارا ت م اعلللا بصللل ر بنلللا،   للل   لللرار ملللن مج لللس اللللولرا،   ا
حللل ث ملللا عسلللب  ل الللل فا   لللن اللللودن فلللل حاللللا و لللو  دلللوارئ ب للل   ا ملللن اللللودنل  و 

ل جمعللل   نحلللا، المم الللا  و فلللل مندقلللا من لللا بسلللب  و لللو  حلللر     و السلللالما العاملللا فللل
 عللللا  حالللللا ب لللل   بو و  للللا    و حلللل وث االلللدرابات  و فبنللللا  ا  عللللا مسلللل حا  و اللللوارث 

   2  . اما  و انباار آفا  و وبا،
 

  بباللللمن اةرا ت الم اعللللا بعللللان الحالللللا البللللل بقللللرر بسللللبب ا   للللالن العمللللل ب لللل ا القللللانون
 .2  . فع ا وبارعخ العمل ب  والمندقا البل عدبق

 

  عع لللن  لللن و للله العملللل ب للل ا القلللانون بللل را ت م اعلللا بصللل ر بنلللا،   للل   لللرار ملللن مج لللس
 من  انون ال فا  . 2  .الولرا،

 

  ملللن  3ملللن ال سلللبور هلللو ملللا بالللمنبا الملللا ت  421الاللل ص المالللار العلللا فلللل نلللص االملللا ت
  انون ال فا  وهو رئعس الولرا، .

 

 عس الللولرا، اب ا هللا هللل بلل ابعر واجللرا،ات اللرورعا وفقللا لللنص الوسللائل البللل عحللق لللرئ
ملللللن  لللللانون الللللل فا   وهلللللل جلللللوهر وسلللللائل مواج لللللا الم لللللادر بان لللللا م  بلللللا  3الملللللا ت 

مللللن  421ومسللللبعج ا والعوجلللل  بلللل عل  ن للللا   ،حالللللا الاللللرورت     لللللك ان مد لللل  المللللا ت 
 . حالا و و  دوارئ ال سبور جا، بعبارت 

 

  3  الملللا تالغاعلللا ملللن ا لللالن حاللللا الدلللوار  والعملللل باحالللا   لللانون الللل فا  حللل  ب ا-  ،- 
عنللللاد بدبعللللق هلللل ا القللللانون بللللرئعس الللللولرا، الب للللا  البلللل ابعر واالجللللرا،ات الاللللرورعا 
لبلللنمعن السلللالما العاملللا والللل فا   لللن المم الللا  ون البقعللل  بنحالللا  القلللوانعن العا علللا المعملللول 

بللللعن اب للللا  الللللرئعس ل بلللل ابعر واالجللللرا،ات  ون البقعلللل  باحاللللا    فقلللل  بلللل  الللللربد ب للللا.  
دالمللللا ان للللا مب لللل ت مللللن اجللللل بللللامعن السللللالما العامللللا واللللل فا   للللن : القللللوانعن العا عللللا 

 المم اا .
 

  ٠١الملللا ت املللا انلللار العملللل باحالللا   لللانون الللل فا  واالواملللر الصلللا رت بمقبالللا  فقللل  بعنب لللا 
او بالللرع  ع لللاله ا  حاللل  ملللن احالللا  هللل ا  ،عو للله العملللل بلللا  نلللص:ملللن  ات القلللانون 

 .ف   عقل بو ه جمع  النصوص القانونعا القانون واالوامر الصا رت بمقباا .  
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و  عللا فلل ن ندللاو اسللب  ا  الصللالحعات ال اصللا بللرئعس الللولرا، وفقللا لقللانون اللل فا  هللل 
 اب ا   وامر  فا  مامون ا ب ابعر  ا  م  با ومسبعج ا ومق رت بمق ار .

لبلللنمعن السلللالما العاملللا ، 3الغاعلللا ملللن اب ا هلللا محللل  ت بملللا ور  بالملللا ت  هللل   البللل ابعروان 
   .وال فا   ن المم اا

 

  ملللن   املللا  لللن الللال االواملللر البلللل عصللل رها رئلللعس اللللولرا، ف لللل وفقلللا للللنص ال قلللرت
 . عمارس رئعس الولرا، صالحعابا بموج   وامر  دعا ، 3الما ت 

 

  للللرئعس اللللولرا، ،  3واملللا  لللن مسلللبوى الب لللوعد فع لللا فقللل  ح  بلللا ال قلللرت   ملللن الملللا ت
ب للوعد جمعلل  صللالحعابا  و بعالل ا لمللن عللرا   هللال ل قعللا  بلل لك فللل جمعلل   نحللا، المم اللا 

 .  و فل مندقا مح  ت من ا وبالارود والقعو  البل عععن ا
فلللل السللل دا ملللن اونلللا عجللل  واننلللا نلللرى فعلللا  روجلللا   للل  القوا للل  العاملللا فلللل الب لللوعد  

 ان عاون جلئعا ال ا عا .

  املللا  لللن الباععللله القلللانونل الواملللر الللل فا  فان لللا  لللرارات ا ارعلللا بلللالم  و  المبعلللاره   علللا
افصللللام اة ارت  للللن ارا ب للللا الم لمللللا بمللللا ل للللا مللللن سلللل دا بمقبالللل  القللللوانعن وال للللوائح ،
 انونلللا  والللان البا لللث   للللك بقصللل  احللل اث مرالللل  لللانونل معلللعن مبللل  الللان ممانلللا  وجلللائلا  و

   .   عا اببغا، مص حا  اما
اللللل  مبلللل ا  –اوامللللر اللللل فا   –بمللللا عنبنللللل   عللللا مللللن  اللللو  هلللل   القللللرارات اال ارعللللا 

مللللن  للللانون  5الماللللرو عا و اب عب للللا لاللغللللا، امللللا  القاللللا، اال ار  وفقللللا لللللنص المللللا ت 
 القاا، اال ار  .

 :  اما  ن العقوبات البل فرا ا  انون ال فا- 
ععا للل  ملللن ع لللاله اواملللر الللل فا  بالعقوبلللات المنصلللوص   ع لللا فلللل االواملللر   للل  ان ال  - 

ببجلللللاول العقوبلللللا الحلللللبس مللللل ت نلللللالث سلللللنوات او الغراملللللا بمب للللل  نالنلللللا االه  عنلللللار او 
 .العقوببعن معا

ا ا للللل  ببللللعن اوامللللر اللللل فا   قوبللللا ل م ال للللا فععا لللل  الم للللاله بللللالحبس ملللل ت ال بلعلللل   - 
 .راما ال ببجاول  مسمائا  عنار او باح ى هابعن العقوببعن    سبا اا ر وبغ

ا ا اانلللت الم ال لللا جرعملللا بموجللل  ا   لللانون ا لللر فبدبلللق العقوبلللا اللللوار ت فلللل  للللك  - 
 .القانون ا ا اانت اا  مما ور  فل ه ا القانون

بصلللللا ر االملللللوال والوسلللللائل البلللللل بسلللللبعمل فلللللل اربالللللا  الجرعملللللا او الالللللرو  فلللللل  - 
 .رئعس الولرا، ر  االاعا، المصا رت او جل، من ااربااب ا  ول

للللرئعس اللللولرا، صلللالحعا اجلللرا، ا  بسلللوعا او مصلللالحا فلللل ا    لللوى ناجملللا  لللن  -هللل 
 .م ال ا احاا  ه ا القانون ول  عابس  الحا  فع ا ال رجا القدععا
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  امللللا  للللن المحامللللا الم بصللللا بن للللر النلا للللات المبحققللللا بللللا الن العمللللل باحاللللا   للللانون
 -  واص ار اوامر ال فا  والقرارات المب ر ا  ن ا فان ا     النحو البالل :ال فا

ب للللبص بللللالن ر فللللل الجللللرائ  البللللل بربالللل   الفللللا الحاللللا   للللانون محامللللا ب اعللللا الجلللللا،  - 
 .واوامر ال فا  الصا رت بمقباا 

اللل ص جلللرى بو ع لللا او القلللبد   علللا المحاملللا اال ارعلللا ب لللبص بن لللر ا  دعلللن ملللن ا   - 
قلللانون او ا   ملللر  فلللا  او جلللرى االسلللبعال، او واللل  العللل    للل  ماللللا او بموجللل  هللل ا ال

 .مال موجو  بحت  ارافا او ال  صاح  مص حا بالنعابا  ن الا ص الم اور
ل مدالبلللا بلللالبعوعد محاملللا الب اعلللا او صللل ح الحقلللوو الم بصلللا وفقلللا لال بصلللاص القعملللل  -ت

مللللال ولاللللل مللللن بلللل   العللللا ل لاللللل مللللن ا لللله بللللن   مللللل او ا ا، ا    مللللا او بقلللل ع  ا 
االسللللبعال،   لللل  مالللللا او والللل  العلللل    عللللا او نق للللا او ابالفللللا ولاللللل مللللن اب لللل  بحقللللا ا  

ولللل  علللربد بمقللل ار اجلللرا، بموجللل  هللل ا القلللانون او ا  املللر او با عللله صلللا ر بمقبالللا  
 . ن ا  مال او  مل او اجرا،الولرا،  رئعسالبعوعد المقر من  بل 

 

  ٤الما ت واما  ن نداو اسب  ا  الرئعس الوامر ال فا  ف ل مبعنا فل. 

 -:لرئعس الولرا، ممارسا الصالحعات البالعا،، 

والل   عللو    لل  حرعللا ا الل اص فلللل االجبمللا  واالنبقللال واال امللا  و لقللا، القللبد   للل   - 
 .المبابا ب    و ال درعن     ا من الودنل والن ا  العا  وا بقال  

 .با عه    ا ص بالقعا  بن   مل  و   ا،      ما امن   ربا  - 
ب بللللعش ا اللللل اص وا ملللللاان والمرابلللللات  ون البقعلللل  بنحالللللا      لللللانون آ لللللر  وا ملللللر  - 

 و.باسبعمال القوت المناسبا فل حالا الممانعا
الللل  العلللل    لللل  ا مللللوال المنقولللللا واعللللر المنقولللللا وبنجعللللل الوفللللا، باللللل عن وااللبلامللللات  - 

 .المسبحقا
   نلللل   و حصللللر  و بقععلللل  اسللللبعرا  المللللوا   و بصلللل عرها  و نق  للللا مللللن ماللللان  للللل  آ للللر  م - 

وبح علللل  البعامللللل ب للللا وح للللر ا  ائ للللا  و  بالف للللا  و اللللرائ ا  و المقاعاللللا   ع للللا وبح علللل  
 . سعارها

االسلللبعال،   للل      رد  و بنلللا،  و درعلللق  و مصللل ر ملللن مصلللا ر المعلللا  والدا لللا و ن  -و
ببع لللق بالللل فا  و ن علعلللل     الللجار  و مناللليت   ع لللا   و ن علللنمر عناللل ،   ع لللا   ملللاال 

 .ب  ارب ا واسبغالل ا  و بن ع  اسبعمال ا
 .ا ال، بعد المنادق  و  لل ا وفرد من  البجول فع ا -ل

 .بح ع  موا ع  فبح المحالت العاما و اال  ا ا  ا  و بعا ا-م

المنلللللادق الم ب  لللللا   و  الللللالو    بن لللللع  وسلللللائل النقلللللل والمواصلللللالت وبح عللللل ها بلللللعن  -د
 .درعق  و مجرى ما، او بغعر ابجاها و من  حراا السعر   عا او بن عم ا
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مرا بلللا الرسلللائل والصلللحه والمدبو لللات والنالللرات والرسلللومات وجمعللل  وسلللائل البعبعلللر  - 
وال  اعلللللا واة لللللالن  بلللللل نالللللرها والللللبد ا ومصلللللا رب ا وبعدع  لللللا و الللللالو  ملللللاان 

 .   ا ها
 و  ملللل بصلللامع   و  لللرائد    مالللان  و الللل، بععنلللا  للل  ع عللل  العللل و  منللل    للل  صلللور -ك

ومنلل  االحب للا  بجللوار هلل   ا مللاان وا اللعا، بللن   ج لللت بصللوعر  و مللوا  لعمللل الصللور 
والبصلللللامع  وال لللللرائد ومنللللل  المالللللوث  و البلللللن ر فلللللل منلللللل هللللل   ا ملللللاان  ون  للللل ر 

 . مارو 
ت والمللللوا  القاب لللا لالن جللللار  و البللللل  لغلللا، ر للللص ا سللل حا النارعللللا واللللل  ائر والم ر علللا -ل

بللل  ل فلللل صللللنا ا المب جلللرات ومنلللل  صلللنع ا  و بعع لللا  و اللللرائ ا  و نق  لللا  و البصللللره 
 .ب ا وا مر ببس عم ا وابد ا و االو محالت بعع ا و لن ا

منلللللل  صللللللن   ج لللللللت االبصللللللال  و بعع للللللا  و اللللللرائ ا  و حعالب للللللا وا مللللللر ببسلللللل عم ا  - 
 .   وابد ا

 

  .اما  ن دبععا ه   الس دات من حعث ورو ها     سبعل الحصراو المنال 

 1صلللعااا القانونعلللا لمد للل  الملللا ت فلللان هللل   السللل دات هلللل سللل دات حصلللرعا ملللر   للللك ال
    وجرعلللا   للل  القا للل ت للللرئعس اللللولرا، ممارسلللا الصلللالحعات البالعلللااسلللب  ا   بلللارت ،ب

ال ا بصلللاص اال بلللنص   وابسلللا ا مللل  العاملللا فلللل سللل دات الالللبد اال ار  انلللا ال سللل دا و
الدبععلللا االسلللبننائعا لقلللانون الللل فا  والبلللل عنبغلللل ببعلللا ل لللا  للل   البوسللل  فلللل ا بصاصلللات 

 الرئعس .

   لللل  سللللبعل المنللللال   فللللان مقبالللل  هللللو 1حبلللل  بللللال رد الجلللل لل بللللان مللللاور  بالمللللا ت 
  .والمساوت  نا   هو االبحا  فل الع ا  1القعاس بعن المنصوص   عا فل الما ت 

فللا لنبللوت الحالل و   وصلله  للاهر مناللبد:  الع للا هلللو ا عور   هللل مللا جع للا الاللر   مللارت مث
 هل البل عناد ب ا الحا .و

لللببا ملللن ج للل  ل مصلللالح  و  فللل   بلللل    للل  ربلللد الحاللل  بع بلللا  وو سو لللا عوبورو  ملللا الحاملللا ف لللل مو
 .ل ماار

ه لحاللل  الاللللار     نواسللل  المعلللرا ْصللله اْلمث للللو اْلوو لللا:  ون اْلع للللا: ه  اْلحامو اْل لللرو بولللعن اْلع للللا وو وو
ع  اْل مر.   وبا نا     بارع  الحا   ااةساار    اا لبوْحر 

ت المبرببللا   لل  اْمب نواللل للرو او لله مللن النلمو للا عجنعللا اْلمث للا: مو اْلحامو ن لل   حالل  الالللار   مللن جو لل ل اوو
ع  اْل ملللر وو اْلقوبْلللل اْلعمللل    لللا اْلقصلللاص  وحامبلللا:    وو  فللل  الللرا  اح للل  اْلعقلللل ملللن بوْحلللر 



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

6 

 

السللللر  وا:    الللا ْ  ح للل  اللللنل س لللا: العللل    دللل حللل  وو لللا فع مو اْلحامو ان  وو لللمو اْلغوْصللل :    الللا الال   وو
ال نوا:    اا اْلحو   وحامبا: ح   اْ وْنسوا   ح   المو اللا   . وو

وبالبلللاللا فالحاملللا البلللل الللر  ل لللا الحاللل  ال عصللل ح ب لللا البع علللل  وال عثسلللبن    ع لللا  نللل  
   ول لك فان الس ر   ا لالفدار ال الماقا .القعاس  ب اله الع ا 

 

 و و ا     ب ، :

  هلللو  لبلللنمعن السلللالما العاملللا والللل فا   لللن المم الللاوهلللو ، 3فلللان ملللا ور  بلللال قرت   ملللن الملللا ت 
 ا صالحعات رئعس الولرا، وفقا لقانون ال فا  . الع ا من ممارس

و  عللا فللان ب  علل  السللالما العامللا وب  علل  امللن المم اللا هللو   للا ال  اجللرا، اعللر منصللوص   عللا 
 من  انون ال فا  . 1فل الما ت 

وبالبلللالل فلللان سللل دات اللللرئعس الحصلللرعا املللا نراهلللا   واعلللر الحصلللرعا املللا  للل  عراهلللا اعرنلللا 
  لبلللنمعن السلللالما العاملللا والللل فا   لللن المم الللا لللا ملللن االجلللرا،   وهلللو عنبغلللل اال ب لللر   لللن الع

 وفل حالنا ه   مواج ا جائحا فاعروس اورونا المسبج  بانار  المباارت .

و  علللا فلللان منلللاد اال بصلللاص للللرئعس اللللولرا، فلللل اصللل ار اواملللر الللل فا  هلللو لمواج لللا  دلللر 
الناجملللا  لللن االجلللرا،ت البلللل بللل  جائحلللا فلللاعروس اورونلللا بالللال مباالللر وللللعس مواج لللا االنلللار 

 اب ا ها لموج ا فاعروس اورونا .

فعللللللل المصلللللابعن وبسللللل عر مللللللورا  ال وللللللا واالاللللل اص النجلللللام العلللللللل هلللللو ملللللن صللللللمع  
ا بصاصلللات اللللرئعس المباالللرت   املللا مواج لللا البعدلللل الناالللل،   لللن  للللل المصلللابعن فلللال بللل  ل 

 .باوامر  فا   فل ا بصاصات الرئعس

واصلللل ار القللللرار بمنلللل  البجللللول والبنقللللل وللللللو  الحجللللر المنللللللل هللللو مللللن صللللمع  ا بصللللاص 
والمنال للللات الللللرئعس لماافحللللا انبقللللال العلللل وى   اال ان مواج للللا انللللار بو لللله االنبللللا  والبدالللللا 

ا بصاصلللللات  اللللمنبلللل  ل اعاللللا ان للللا ال واعللللا  المن عللللا  للللن اعجللللار المحللللالت فالعمالعللللا  
 .باومر ال فا  الرئعس 
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 الفصل الثاني

 مدى دستورية اوامر الدفاع الصادرة  واتساقها مع القانون والرقابة القضائية عليها.

 

 -اوامر  فا  نبناول ا ببا ا :سبا لق  ص ر حب  ه ا البارعخ 

لسلللنا  43  الصلللا ر بمقباللل   حالللا   لللانون الللل فا  ر للل  2222لسلللنا  4 ملللر  فلللا  ر للل   -االول :
  ملللللن  لللللانون 42  و ، 3اسلللللبنا ا  حالللللا  الملللللا بعن ،.،،41/3/2222الصلللللا ر ببلللللارعخ  4992

 -  رر  ص ار  مر ال فا  البالل: 4992  لسنا 43ال فا  ر   ،

وبع عالبلللللا  2241  لسلللللنا  4 وال: عو للللله العملللللل بنحالللللا   لللللانون الالللللمان االجبملللللا ل ر للللل  ،
 :فعما عبع ق بما ع لوا ن ما والبع عمات البل بدبق ا الم سسا العاما ل امان االجبما ل 

  فعملللا عبع لللق بالعملللال ال االللععن  حالللا   لللانون  3  ملللن ال قلللرت ،   ملللن الملللا ت ، 2البنللل  ، -4
 .العمل فل منايت القدا  ال اص

 .( 49)  حاا  ال قرت ،   من الما ت -2

 .( 22)  حاا  ال قرات ،   و،   و،   من الما ت -3

 .والغرامات  فعما عبع ق ب وائ  البن عر  18 حاا  الما ت ، -1

  وال صلللللل ال لللللامس ملللللن ن لللللا  الالللللمول ببنمعنلللللات  91 حالللللا  ال قلللللرت ،   ملللللن الملللللا ت ، -5
 .وبع عالبا 2245  لسنا  41الم سسا العاما ل امان االجبما ل ر   ،

 :وععمل بنمر ال فا  البالل ب عال  ن ا -نانعا :

   مللللن   مللللن ال قللللرت ، 2عع للللق بدبعللللق بللللنمعن الاللللع و ا المنصللللوص   عللللا فللللل البنلللل  ،  -4
  مللللن  للللانون الاللللمان االجبمللللا ل الماللللار  لعللللا  للللالل ال بللللرت ل الللل ر آ ار  3المللللا ت ،

  لللل  جمعلللل  العمللللال ال االلللععن  حاللللا   للللانون العمللللل فللللل  2222ونعسللللان و عللللار لعللللا  
منالللليت القدللللا  ال للللاص  وعسللللبنن  العللللام ون للللل ى منالللليت القدللللا  العللللا  و مانللللا  مللللان 

ل حاوملللللا  و ل م سسلللللات العاملللللا الرسلللللمعا  و  الابلللللرى والب للللل عات والالللللراات المم والللللا
الم سسلللللات العاملللللا    للللل   ن عسلللللبمر بدبعلللللق بلللللنمعن العجلللللل الدبععلللللل وبلللللنمعن الوفلللللات 

  مللللن ال قللللرت  اب للللا    لللل   ن ب بللللل  1  4 3الدبعععللللا والبنمعنللللات الللللوار ت فللللل البنللللو  ،
ل بالمئللللا مللللن  جللللور العللللام عن ال االلللعا لال بدللللا   للللن بللللنمعن العجلللل 4المناللللنت بللللن ا، 

الدبععلللل وبلللنمعن الوفلللات الدبعععلللا  الللافا  لللل  االلبللللا  ببن علللا االالللبرااات المبرببلللا   للل  
البنمعنلللللات ا  لللللرى  وفقلللللا  حالللللا  القلللللانون  وفلللللل حلللللال  للللل    ماانعلللللا بسللللل ع  المبلللللال  
المسللبحقا   لل  المنالليت  للن ب للك ال بللرت عللب  بقسللعد هلل   المبللال   ون بربعلل  فوائلل  ول ملل ت 

 . 2223/  42/ 34     ن عب  بس ع ها فل م ت   صاها البل بد ب ا المنانت 
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    لللال  وفلللل حلللال رابلللت المنالللنت االسلللبمرار ببدبعلللق  4  للل  اللللرا  مملللا ور  فلللل البنللل  ، -2
بلللنمعن الالللع و ا   للل  الللل  و بعلللد العلللام عن لللل ع ا ولللل  بلللبمان ملللن  فللل  االالللبرااات 

  علللب  بقسلللعد ا  2222المسلللبحقا  لللن ب لللك ال بلللرت ملللن ا اللل ر آ ار ونعسلللان و علللار لعلللا  
 . 2223/42/34 ون بربع  فوائ   وبحعث عب  س ا ها فل م ت   صاها 

    للللال   4عجللللول ل ئللللات العمللللال المع للللق بدبعللللق بللللنمعن الاللللع و ا   للللع   فللللل البنلللل  ، -3
 48ر5االنبسلللا  بصللل ا ا بعارعلللا لبلللنمعن الالللع و ا   للل   ن عللل  وا ل م سسلللا ملللا نسلللببا 

 .فل المنانت بالمئا من  جوره  ال ااعا لال بدا 

 للل   بربعللل  فوائللل  بلللن عر و علللا اراملللات   للل  المبلللال  المسلللبحقا ل م سسلللا العاملللا ل الللمان  -1
االجبملللا ل  لللالل ب لللك ال بلللرت  لللن البلللن ر بللل ف  االالللبرااات فلللل موا عللل ها و لللن البلللن ر 
فللل بسلل ع  النمللا   المد وبلللا ل م سسللا و للن البللن ر بللل بالي الم سسللا  للن    بغععللر عدلللر  

 .مناف  البنمعنعا  و الحقوو البقا  عا    اسبحقاو ال

  ملللن  لللانون الالللمان االجبملللا ل ر للل   91اعقلللاه العملللل بنحالللا  ال قلللرت ،   ملللن الملللا ت ، -5
وبع عالبللللللا وبنجعللللللل  جللللللرا،ات البحصللللللعل المنصللللللوص   ع للللللا فللللللل  2241  لسللللللنا  4،

 2245  لسلللللنا  41ال صلللللل ال لللللامس ملللللن ن لللللا  الالللللمول ببنمعنلللللات الم سسلللللا ر للللل  ،
 .وبع عالبا

بالمئلللا مللللن  علللرا ات االللبرااات بلللنمعن ا موملللا السللللنوعا  52صلللعص نسلللبا ال ببجلللاول ب  -8
لبقلللل ع    انللللات  عنعللللا وما عللللا لغعللللر المقبلللل رعن مللللن ابللللار السللللن والمرالللل   و  للللائالب   

   ..بالدرو واآللعات البل بح  ها الم سسا

لسللللنا   43صللللا ر بمقبالللل   حاللللا   للللانون اللللل فا  ر لللل  ، 2222لسللللنا  2امللللر  فللللا  -النللللانل :
  لسلللللنا 43  ملللللن  للللانون الللللل فا  ر لللل  ،1 حالللللا  ال قللللرت ،   ملللللن المللللا ت ، –اسللللبنا ا  ،، 4992
ون لللرا  لملللا بملللر بلللا مندقبنلللا والعلللال   جمللل  ملللن  لللره صلللحل دلللارئ ولمنللل  انبالللار  – 4992

 :ا وبئا    رر  ص ار  مر ال فا  البالل

ا، ملللن السلللا ا ح لللر بنقلللل ا اللل اص وبجلللوال   فلللل جمعللل  منلللادق المم الللا و للللك اببللل  .4
 .وحب   اعار آ ر 24/3/2222السابعا صباحا  من عو  السبت الموافق 

بغ للللق جمعلللل  المحللللالت فللللل منللللادق المم اللللا اافللللا وسللللعب  اة للللالن صللللبام عللللو  النالنللللا،  .2
 لللللن  و لللللات محللللل  ت بسلللللمح ل ملللللوادنعن ملللللن  الللللا، حلللللوائج    21/3/2222الموافلللللق 

 الارورعا وبا لعا البل سبع ن فل حعنا

ن الح لللر ا اللل اص المصلللرم ل للل  ملللن  بلللل رئلللعس اللللولرا، وولعلللر الللل فا  عسلللبنن  مللل .3
 .ال عن بقبال دبععا  م    ا اما المرافق العاما



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

9 

 

 ملللللا فعملللللا عبع لللللق بالحلللللاالت الدبعلللللا الدارئلللللا فعبوجللللل    للللل  الملللللوادنعن ابلللللالي ا ملللللن  .1
العا /اللللل فا  الملللل نل لعقومللللوا باب للللا  البلللل ابعر الاللمللللا لحماعللللا صللللحب   وسللللالمب   حسلللل  

 .ا صول

ععا لل  الللل مللن ع لللاله  حاللا  املللر اللل فا  هللل ا والبالاللات الصلللا رت  للن رئلللعس اللللولرا،   .5
   .وولعر ال فا  بمقباا   بالحبس ال ور  م ت ال بلع   ن سنا

 

بمقبا   حاا   انون ال فا   25/3/2020ببارعخ صا ر  2222  لسنا  3ر       ،   مر فا -النالث:
  لسنا 43  من  انون ال فا  ر   ،7  و ،3 حاا  الما بعن ، -اسبنا ا .،،4992  لسنا 43ر   ،
 :    رر  ص ار  مر ال فا  البالل 22/3/2222  بارعخ 2والحقا  مر ال فا  ر   ، -4992

بح ر بنقل ا ا اص وبجوال   فل  2222  لسنا 2 وال: ععا   ال من ع اله  مر ال فا  ر   ،
 :اات الصا رت بمقباا  بالعقوبات البالعاجمع  منادق المم اا   والبال

   عنلللار   ا اانلللت الم ال لللا  ول 522   عنلللار  وال بلعللل   لللن ،422بغراملللا ال بقلللل  لللن ، .4
مللرت  وال بللب  المالحقللا   ا  للا  الم للاله بلل ف  الحلل  ا  نلل  مللن الغرامللا  للالل  سللبو  مللن 

 .بارعخ و و  الم ال ا

   عنللللار  وال بلعلللل   للللن 422 بقللللل  للللن ،الحللللبس ملللل ت ال بلعلللل   للللن سللللنا   و بغرامللللا ال  .2
 .   عنار   و العقوببعن معا فل حال البارار522،

 .  عوما32بابد المرابا المسب  ما  ننا، ح ر البجول م ت ،. 3

نانعلللا: ععا للل  الللل ملللن عقلللو  ب لللبح مح لللا ملللن المصلللرم ل للل  فلللل اعلللر السلللا ات المسلللموم ب لللا  
 .  عوما41ا لم ت ،   عنار  وب االو مح 4222بغراما ال بقل  ن ،

  3نالنلللا: ععا للل  الللل ملللن عقلللو  ب لللبح مح لللا ملللن اعلللر المصلللرم ل للل    بلللالحبس مللل ت ال بلعللل   لللن ،
   .   عنار   و العقوببعن معا3222 ا ر   و بغراما ،

  4992  لسنا 43  الصا ر بمقبا   حاا   انون ال فا  ر   ،2222  لسنا 1 مر  فا  ر   ، -الراب  :
ون را لما بمر با  4992  لسنا 43  من  انون ال فا  ر   ،42  و،3 حاا  الما بعن ، –اسبنا ا ،،

المم اا من  روه اسبننائعا لمواج ا وبا، فاعروس اورونا  ومواج ا آنار  اال بصا عا واالجبما عا 
ل فا      المم اا  ول    الجا و  المب ولا من  بل الحاوما لمواج ا ب ك ال روه    رر  ص ار  مر ا

 :البالل



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

10 

 

 هما“عثنان صن وو ل    المج و  الودنل لماافحا وبا، فاعروس اورونا ومواج ا آنار  عسم   -4
 .  ع بح لا حسا   و  انر بو   فع ا الببر ات من  ا ل المم اا و ارج ا”ودن

ع بح ل صن وو ل ى البنك المرال  ا ر نل من امن الحسابات حسا  ل قدا  ال اص عسم   -2
ع صص ةع ا  الببر ات النق عا البل بلع   عمب ا  ن مائا  له ” الببر ات الرئعساحسا  “

 عنار  وباال لجنا ة ارت ه ا الحسا  من     من ا ا اص  من  و  ال برت واال بصاص 
والسمعا الحسنا  عسمع   رئعس الولرا، بنا،     بنسع  محاف  البنك المرال  ا ر نل  

 .سا        ن عبول  البنك المرال  ا ر نل  مانا سر ه   ال جناوع باروا من بعن   رئع
عسبمر ال من حسا  ال عر لصالح االسر ال قعرت والمحباجا ل ى ولارت البنمعا االجبما عا  -3

وحسا  ،ببر ات/ولارت الصحا  ل ى البنك المرال  االر نل فل ب قل الببر ات المق ما لال 
 .من ما

ب  بق عم ا لحسا  الببر  ل ى ولارت الصحا وحسا  ال عر ل ى ولارت  بقع  مبال  الببر ات البل -1
البنمعا االجبما عا والبل بلع   عمب ا  ن مائا  له  عنار فل سجل الحسا  الماار  لعا فل البن  

 .  من ه ا ا مر  م  بقا، ب ك المبال  فل ه عن الحسابعن2،
   ولوعاب ا رئعس الولرا، بنا،     بنسع بصره مبال  الببر ات حسا   وجا االن او البل عح   -5

 .ال جان الماا ا ة ارت الحسابات
ب بل  لجان   ارت الحسابات ببعععن م  ق حسابات  انونل  ارجل لال حسا  ل مرا با      -8

 .الحسابات وب  عق وار اب ا ومصروفاب ا با ا،ت و  ا بامبعن  ورف  بقرعر ب لك لمج س الولرا،
ل  ا الصن وو وحسابابا   اافا ل ببر ات المق ما لحسا  ال عر وحسا   عب  بنلعل الببر ات -7

الببر ات لولارت الصحا من ال  ل اةجمالل ل مببر  وفق  حاا   انون ارعبا ال  ل ر   
   2241  لسنا 31،

 

 2222  لسنا 5 مر  فا  ر   ، -ال امس 
 4992  لسنا 43صا ر بمقبا   حاا   انون ال فا  ر   ،،،

  رر  ص ار  مر  4992  لسنا 43  من  انون ال فا  ر   ،42  و،3 حاا  الما بعن ، –اسبنا ا 
 :ال فا  البالل

عو ه سرعان جمع  الم   والموا ع  المنصوص   ع ا فل البارععات الناف ت سوا،  اانت م     -4
ال ل ى بقا    و سقود  و     سما    وى  و م  ا الب ا     اجرا، من  جرا،ات البقا

جمع   نوا  المحاا  فل المم اا و وائر النعابا العاما وهعئات البحاع  و وائر البن ع  وس دا 
و   مج س من مجالس البوفعق والوسادا والبن ع  واعرها ممن عمارس ا بصصات  .ا جور

 .مااب ا ال بصاصات ه   المجالس ولو اانت ه   الم   من الم   البل ال عسر    ع ا الو ه

و ه سرعان جمع  الم   والموا ع  الاللما الب ا  ا  اجرا، ل ى    ولارت  و  ائرت حاومعا ع -2
 . و م سسا رسمعا  اما  و م سسا  اما بموج     بارع  ناف 
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عو ه سرعان الم   المقررت لبق ع    رارات ارعبا المبععات العاما وال اصا والبل عبوج   -3
 .4992  لسنا 43اننا، فبرت العمل بقانون ال فا  ر   ، بق عم ا  الل العد ا الرسمعا المقررت

ال عامل الو ه الم   والموا ع  المقررت ل وفا، بااللبلامات المالعا المسبحقا ل وائر ال ولا  -1
 .والم سسات الرسمعا والعاما والم سسات العاما

، وال   من  مر   من ال قرت 3  و ،2  و ،4عسبامل سرعان الم   المو وفا بموج  البنو  ، -5
ال فا  ه ا ا ببارا من بارعخ سرعان  رار رئعس الولرا، بمباارت الم سسات وال وائر 

   .الرسمعا والمحاا    مال ا

 

 4992  لسنا 43صا ر بمقبا   انون ال فا  ر   ، 2222  لسنا 8 مر  فا  ر   ،السا س : 

ل هو حماعا حعات  ا ر نععن وصحب    ولب ل ما عمان من حعث ان ال  ه ا ساسل من ح ر البجوا
باةجرا،ات الاللما لبق عل ا نار اال بصا عا الس بعا     الماغ عن واراات القدا    ج و  ل قعا 

م    اال بصا  من اسبعا ت  افعبا بع  انب ا، االلما الحالعا   ال اص والعام عن فع ا ولغاعات بماعن
القدا ات اال بصا عا وفق اوابد السالما والصحا العاما  راسا اماانعا الب ر  فل فبح وباغعل 

 -  رر  ص ار  مر ال فا  البالل :  واالولوعات الودنعا

م سسات ومنايت القدا  ال اص او    ج ا ا رى  ااعا   عسبحق اافا العام عن فل – وال:   
    ان   34/3/2222ولغاعا  41/3/2222 جوره  المعبا ت  ن ال برت من   لقانون العمل

المسبننات من  رار مج س الولرا، بالبعدعل  جرا ااافعا   عسبحق    من العام عن فل القدا ات  ال
  من  انون  59 ن  م     الل ب ك ال برت   ال ا ا ب  با ع    بعمل ااافل وفقا الحاا  الما ت ، 

 . 4998  لسنا 1العمل ر   ،

  من  انون  59عو ه العمل بال قرت ،   من الما ت ، لغاعات ا مال ال قرت ،   من ه ا البن   –  
 فعما عبع ق باالحاا  القانونعا المبع قا بالعمل اعا  العدل الرسمعا فقد . 4998  لسنا 1العمل ر   ،

بح   القدا ات او الم سسات او المنايت المسبننا  من القدا  ال اص  و من    ج ا  –نانعا:   
بع  الحصول     موافقا   ن  رار البعدعل والبل سعصرم ل ا بالعملا رى  ااعا لقانون العمل م

 من ولعر الصنا ا والبجارت والبموعن وولعر العمل والصحا والولعر الم بص مجبمععن .

لغاعات ا مال ال قرت ،     من ه ا البن  ع ود ولرا، العمل و الصنا ا و البجارت و البموعن و  –  
ات وارود الحصول     الموافقا بموج  بع عمات بص ر ببح ع  اسس و اجرا،  الصحا
 .  مجبمععن ل    الغاعا   ن  

باال ا ل  و جلئل وبماعن القدا ات اال بصا عا فل ه   ”  ن بع “لبس عل آلعات العمل  -نالنا:
 -باةنبا  ا رر ما ع ل :  ال روه من القعا  بنااداب ا اال بصا عا واسبمرارها
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باال ”  ن بع  ”   مال ا   القدا  ال اص و   ج ا ا رى  ااعا ممارسا لم سسات ومنايت –  
 ا ل او جلئل.

  22  من ن ا  العمل المرن ر   ،42  و،42  و،1  و،5  و،3عو ه العمل باحاا  الموا  ، –  
 لغاعات بن ع  ال قرت ،   من ه ا البن  .  و لك 2247لسنا 

ج  بمو”  ن بع “الب ابعر الاللما لبن ع  العمل المرن ع ود ولعر العمل باب ا  االجرا،ات و  –  
 بع عمات عص رها ل    الغاعا .

القدا  ال اص   م سسات و منايت  بح    جور العام عن فل  4/1/2222ا ببارا من بارعخ  -رابعا:
 وفل    ج ا ا رى  ااعا لقانون العمل اما ع ل:

االب او   ن العمل  جوره  اام ا      انا عجولعسبحق العام ون ال عن ع  ون   مال   فل ماا –  
من اجر  %32بارا ت العامل الحرت     ب  عص اجر      ان ال عبجاول مق ار الب  عد 

اال ارت   المعبا  وان ال عب  ال جو، ل  ا ال عار اال ا ا اان الب  عد اامال لرواب   العامل
 ل منانت.  الع عا

فل الم سسات والمناات   باال ا ل”  ن بع “ون با ا، ا مال   ال عن عقوم  عسبحق العام ون –  
المامولا بقرار البعدعل او اعر المصرم ل ا بالعمل اامل  جوره    و   بالعمل او ب ك  المصرم ل ا

امولا الم  باال جلئل فل الم سسات و المناات المصرم ل ا او ب ك”  ن بع “اما عسبحق العام ون 
لمصرم ل ا بالعمل اجوره  حس  سا ات العمل ال ع عا و بما ال عقل  ن الح  بقرار البعدعل واعر ا

ا  ن  المح    جر السا ا الواح ت  او وفق االجر المنصوص   عا فل ال قرت ،   من ه ا البن  اع ما 
 .  ا   

عمل بالمنصوص   ع   بال قربعن ،     و ،     من ه ا البن  وال عن عا  ون   عسبحق العام ون –  
 4998  لسنا 1  من  انون العمل ر   ،59ااافعا  وفقا الحاا  ال قرت ،   من الما ت ،  ااافل اجرا

 فقد .

  من  59لغاعات ا مال ال قربعن ،   و ،   من ه ا البن  عو ه العمل بال قرت ،   من الما ت ،  - 
بع قا بالعمل اعا  العدل الرسمعا فعما عبع ق باالحاا  القانونعا الم 4998  لسنا 1 انون العمل ر   ،

 فقد .

المصرم ل ا بالعمل بصورت جلئعا بالنسبا ل عام عن    والمنايت  الم سسات  لصاح  العمل فل –ه  
 ل ا بالعمل   البق   بد   لولعر  اعر الما  عن بعمل او ب ك المامولا بقرار البعدعل ول  عصرم

 عما االجر المعبا  ل  ال، العمال     ان ال عقل ما  من %52العمل ل سمام لا ب ف  ما ال عقل  ن 
 .  من االجر  ن الح  اال ن  لالجور  عبقااا  العمال

من  %52بح   االسس والارود البل عب  بموجب ا السمام الصحا  العمل ب ف  ما ال عقل  ن  -و   
  عما االجر االص ل بموج  بع عمات عص رها ولعر العمل ل    الغاعا .
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لغاعات بن ع  ال قربعن  4998  لسنا 1  من  انون العمل ر   ،52عو ه العمل بنص الما ت ، –م     
 ،    و ،و  من ه ا البن  .

  ال  فل ” رابعا“لصاح  العمل اعر القا ر  ف  ا جور     النحو الوار  فل البن   - امسا:
والمصرم ل ا بالعمل  او  م سسات و منايت القدا  ال اص و   ج ا ا رى  ااعا لقانون العمل

البق   بد   ل جنا مابراا عاا  ا ال من   من ب ك المامولا بقرار البعدعل واعر مصرم ل ا بالعمل
 ولعر  الصنا ا والبجارت والبموعن والعمل العقاه العمل فل م سسبا او منانبا ا عا  

، ب  ا الانن  ال بع  وو ه  قو  العمل لجمع  العمال و    صاح  العمل  ن ال عب       جرا 
الحصول     موافقا ب ك ال جنا  و     ن عرفق بالد   اا ا عبعن  سما، العمال ودبععا واال  ق  

ال من   وم با واو ات ال وا  ومق ار  جر  وفق ما هو مسجل فل الم سسا ل امان اةجبما ل  
 -وعبرب      ص ور القرار بالموافقا     االعقاه ما ع ل:

ال   او ه العمل بمنانبا بصورت ا عا ملاولا     مل  و    نااد   ول لصاح  العملال عج - 
  الل فبرت اةعقاه.

 ال بنقد  العال ا البعا  عا بعن صاح  العمل والعامل  الل فبرت االعقاه  وال ع ل  صاح   - 
 العمل ب ف   جر العامل  الل ه   ال برت.

  ق  العمل .بحبس  فبرت و ه العمل من م ت   ال - 

ببق  اافا اةلبلامات المالعا والبعا  عا المبرببا     صاح  العمل  ائما  الل فبرت اةعقاه  - 
 باسبننا،  جور العام عن .

ال عسب ع  صاح  العمل فل م سسات و منايت القدا  ال اص و   ج ا  ااعا لقانون العمل  -ه 
 بصا عا ل قدا  ال اص من بارعخ االعقاه .من المصرم ل ا بالعمل من ا  برامت ل حماعا اال 

عب  وا  ااارت من  البصره     االموال المنقولا واعر المنقولا العائ ت ل مناات  الل فبرت  -و
 االعقاه بقرار من ال جنا .

م  مرا ات ما ور  بال قرت ،   من البن   امسا  ا ال    عحق لصاح  العمل فل م سسات  -  -سا سا:
ا  ال اص و   ج ا  ااعا لقانون العمل والمامولا بقرار البعدعل واعر المصرم القد  ومنايت

 ل ا بالعمل   االسب ا ت من برامت الحماعا اال بصا عا وفق الارود المقررت لال من ا.

بعمل الحاوما     منح حوافل باجعععا الصحا  العمل الم بلمعن ب ف  اجور العمال اام ا من -    
نون ال فا  وحب  انب ا، العمل با باالاافا السب ا ب   من برامت الحماعا اال بصا عا ب اعا العمل بقا

 وفق الارود المقررت لال من ا .

بسع  الحاوما و    او، اماانعاب ا ببق ع  ال    الالل  لبنمعن احبعاجات الحعات اٍ ساسعا  -سابعا:
االجبما ل ارعدا اابراا   بالامان لعمال المعاوما ا ر نععن من اعر المابراعن فل الامان 

 االجبما ل وفق آلعا عب  بح ع ها الحقا .



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

14 

 

ال عجول لصاح  العمل ممارسا اغود     العامل الجبار      االسبقالا  و  -  –نامنا: 
  24ب ن ا،   مابا  و فص ا  ن العمل  ال وفقا  حاا  ال قربعن ،   و ،   من الما ت ،  القعا 

 .4998  لسنا 1  من  انون العمل ر   ،21  ل  م  د  من الما ت ، ،      وال قرات

             وبنصوص ال قرات،23لغاعات بن ع  ال قرت ،   من ه ا البن  عو ه العمل بالما ت ، - 
وع ود ولعر العمل باب ا   4998  لسنا 1  من  انون العمل ر   ، 21ه   و  من الما ت ، 

 .  لما لبدبعق ال قرت ،ه   من ااالجرا،ات والب ابعر الال

    االسبقالا  و  ن     مابا  و  ا  ب ص ا  ن       ال صاح  العمل  ا  باجبار ا   امل ل عا - 
العمل فل اعر الحاالت المنصوص   ع ا فل ال قرت ،   من ه ا البن  و الل ال برت الممب ت من بارعخ 

ب  ا ب    ل  العمل  الل    2222  لسنا 8حب  بارعخ ص ور امر ال فا  ر   ، 41/3/2222
  سبو  من بارعخ نار االمر فل الجرع ت الرسمعا .

بع    و اب او  و ونعقا عبنالل فع ا العامل  ن    من حقو ا او ب    ال    ععببر ال   باسعا:
عمل باد ا وال ععب  ب ا  انونا   و    صاح  ال 41/3/2222  االنبقاص من ب ك الحقوو من  بارعخ

 .  اب ا  االجرا،ات الاللما اللغائ ا  الل  سبو  من بارعخ نار امر ال فا  فل الجرع ت الرسمعا

و ا ما ا  بب  ا ا ت الن ر بما ور  بنمر ال فا  والبع عمات الصا رت بمقباا  باال ا ر  -     اارا:
 ا بات المص حا  لك بمقبا  بالاات عص رها رئعس الولرا، ل    الغاعا .

بح   اسس وارود اسب ا ت صاح  العمل من ال برنامت من برامت الحماعا اال بصا عا من  - 
 .  ل    الغاعا   بموج  بع عمات بص رها  الج ا الرسمعا الم بصا

 عص ر رئعس الولرا، البالاات و االوامر الاللما لبن ع  ما جا، بنمر ال فا  ه ا. - 

ن اجرا،ات الحصول     الموافقا الماار الع ا فل ا  م  ععا   ال من ع اله -   حا    ار:
 البن ،نانعا   من  مر ال فا  ه ا ب االو المنانت الم ال ا لم ت سبعن عوما.

ععا   من ع اله    حا  آ ر من  حاا   مر ال فا  ه ا والبالاات الصا رت  ن رئعس الولرا،  - 
 ات و الغراما نالنا االه  عنار .او الولرا، الما  عن بمقباا  بالحبس حب  م ت نالث سنو

بالمدالبا بحقو ا   العامل   حق  ال بحول العقوبات المنصوص   ع ا فل امر ال فا  ه ا  ون - 
 . 4998  لسنا . 1العمالعا وفقا  الحاا   انون العمل ر   ،

 

الصلللا رت اسلللبن ت   للل  نصلللوص مب ر لللا ملللن  لللانون ال ملللس االولللل  عبالللح لنلللا ان اواملللر الللل فا  
  فلللل حلللعن ان وهللل ا ععللل  بحلللق م الللر   للل   للل   وجلللو  اسلللاس  لللانونل واحللل  عجمع لللا  –الللل فا  

 .امر ال فا  اال عر ل  عاسر ال  ا  ما ت من موا   انون ال فا  
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   ال لللاص ببعدعلللل احالللا   لللانون الالللمان االجبملللا ل واالملللر ر للل 4فنجللل  ان املللر الللل فا  ر للل  ،
  ال للللاص بالم للللل والموا علللل   لللل  5  ال للللاص باناللللا، حسللللا  همللللا ودللللن  واالمللللر ر لللل  ،1،

 من  انون ال فا  . 42و 3ص رت باالسبنا  ال  الما ت 

  2  ال لللاص بلللافرا  العقوبلللات الناجملللا  لللن م ال لللا املللر الللل فا  ر للل  ،3بعنملللا صللل ر االملللر ر للل  ،
 من  انون ال فا  . 7و 3باالسبنا  ال  احاا  الموا  

باالسلللبنا  اللللل  فقللل  صلللل ر   المبع لللق بح للللر البنقلللل وااللللالو المحلللالت 2املللا املللر اللللل فا  ر للل  ،
 /   من  انون ال فا  .  1الما ت  

 

ملللن اصللل ار القلللرار اال ار  بالللال   -ملللن ارالللان القلللرار اال ار  -ملللن الجللل عر  الللر  ان الغاعلللا 
عنللللا فللللل القللللرار وهللللل  ر   للللا  و اوامللللر اللللل فا  باللللال  للللاص هللللل اببغللللا، المصلللل حا العامللللا

 اال ار  مب ر ا  ن  رعنا الصحا البل بقبل انبات العاس من  بل المب    من القرار.

ونحلللن فلللل هللل ا المقلللا  لسلللنا بصللل   البحلللث  لللن وسلللائل النبلللات  الللس  رعنلللا اببغلللا، المصللل حا 
العامللا المن مجللا بللاوامر اللل فا  ب للك   وان مللا ععنعنللا هللو ملل ى صللحا ا بصللاص رئللعس الللولرا، 

اوامللللر اللللل فا  الماللللار الع للللا ا للللال    الللل لك ملللل ى بوافللللق اوامللللر اللللل فا  ملللل  ال سللللبور باصلللل ار 
المر علللا   وهلللو ملللا عد لللق   ع ملللا رانلللل اال بصلللاص والمحلللل البلللل عقلللو  واالن ملللا  والقلللوانعن

   ع ا القرار اال ار  باالاافا ال  اراان السب  والغاعا والاال .

 

  وب     ل  بدالنا وهل: اال ار  القراربالععو  البل ب حق      جالا ونبعن هنا- 

 أوال : عيب السبب :

هلللو  للل    علللا  القلللرار   للل  حاللللا وا علللا  و  انونعلللا ببلللرر صللل ور  فعصلللبح مععبلللا   وب  للله رالللن  
 .السب  ع     ل  بدالن القرار

عاللللون القللللرار اة ار  صللللحعحا عجلللل   ن باللللون ا سللللبا  ،الحالللللا الوا ععللللا  و القانونعللللا  وحبلللل  
 .مبوافرت

وعرا للل  القالللا، اة ار  مللل ى بلللوافر هللل   ا سلللبا  ل  صلللل فلللل   لللوى  لغلللا، القلللرار اة ار   
 ف  ا ببعن     بوافر ه   ا سبا   ا  ببدالن القرار اسبنا ا لعع  السب  .

 ثانيا : عيب االنحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة: 

  وعلللرببد قلللانون ر الللل   والللعا اللسللل دابا لبحقعلللق الللرد اعلللمصللل رالقرار عقصللل  بلللا اسلللب  ا  
 . ه ا العع  بران الغاعا فل القرار اة ار 
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   اسلللب  ا  السللل دا لبحقعلللق  الللراد ببنلللاف  مللل  المصللل حا العاملللافلللل  حلللاالت هللل ا الععللل وببج للل  
 .اسب  ا  الس دا لبحقعق  اراد بجان  مب   ب صعص ا ه اه وا لك 

 

 عيب مخالفة الشكل أو اإلجراءات :ثالثا: 

ةصللل ار وانعن واالن ملللا قلللالعقصللل  بلللا  للل   اببلللا  اة ارت ل الللاال  و اةجلللرا،ات البلللل حللل  ب ا و
 القرار اة ار  دبقا ل ا .

 

 عيب المحل :: رابعا

 .وبوافر ه ا العع  عبدل القرار اة ار   قانون  عاون محل القرار مععبا   ا اان م ال ا ل 

وعالللبرد  عالللا فلللل محلللل   ف الللل عالللون القلللرار اة ار  مالللرو ا عجللل   ن عالللون مح لللا ممانلللا 
 .القرار  ن عاون جائلا  انونا

 -صور  ع  المحل :اما  ن 

ب صلللل ارها  للللرار قللللانون : وهلللل   الصللللورت ببحقلللق   ا  ال للللت اة ارت القللللانونم ال لللا المحللللل ل  -4
    ن بدبعق  حاا  القانون .عاون مح ا اعر مارو  وبسم  ه   الصورت االمبنا

عقصلللل  بللللا  عللللا  ج للللا اة ارت ب  دللللا، الللللنص م  ومللللا  -:قانونعللللاال دللللن فللللل ب سللللعر القا لللل ت ال -2
 قانونل من النص الار  مغاعرا لما عقص   الم

ال دللللن فللللل بدبعللللق القللللانون   لللل  الو للللائ : عبحقللللق هلللل ا الععلللل  المبدللللل ل قللللرار اة ار    ا  -3
منلللل صللل ور الللر    للل  وا علللا ب ب للله  لللن ب لللك البلللل  صللل ها المانوعلللا قدبقلللت اة ارت القا للل ت ال

 . انونا رار بعععن ا ص  ون بوافر ارود البعععن المح  ت 

 

 : عيب عدم االختصاص :  خامسا 

  لانلللا بلللل ب لللر   لللن مالللمون القلللرار ععللل   عللل   للل   اال بصلللاص احللل   علللو  المالللرو عا ال
 القرارات اة ارعا.بمس من اه  الععو  البل 

وععنلللل  للل   اال بصلللاص   للل   القللل رت   للل  مباالللرت  ملللل  لللانونل معلللعن  الن المالللر  جع لللا ملللن 
 . او او هعئا   رىس دا او ا بصاص 

املللا ععنلللل  لللرو  الج لللا اة ارعلللا او المسللل ول اة ار   نللل  اب لللا   احللل  القلللرارات اة ارعلللا  لللن 
عحللل ث  نللل ما بب للل  سللل دا   ف لللو االن ملللاالسللل دا او الصلللالحعات المحللل  ت للللا بموجللل  القلللوانعن و

مللللا  للللرارا اسللللن  القللللانون والعللللا اب للللا   اللللل  سلللل دا   للللرى  او ببعبعللللر ا للللر عحلللل ث  علللل   لللل   
 اال بصاص  ن  م ال ا  وا   اال بصاص.
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ا ه علللا فلللل القلللانون ال لللاص ملللن ج لللا ان االهملللا عمنلللل هلللو ب للل ا المعنللل  عقبلللر  ملللن م  لللو  و
 .الق رت     القعا  بعمل  انونل مععن

    عاون  ع   ا عا  و جسعما:    اال بصاص  ع  ن وب لك فا

 -    اال بصاص العا  : -4

هلللو الللل   عالللون  نلللر  بدلللالن القلللرار لعللل   اال بصلللاص المالللانل  و اللملللانل  و الموالللو ل لللل ا 
 ف ن صور  هل :

وععنلللل صللل ور  لللرار ملللن مو للله عبع لللق ب دلللار مالللانل لمو للله   للل   اال بصلللاص المالللانل : - 
 .ح    دارا ماانعا لس دا الر سا، والمر وسعن قانون آ ر  ن ال

     اال بصاص اللمانل : - 

  لك.القانون وععنل  عا  المو ه ب ص ار  رار  ار  الم ى اللمنل ال   عجعل لا 

     اال بصاص المواو ل : -ج 

 ععنلللل صللل ور القلللرار ملللن مو للله ع لللر  موالللو  القلللرار  لللن ا بصاصلللابا فملللن المع لللو   ن
سلللعر المرفلللق العلللا  بانب لللا  وادلللرا  ع  الللل تاة اررجلللال ا ن ملللا بحللل   ا بصاصلللات القلللوانعن و

 ل لك ف ن ص ور القرار من اعر م بص بمواو ا عجع ا بادال.

وا ب ائللللا اا بلللل ا، المو لللله   لللل  ا بصاصللللات رئعسللللا  و لللل  عاللللون  لللل   اال بصللللاص مبمللللنال ب
، الللللرئعس   للللل    وا بلللل ا اللللللو ع ل    لللل  ا بصاصللللات مو للللله آ للللر مللللوال للللللا فللللل السلللل  
 .ا ن ماالقوانعن وا بصاصات المر وس البل باون س دبا ن ائعا   ع ا بموج  

 

 - ع      اال بصاص الجسع  :  -2

وععنلللل  صللل ار القلللرار ملللن اعلللر    صللل ا منلللل: صللل ور  لللرار ملللن   وعسلللم  اابصلللا  السللل دا 
 .العاس و القاائعا  و البن ع عا وع  ل فل ا بصاصات الس دا البارعععا   الس دا 

صلللل ور  للللرار مللللن الللل ص اعللللر مو لللله فعمللللا عبع للللق بن مللللال الو ع للللا العامللللا فللللل وعحلللل ث ب
ال لللروه العا علللا   وممارسلللا مو للله ا بصاصلللات مو للله آ لللر اسلللبنا ا لب لللوعد بادلللل  فمنلللل 
هلل   القللرارات باللون منع مللا وفللل حالل  العمللل المللا     مللن نلل  ال عندبللق   ع للا صلل ا القللرارات 

   وى اةلغا،. اة ارعا وال بقبل بانن ا

ان المبلل ا العللا  اللل   عحالل   علل   لل   اال بصللاص هللو ان القللرار الماللو  ب لل ا الععلل  عاللون  لل  
 .ص ر من س دا اعر م بصا

 وعمنل  ع  اابصا  الس دا اا   حاالت االنع ا  فل القرار اال ار .

 .   باون م ال ا  وا   اال بصاص من الجساما بحعث باال اصبا  ل س دا 
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الغالللل  اال للل  بقللل  ملللن اللل ص ال عنبملللل الللل  الج لللال اال ار  ا علللا  او ملللن اللل ص وهلللل فلللل 
وبلللل لك   الصلللل ا بالعمللللل اال ار  قدلللل  عنبمللللل اللللل   لللللك الج للللال ولانللللا عبصللللره فللللل  مللللل من

 ععب   ا ب ا،  صار ا      مب   ال صل بعن الس دات. 

 دا ما ع ل:ومن اه  الحاالت البل ا ببرها القاا، اال ار  من  بعل اابصا  الس 

 : ص ور القرار من فر   ا   او هعئا  اصا4

وهلللل االلل  واوالللح حلللاالت اابصلللا  السللل دا وبحصلللل  نللل ما عقحللل  اللل ص  لللا   ن سلللا فلللل 
ا ملللللللال اال ارت او ان بقلللللللو  بللللللل لك العملللللللل هعئلللللللا  اصلللللللا البمب لللللللك ا  حلللللللق فلللللللل مباالللللللرت 

صلللل ا اال بصاصللللات اال ارعللللا. وعاللللمل  لللللك دبعللللا  صلللل ور القللللرار مللللن الللل ص لالللللت  نللللا ال
   .الو ع عا    سب  من االسبا 

 : القرارات الصا رت من مو ه العم ك س دا البقرعر2

وهلللل ب لللك القلللرارات البلللل بصللل ر ملللن مو للله العم لللك اعلللا سللل دا الصللل ار ا   لللرار ا ار  لعللل   
 وجو  نص عمنحا ه ا اال بصاص.

 .: ا ب ا، س دا ا ارعا     ا بصاص س دا ا رى البمت ل ا بص ا3

الحالللللا عرجلللل  الععلللل  اللللل   لللل   احبللللرا   وا لللل  اال بصللللاص فللللل ندللللاو الو ع للللا وفللللل هلللل   
ومللل   للللك ععببلللر هللل ا الععللل  ملللن  بعلللل اابصلللا  السللل دا منلللال ان عصللل ر ولعلللر  لللرارا   .اال ارعلللا

 ببعععن مو ه فل ولارت ا رى. 

 

 

 .: االعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية1

عبمنلللل اال بللل ا،   للل  ا بصاصلللات السللل دا البالللرعععا  نللل ما علللن   القلللرار اال ار  املللرا  العم لللك 
وهلللو عالللال فلللل جلللوهر  ا بللل ا،    للل    وفقلللا  الحالللا  ال سلللبور، البرلملللان   ان عن ملللا اال المالللر  

 مب   ال صل بعن الس دات. 

 .ل لك عع  ه ا النو  من القرارات ماوبا بعع  اابصا  الس دا

القالللا، اال ار  ال رنسلللل ال عا للل  ب الللرت االنعللل ا  فلللل هللل ا الندلللاو ف لللو انعلللرا  ملللا عاب لللل  مو لللهو
 با ببار العع  بسعدا  مما عجعل لالفرا  الدعن با بااللغا، لبجاول الس دا. 

العجللول ان عللب  بالئحللا بصللل ر   فقلل   هلل  المج للس اللل  ان اناللا، جرعمللا او فللرد  قوبللا مععنللا
عجللل  ان عقلللر بقلللانون بصللل ر  السللل دا البالللرعععا  وعبربللل    للل  م ال لللا ملللن السللل دا البن ع علللا بلللل 

 ج ا اال ارت ل لك ان بصبح  راراب ا باد ا لبجاول الس دا.
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االلل  المج لللس ان االملللور المبع قلللا ب لللرد الالللرائ  والرسلللو  بللل  ل الللمن وفلللل  ات السلللعاو  
 ارت ان ا بصللللاص الماللللر  اللللل   لللللا وحلللل ت الحللللق فللللل بقرعرهللللا ممللللا العجللللول معللللا لج للللا اال

 .بقررها ب وائح بص رها واال اان بصرف ا فل ه ا الص   ماوبا  بع   اال بصاص

مصللللر فقلللل  اسللللبقرت احاللللا  القاللللا، اال ار    لللل  ا ببللللار القللللرارات البللللل االر ن وامللللا فللللل  
 باال ا ب ا،     ا بصاص الس دا البارعععا  رارات منع ما. 

القرار المنع   اما اسبقر   عا ال قا والقاا، ا  ارعا ان هو  ”و   ابج ت محاما الع ل الع عا ال  ان 
القرار الماو  بعع  جسع  بحعث ع ق    صائص القرار اة ار  وعنح ر با ال   رجا اةنع ا    انن 
عاون صا را   ن فر   ا    و هعئا اعر م بصا  صال  ب ص ار   و  ن عص ر  ن س دا فل  مور هل 

و  ن مو ه لعس من صالحعابا  و من واجبابا الو ع عا اص ار  ،  رار من ا بصاص س دا   رى  
ععببر القرار منع ما  ا ا اابا  ع  جسع  ع ق    صائصا اقرار ”   وا لك 14/2228  ل   عا ر   

ا ار  عنح ر با ال   رجا اةنع ا  وعبحقق  لك   ا ص ر القرار اة ار  ممن ال عبصه بص ا المو ه 
 ه ال ص ا لا ب ص ار القرارات اة ارعا  و   ول القرار فل ا بصاص الس دا العا   و من مو

البارعععا  و القاائعا  و   ا ص ر من مر وس فل  مر ع  ل فل ا بصاص رئعسا ،  رار   ل   عا 
 . 313/2222ر   

 للل   هبلللت محاملللا القالللا، اال ار  الللل  انلللا ا  نلللص القلللانون   للل  بالللاعل لجنلللا ملللا   للل  وجلللا و
انلللا ال عصلللح بعللل عل هللل ا البالللاعل  اال مملللن عم الللا  انونلللا  وهلللو المالللر   املللا السللل دا مععللل   ف

القائملللا   للل  بن عللل  القلللانون فان لللا البم لللك اصلللال  بعللل عل البالللاعل  فلللان فع لللت الللان بصلللرف ا ملللن 
  بعل اابصا  الس دا فعق  بادال  بدالنا  اصعال .

 : اال ب ا،     ا بصاصات الس دا القاائعا5

 بللل ا،   للل  ا بصاصلللات السللل دا القالللائعا بلللان بصللل ر اال ارت  لللرارا  ا ارعلللا  عللل  ل وعبمنلللل اال
اللللمن ا بصللللاص السلللل دا القاللللائعا  وعاللللون هلللل ا البلللل  ل امللللا بدرعقللللا اللللمنعا  نلللل ما بصلللل ر 
اال ارت  لللرارا   ول لللا القلللانون اب لللا   عندلللو    للل  بللل  ل الللمنل فلللل ا بصلللاص القالللا،  و للل  

 ر اال ارت  لللرارات ا ارعلللا فلللل مسلللالا بللل  ل اصلللال  فلللل عالللون البللل  ل صلللرعحا  وسلللافرا  بلللان بصللل
 ل س دا القاائعا.   اال بصاص المح

املللا ملللن حعلللث بوافلللق اواملللر الللل فا  مللل  ال سلللبور والقلللوانعن   فلللان االصلللل  للل   جلللوال ان ع لللاله 
 القرار اال ار  ،امر ال فا  هنا   ال سبور والقانون دبقا لمب ا البمانل فل اال وات القانونعا.

ان القلللللرار اال ار  علللللابل فلللللل مرببلللللا ا نللللل  ملللللن اللللللنص ال سلللللبور  واللللللنص البالللللرععل   للللللك
 ونصوص االن ما الصا رت بموج  القوانعن .

  وعاون القرار اال ار  ،امر ال فا    م ال ا ل  سبور ا ا ما  ال ا بنصوصا الصرعحا 
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او م ال لللا الحالللا   او فلللل حاللللا م ال بلللا الحالللا  القلللوانعن البلللل صللل رت باالسلللبنا  الللل  ال سلللبور 
االن ملللا الصلللا رت بموجللل  القلللوانعن ا ا الللان املللر الللل فا   لللار  الحللل و  البلللل رسلللم ا للللا  لللانون 

 ال فا .

 للللك ان  ا للل ت سلللمو اللللنص ال سلللبور    للل  اعرهلللا ملللن النصلللوص مقلللررت فلللل مبلللا ى، القلللانون 
ابلللا   للل  ب لللبص المحاملللا ال سلللبورعا بالر ملللن ال سلللبور ، 59ال سلللبور  واالللارت الع لللا الملللا ت  
 ....  .  سبورعا القوانعن وا ن ما الناف ت 

وملللن هللل   القا للل ت عسلللبم  القلللانون العلللا   ،البالللرع   واالن ملللا الصلللا رت بمقبالللا  سلللموها   للل  
 القرار اال ار  باال  ا  .

 و  عا فان امر ال فا  ال عنبغل لا ان ع اله النصوص ال سبورعا وهل  ا  ت مسبقرت .

ال لللا القلللرار اال ار  ا ا اب للل  الللال املللر الللل فا  باالسلللبنا  الللل   لللانون املللا  لللن صلللحا وجلللوال م 
فانلللا عمالللن للللا  للللك دالملللا انلللا الللان املللر  فلللا  بلللالمعن    الللل فا  لنصلللوص القلللوانعن واالن ملللا 

 -ال فا      النحو البالل : نالمقصو  والمح   والمحصور فل موا   انو

 

الللل فا   للللن اللللودن فلللل حاللللا و للللو  ا ا حلللل ث ملللا عسلللب  ل ملللن ال سلللبور ،124نصلللت الملللا ت 
دلللوارئ فعصللل ر  لللانون باسللل   لللانون الللل فا  بعدللل  بموجبلللا الصلللالحعا الللل  الاللل ص الللل   عععنلللا 
القلللانون الب للللا  البلللل ابعر واالجلللرا،ات الاللللرورعا بمللللا فلللل  لللللك صللللالحعا و للله  للللوانعن ال ولللللا 

عع لللن  لللن  للللك العا علللا لبلللنمعن الللل فا   لللن اللللودن وعالللون  لللانون الللل فا  نافللل  الم علللول  نللل ما 
 . بارا ت م اعا بص ر بنا،      رار من مج س الولرا،

  ا حللل ث ملللا عسلللب  ل الللل فا   لللن اللللودن فلللل حاللللا  - ملللن  لللانون الللل فا  ،  2ونصلللت الملللا ت 
و لللو  دلللوارئ ب للل   ا ملللن اللللودنل  و السلللالما العاملللا فلللل جمعللل   نحلللا، المم الللا  و فلللل مندقلللا 

   بو و  لللا    و حللل وث االللدرابات  و فبنلللا  ا  علللا من لللا بسلللب  و لللو  حلللر     و  علللا  حاللللا ب للل
مسللل حا  و الللوارث  املللا  و انبالللار آفلللا  و وبلللا، عع لللن العملللل ب للل ا القلللانون بلللارا ت م اعلللا بصللل ر 

ببالللمن اةرا ت الم اعلللا بعلللان الحاللللا البلللل بقلللرر بسلللبب ا  - .بنلللا،   للل   لللرار ملللن مج لللس اللللولرا،
  ..فع ا وبارعخ العمل با   الن العمل ب  ا القانون والمندقا البل عدبق

 

عنلللاد بدبعلللق هللل ا القلللانون بلللرئعس اللللولرا، الب لللا   - ملللن  لللانون الللل فا  ، 3املللا نصلللت الملللا ت 
البللللل ابعر واالجلللللرا،ات الالللللرورعا لبلللللنمعن السلللللالما العاملللللا والللللل فا   لللللن المم الللللا  ون البقعللللل  

  .بنحاا  القوانعن العا عا المعمول ب ا

 



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

21 

 

عو للله العملللل بلللا  نلللص او بالللرع  ع لللاله ا  حاللل  ملللن فا  ،  ملللن  لللانون الللل 42ونصلللت الملللا ت ،
  .احاا  ه ا القانون واالوامر الصا رت بمقباا 

 

 –ملللن ال سلللبور ل اللل ص المعلللعن ،رئلللعس اللللولرا،  اب لللا   421و  علللا فقللل  ا دللل  حاللل  الملللا ت 
بللل ابعر واجلللرا،ات الللرورعا بملللا فلللل  للللك صلللالحعا و للله  لللوانعن ال وللللا  -فلللل حلللال الدلللوارى، 

 واابرد ان عاون ه ا االمر من اجل بامعن السالما العاما وال فا   ن المم اا . العا عا 

 

و  علللا فلللان الالللابد العلللا  الملللر الللل فا  فلللل جلللوال ان عالللون م ال لللا الحالللا  القلللوانعن واالن ملللا 
ان عصلللل ر امللللر اللللل فا  باللللال  دللللل و  لللل  نحللللو بلللل ابعر واجللللرا،ات ل للللا دللللاب  البا عللللت  :هللللو

 السالما العاما وال فا   ن المم اا . وعاون الغاعا من ا بامعن

بباللللمن اةرا ت الم اعلللا بعلللان الحالللللا فقللللرت   ملللن  لللانون الللل فا  ان  2وحعلللث االللبردت الملللا ت 
   فللان البللل بقللرر بسللبب ا   للالن العمللل ب لل ا القللانون والمندقللا البللل عدبللق فع للا وبللارعخ العمللل بللا

  فلللل نلللص االرا ت الم اعلللا البلللل هللل ا القعللل  عالللعق ملللن مجلللال اواملللر الللل فا  وعحصلللرها بملللا ور
وافقلللت بموجب لللا   للل   لللرار مج لللس اللللولرا، البلللل بللل  اال لللالن  لللن ب ععلللل  لللانون الللل فا  ملللن 

  اللا. 

اةرا ت الم اعللللا السللللامعا ببللللارعخ للللل   باللللمن صلللل ور  لللل   الجرعلللل ت الرسللللمعا اوبللللالرجو  اللللل  
لمنعقللل ت ببلللارعخ   فلللل ج سلللبا ا9282بالموافقلللا   للل   لللرار مج لللس اللللولرا، ر للل  ، 47/3/2222
 :المبامن ما ع ل 47/3/2222

ن للللرا لمللللا بمللللر بللللا المم اللللا ا ر نعللللا ال االلللمعا مللللن  للللروه دارئللللا  وبسللللب    للللالن من مللللا ،
الصلللحا العالمعلللا انبالللار وبلللا، الاورونلللا  ولمجاب لللا هللل ا الوبلللا،   للل  المسلللبوى اللللودنل وحماعلللا 

اللللولرا،  اسلللبنا ا   حالللا  الملللا ت السلللالما العاملللا فلللل جمعللل   نحلللا، المم الللا  فقللل   لللرر مج لللس 
  لسللللنا 43  مللللن  للللانون اللللل فا  ر لللل  ،2  مللللن ال سللللبور وال قللللربعن ،   و،   مللللن المللللا ت ،421،

فلللللل جمعللللل   نحلللللا، المم الللللا  4992  لسلللللنا 43    لللللالن العملللللل بقلللللانون الللللل فا  ر للللل  ،4992
 . ا ر نعا ال اامعا ا ببارا  من بارعخ ص ور اةرا ت الم اعا السامعا

 

وبللل لك فلللان اواملللر الللل فا  بعدلللل القلللوانعن واالن ملللا فقلللد فلللل ندلللاو اب لللا  بللل ابعر لمواجلللا وبلللا، 
 اورونا     المسبوى الودنل .

م لللاله الحالللا   لللانون  وبالللمن بللل ابعر مواج لللا وبلللا، اورونلللا هلللعفلللان الللل املللر  فلللا   لللل  و  علللا 
 .ه ا فا  الال فا  ابب ا، ولاافا القوانعن البل ب اله نصوص ا اومر 
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  42و3وال عمالللن االحبجلللا    للل  ملللا وصللل نا العلللا بلللالقول ان  لللانون الللل فا   للل  اجلللال فلللل الملللا ت 
 منا ان ع اله امر ال فا  ا   انون     االدالو اما عبصور البعد .

  

عنلللاد بدبعلللق هللل ا القلللانون بلللرئعس اللللولرا، الب لللا  البللل ابعر واالجلللرا،ات  - ،، 3املللا نلللص الملللا ت 
ما العامللللا واللللل فا   للللن المم اللللا  ون البقعلللل  بنحاللللا  القللللوانعن العا عللللا الاللللرورعا لبللللنمعن السللللال

للللللرئعس  - .عملللللارس رئلللللعس اللللللولرا، صلللللالحعابا بموجللللل   واملللللر  دعلللللا -   .المعملللللول ب لللللا
الللللولرا، ب للللوعد جمعلللل  صللللالحعابا  و بعالللل ا لمللللن عللللرا   هللللال ل قعللللا  بلللل لك فللللل جمعلللل   نحللللا، 

   ..عو  البل عععن االمم اا  و فل مندقا مح  ت من ا وبالارود والق

 -ه   الما ت بامنت اربعا احاا  :

 421ان رئلللعس اللللولرا، هلللو الاللل ص المنلللاد بلللا هللل   السللل دات بحقعقلللا لملللا ور  بالملللا ت  -4
  سبور البل برات لقانون ال فا  بح ع  الا ص صاح  الصالحعات .

 ان رئعس الولرا، عج  ان عب   االوامر باال  دل . -2
 الب وعد الا ل والجلئل .ان رئعس الولرا، لا س دا  -3
ان الدبععلللا القانونعلللا لقلللرارات اللللرئعس ،اواملللر الللل فا    للللعس  لللرارات بقلللوانعن بلللل هلللل  -1

لبلللللنمعن السلللللالما العاملللللا والللللل فا   لللللن المم الللللا  ون البقعللللل  بنحالللللا   بللللل ابعر واجلللللرا،ات
 .القوانعن العا عا المعمول ب ا

 

البقعللل  بنحالللا  القلللوانعن ال ب بلللل  اواملللر الللل فا  البلللل بالللمنب ا   للل  بعنلللا سلللابقا ان هللل   البللل ابعرو
لبلللنمعن السلللالما العاملللا ب لللا و للل   م ال ب لللا   دالملللا ان اواملللر الللل فا  صللل رت العا علللا المعملللول 
 .وال فا   ن المم اا

  

ملللن  لللانون الللل فا  وجلللو  ان بنحصلللر فلللل ملللا ور  بمالللمون  لللرار مج لللس  2و للل  بعنلللت الملللا ت 
بعلللان الحاللللا البلللل بقلللرر بسلللبب ا   لللالن العملللل ب للل ا علللا   علللا فلللل اللللولرا، ومصلللا  ا االرا ت الم ا

 وهو وبا، اورونا .القانون 

و  علللا فلللان مقباللل  العملللل ب للل   الملللا ت هلللو ان جلللوال م ال لللا اواملللر الللل فا  ال  نلللص  لللانونل 
 مرهون بان عاون امر ال فا  مبع ق بماافحا ومواج ا وبا، اورونا .

 

عو للله العملللل بلللا  نلللص او بالللرع   لللانون الللل فا  البلللل بلللنص ،ملللن  42املللا االحبجلللا  بالملللا ت 
 . ع اله ا  حا  من احاا  ه ا القانون واالوامر الصا رت بمقباا 

 . 3فان ا ال باعه ا  حا  ج ع  لما ور  بالما ت 
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ع لللاله احالللا   لللانون الللل فا  ا علللب  و للله العملللل بلللا  نلللص  لللانونل ف لللل وبصلللرعح اللللنص ببلللعن انللل
 .االصا رت وفقا لاو اوامر ال فا  

وبم  لللو  الم ال لللا فانلللا ال عمالللن ان علللب  بعدعلللل النصلللوص البلللل ال ب لللاله احالللا   لللانون الللل فا  
 او اوامر ال فا  البل بص ر باالسبنا  العا .

و ورهلللل   المللللا ت ان ببللللعن ان انللللر ب ععللللل  للللانون اللللل فا  واصلللل ار االوامللللر ال فا عللللا هللللو بعدعللللل 
قوا لللل  البعللللارد بللللعن النصللللوص ولللللعس بعدعللللل اللللل النصللللوص الم ال للللا ل للللا  ون البحللللث ب

 .    وجا االدالو النصوص 

 واماانعلللا بعدع  لللا  صلللحا م ال لللا اواملللر الللل فا  ل قلللوانعن العا علللا  وا علللرا فانلللا لالللل نصلللل الللل  
مللن  للانون  1فانللا مرهللون بللان باللون اوامللر اللل فا   لل  صلل رت وفقللا ل حللاالت الللوار ت فللل المللا ت 

الحصللر وحبلل  بللال رد الجلل لل ان للا للل  بللر    لل  سللبعل الحصللر فللان اللل فا  الللوار ت   لل  سللبعل 
 اابراد االبحا  بالع ا عحقق االناباد . 

وهلللو ان بالللون مالللامعن اواملللر الللل فا  البلللل  3علللب   رائب لللا مللل  الملللا ت  42وبللل لك فلللان الملللا ت 
بعدلللل القلللوانعن هلللل ماافحلللا وبلللا، اورونلللا وان عالللون مالللمون ا مبع لللق بلللا  حاللللا ملللن الحلللاالت 

     سبعل الحصر . 1لوار ت فل الما ت ا

ون اللللل  ان  لللللانون الللللل فا  واالواملللللر الصلللللا رت بمقبالللللا  ال عمالللللن ان بعدلللللل ا  نلللللص  لللللانونل 
فلللل . 1ملللن ال سلللبور البلللل بلللنص ، 425بصلللورت مد قلللا واال الللان  للللك مصلللا رت لحاللل  الملللا ت 

السلللابقا ملللن  حاللللا حللل وث دلللوارئ  دعلللرت ععببلللر مع لللا ان البللل ابعر واالجلللرا،ات بمقباللل  الملللا ت
هللل ا ال سلللبور اعلللر اافعلللا ل للل فا   لللن المم الللا ف  م لللك بنلللا،   للل   لللرار مج لللس اللللولرا، ان عع لللن 

 نللل  ا لللالن . 2 .بلللارا ت م اعلللا االحالللا  العرفعلللا فلللل جمعللل  انحلللا، المم الللا او فلللل ا  جلللل، من لللا
ا االحالللا  العرفعلللا ل م لللك ان عصللل ر بمقباللل  ارا ت م اعلللا اعلللا بع عملللات  للل  بقاللل  الالللرورت ب للل
الاللللراد اللللل فا   للللن المم اللللا بقدلللل  الن للللر  للللن احاللللا  ا   للللانون معمللللول بللللا وع للللل جمعلللل  
االالللل اص القلللللائمعن ببن علللل  ب لللللك البع عمللللات  رالللللا ل مسلللل ولعا القانونعلللللا البللللل ببربللللل    للللل  
ا مللللال   الا، احاللللا  القللللوانعن اللللل  ان عع للللوا مللللن ب للللك المسلللل ولعا بقللللانون  للللاص عوالللل  ل لللل   

   .الغاعا

 اوامر ال فا   ن الحاجا ل قوانعن لمواج ا ال روه الدارئا .نل غوال عمان ان ب

فقللل  بلللعن ال سلللبور    الا اعلللا ال ابعلللا لقلللانون الللل فا  فلللل مواج لللا ال لللروه الدارئلللا ملللن حعلللث 
 اال وات القانونعا .

ا  ا لللبالل فلللل البلللوالن بلللعن العال لللات القانونعلللا نالللن  لللن مواج لللا حللل وث فلللالبعد علللرى بلللان 
عالللون اعالللا   فلللان معالجلللا ب لللك اال لللبالالت ال لللره الدلللارى، بالبللل ابعر اللللوار ت بلللاوامر الللل فا  

 .  وها ا بس س ا ال ن ائعا من اوامر ال فا  باسبص ار اوامر  فا  
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حاللللا السللل دات الالللمولعا وهلللو  عللل    بلللان عالللون رئلللعس اللللولرا،  للل    لللل فللللالمنحللل  هللل ا ان و
 ال   ل  عقل با اح  فل ال قا ال سبور  فعما نع   .

فلللل   مواج لللا ال لللروه الدارئلللا بلللالقوانعن اماانعلللا وملللن اجلللل  للللك  لللالت المالللر  ال سلللبور  
مللللن  91حللللال اللللان مج للللس النللللوا  مللللنحال  بللللان اجللللال ل سلللل دا البن ع عللللا وفقللللا الحاللللا  المللللا ت 

 نللل ما عالللون مج لللس .1ن م  بلللا بحلللت  نلللوان  لللوانعن الالللرورت ،،ال سلللبور سللل دا اصللل ار  لللوانع
النلللوا  ملللنحال  عحلللق لمج لللس اللللولرا، بموافقلللا الم لللك  ن عاللل   لللوانعن م  بلللا لمواج لللا ا ملللور 

 - :اآلبل بعان ا

  . . الاوارث العاما

  . . حالا الحر  والدوارئ 

ل قلللوانعن الم  بلللا وعالللون  . . الحاجلللا  لللل  ن قلللات الللرورعا ومسلللبعج ا ال بحبملللل البنجعلللل
البلللل عجللل   ن ال ب لللاله  حالللا  ال سلللبور  لللوت القلللانون   للل   ن بعلللرد   للل  مج لللس ا ملللا فلللل 

 .....  . ول اجبما  ععق  

ان اواملللر الللل فا  عجللل  ان علللب  بوجع  لللا لمواج لللا وبلللا، اورونلللا وانلللار  المباالللرت وللللعس و  علللا فللل
 .لمواج ا انار الب ابعر البل اب  ت فل مواج ا وبا، اورونا

 واال ال حمنا فل س س ا ال ن ائعا من االوامر  ون  ع  او ابد .

فللا ا صلل ر امللر  فللا  و لل  بع للق ماللمونا بمعالجللا انللار البلل ابعر البللل باللمن ا امللر اللل فا  اللل   
واجلللا وبلللا، اورونلللا  فلللان هللل ا االجلللرا، ال ععللل  املللر  فلللا  للللا حصلللانا م ال لللا القلللوانعن واالن ملللا 

وعجلللل  ان   مجللللر   للللرار ا ار  عللللولن بمعلللللان الماللللرو عا نللللا ابالصللللورت البللللل بعناهللللا   بللللل 
عالللون  العلللا ملللن  علللو  القلللرار اال ار  وملللن اهم لللا  للل   م ال بلللا ل قلللوانعن واالن ملللا وان عالللون 

 صا را امن ا بصاص وصالحعا مص ر  . 

 

 

 فللا ا مللا وصلل نا اللل  هلل ا المقللا  واسللبقا  ال  لل    لل  هلل ا النحللو اماللن لنللا ان نللولن اوامللر اللل فا 
 البل ص رت وفقا لما ب  بعانا ان ا .

  1صلللا ر بمقباللل   حالللا  ال قلللرت ،   ملللن الملللا ت ،ال 2222  لسلللنا  2بالنسلللبا الملللر  فلللا  ر للل  ، 
ح للللر بنقللللل ا الللل اص وبجللللوال   اللللل   باللللمن  – 4992  لسللللنا 43مللللن  للللانون اللللل فا  ر لللل  ،

 م  فرد  قوبات     من ع اله امر ال فا  . جمع  المحالت وااالو

ملللن  لللانون  1فاننلللا نجللل  انلللا املللر الللل فا  الوحعللل  الللل   اسلللبن  فعلللا اللللرئعس   للل  احالللا  الملللا ت 
ا للللال  وبعدعللللل  1و لللل  باللللمن هلللل ا االمللللر البلللل ابعر واالجللللرا،ات الللللوار ت فللللل المللللا ت  اللللل فا  
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الحالللا  القلللوانعن البلللل بلللن   البنقلللل والبجمللل  وممارسلللا العملللل والبجلللارت وا ارت المرافلللق العاملللا 
 مع  ا بصاصات الرئعس   بما عسب  ل القول بانا امر  فا  مابمل االوصاه .وهل من ص

 حالللللا   -اسلللللبنا ا  25/3/2020ببلللللارعخ صلللللا ر ال 2222  لسلللللنا  3ر    للللل   ،   مر فلللللا املللللا 
اللللل   باللللمن افللللرا    2  مللللن  للللانون اللللل فا  والحقللللا  مللللر اللللل فا  ر لللل  ،7  و ،3المللللا بعن ،

عغللل و صلللا را فلللل  3  فلللان  املللر الللل فا  ر للل   2الللل فا  ر للل  العقوبلللات لملللن ع لللاله احالللا  املللر 
 ح و  ا بصاصات الرئعس وامن صالحعابا القانونعا موافق الحاا   انون ال فا  .

  3 حالللللا  الملللللا بعن ، –  الصلللللا ر اسلللللبنا ا 2222  لسلللللنا 1نمر  فلللللا  ر للللل  ،وفعملللللا عبع لللللق بللللل
صلللن وو لللل    المج لللو   ا، الللنالللل   بالللمن اث  4992  لسلللنا 43  ملللن  لللانون الللل فا  ر للل  ،42و،

وصلللللنا عق  ”هملللللا ودلللللن“اللللللودنل لماافحلللللا وبلللللا، فلللللاعروس اورونلللللا ومواج لللللا آنلللللار  عسلللللم  
بصللللره مبللللال  الببر للللات حسللللا   وجللللا االن للللاو البللللل عحلللل   وحسللللابات ا للللرى للللل ات الغاعللللا 

  . ولوعاب ا رئعس الولرا، بنا،     بنسع  ال جان الماا ا ة ارت الحسابات

 . ما هو اال  رار ا ار  ال عحمل وصه امر ال فا   1ال فا  ر   فاننا نج  ان امر 

 من  انون ال فا  فل اص ار    42و  3فق  اسبن  الرئعس     احاا  الموا  

 -   بامنت اربعا احاا  : 3 الما توسبق لنا بعان ان احاا  

ان السللل دات الممنوحلللا فلللل  لللانون الللل فا  هللللل للللرئعس اللللولرا،  وان لللا عجللل  ان بالللون باللللال 
 .لصالحعابا  دل  وان ل رئعس س دا الب وعد الا ل والجلئل 

مللللن   لللرارات بقلللوانعن بللللل هلللل بللل ابعر واجلللرا،ات تواملللر اللللل فا  لعسلللالدبععلللا القانونعلللا الان و
   .نحاا  القوانعن العا عا المعمول ب ا ون البقع  باجل مواج ا جائحا فاعروس اورونا 

عو للله العملللل بلللا  نلللص او بالللرع  ملللن  لللانون الللل فا  البلللل بلللنص ، 42الملللا ت سلللبنا    للل  املللا اال
 . ع اله ا  حا  من احاا  ه ا القانون واالوامر الصا رت بمقباا 

ب ععللللل ان ببللللعن ان انللللر  42و ور المللللا ت    3فان للللا ال باللللعه ا  حالللل  ج علللل  لمللللا ور  بالمللللا ت 
 لللانون الللل فا  واصللل ار االواملللر ال فا علللا هلللو بعدعلللل النصلللوص الم ال لللا ل لللا  ون البحلللث بقوا للل  

 البعارد بعن النصوص ولعس بعدعل ال النصوص .

البلللل بوجللل  ان عالللون مالللمون  1وانلللا ملللن الواجللل   لللرا،ت هلللابعن الملللا بعن مللل  احالللا  الملللا ت 
ملللن  لللانون الللل فا  اللللوار ت   للل  سلللبعل  1 للل  صللل رت وفقلللا ل حلللاالت اللللوار ت فلللل الملللا ت االواملللر 
  .الحصر 

نجلللل  ان للللا ال بعلللل  مللللن اللللمن السلللل دات الحصللللرعا  1وباسللللبعراد نصللللوص امللللر اللللل فا  ر لللل  
 . 1الوار ت بالما ت 

وبالبلللالل فان لللا ال بعللل  اواملللر  فلللا  بلللالمعن  المقصلللو  فلللل  لللانون الللل فا   وبندبلللق   ع لللا صللل ا 
رى ان لللا  د لللت ا  نلللص  لللانونل فعملللا عبع لللق بالللل  وت القلللرارات اال ارعلللا العا علللا   والبلللل ال نللل
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الللل  الببلللر  الللمن الحسلللابات البلللل بللل  انالللائ ا   وان انلللا نللل ه  الللل  ان البصلللره بلللاموال ب لللك 
 الحسابات ال عاون اال بموج   رار من مج س الولرا، .

 ون ا  بان اناا، حسابات ل ببر  ال عع  حاوت ال  امر  فا    ف ال مقا  مقال .

الللللل   بالللللمن االول فعلللللا و للللله العملللللل   8و ،   5  و ،4  ،ار للللل وات االملللللر الللللل فا  املللللا اوا
 بلللنمر الللل فا  بللل عال  لللنبنصلللوص مسلللبح نا وععملللل بلللبعد احالللا   لللانون الالللمان االجبملللا ل 

وبالللمن اال علللر  قللل  النصلللوص المو وفلللا. وبالللمن النلللانل و للله المللل   والموا عللل  االجرائعلللا  
   -فاننا نبناول ا     النحو البالل:العمل ببع عل احاا   انون العمل وبعدعل بعد موا   

ال للاص بقللانون الاللمان  لل   دللل النصللوص فللل مد عللا ومللن نلل   4اببلل ا، فللان امللر اللل فا  ر لل  
   ل النصوص بع   لك .

 .8و   سار     ه ا الن ت امر ال فا  ر   

  ال لللاص بو للله سلللرعان المللل   والموا عللل  االجرائعلللا فانلللا لللل  ععللل ل ا  5املللا املللر الللل فا  ر للل  ،
نلللص  ولانلللا فلللل  بارابلللا  للل   دلللل سلللرعان المللل   و الللر مصلللد ح موا عللل   ون ان عبحللل ث  لللن 

 احاام ا     النحو ال   ن صل فعا الحقا  ن  بناول ه ا االمر . 

  مللللا هلللل  اال  للللرارت ا ارعللللا ال بحمللللل اوصللللاه  8و  5و  4مللللر اللللل فا  ر لللل  واواننللللا نجلللل  ان ا
 . اوامر ال فا  

وللل  عسللبن    لل  مللن  للانون اللل فا  فللل اصلل ارهما  42و  3فقلل  اسللبن  الللرئعس   لل  احاللا  المللوا  
 . 8ا  نص فل امر ال فا  

 -بامنت اربعا احاا  : 3 الما توسبق لنا بعان ان 

ان السللل دات الممنوحلللا فلللل  لللانون الللل فا  هللللل للللرئعس اللللولرا،  وان لللا عجللل  ان بالللون باللللال 
 .لصالحعابا  دل  وان ل رئعس س دا الب وعد الا ل والجلئل 

مللللن   لللرارات بقلللوانعن بللللل هلللل بللل ابعر واجلللرا،ات تواملللر اللللل فا  لعسلللالدبععلللا القانونعلللا الان و
   .نحاا  القوانعن العا عا المعمول ب ا ون البقع  باجل مواج ا جائحا فاعروس اورونا 

فان لللا ال بالللعه ا  حاللل  ج عللل  لملللا ور  بالملللا ت   ملللن  لللانون الللل فا   42املللا االحبجلللا  بالملللا ت 
ان ببلللللعن ان انلللللر ب ععلللللل  لللللانون الللللل فا  واصللللل ار االواملللللر ال فا علللللا هلللللو  42و ور الملللللا ت .  3

النصلللوص وللللعس بعدعلللل الللل بعدعلللل النصلللوص الم ال لللا ل لللا  ون البحلللث بقوا للل  البعلللارد بلللعن 
 النصوص .

البلللل بوجللل  ان عالللون مالللمون  1وانلللا ملللن الواجللل   لللرا،ت هلللابعن الملللا بعن مللل  احالللا  الملللا ت 
ملللن  لللانون الللل فا  اللللوار ت   للل  سلللبعل  1 للل  صللل رت وفقلللا ل حلللاالت اللللوار ت فلللل الملللا ت االواملللر 
  .الحصر 
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ملللن الللمن السللل دات  نجللل  ان لللا ال بعللل   8و  5و  4وباسلللبعراد نصلللوص املللر  الللل فا  ر للل  
 . 1الحصرعا الوار ت بالما ت 

وبالبللالل فان لللا ال بعللل  اوامللر  فلللا  بلللالمعن  المقصلللو  فللل  لللانون الللل فا    بللل بندبلللق   ع لللا صللل ا 
 القرارات اال ارعا العا عا .

 -ون صل بعن ما ون رو     النحو البالل :

الالللمان االجبملللا ل ال لللاص بو للله العملللل بلللبعد نصلللوص  لللانون  4املللر الللل فا  ر للل   -اوال :
 وبع عل احاام ا باالناا، والبغععر .

 1 للل  صللل ر  لللار  السللل دات الحصلللرعا  اللللوار ت بالملللا ت  4وحعلللث ان املللر الللل فا  ر للل  و  علللا 
 ووهللل لللن رئلللعس اللللولرا، ب للل ا ال صلللوص  اصلللا ر اا ارعللل ا لللرارععببلللر  افانلللملللن  لللانون الللل فا  

عللل و ا بللل ا،   للل  ا ملللال السللل دا مالللو  بععللل   للل   اال بصلللاص المالللار العلللا سلللابقا   ف لللو ع
البالللرعععا المنلللاد ب لللا بعللل عل والغلللا، وانالللا، نصلللوص  لللانون الالللمان االجبملللا ل وفقلللا الحالللا  

 ال سبور .

بلللل ان رئلللعس اللللولرا،  للل  لحلللق  لللرار  وصللله اصللل  السللل دا   وعغللل و االنعللل ا  وصللل ا ع حلللق 
 ب  ا القرار.

 ما عللللن   القللللرار اال ار  امللللرا  عبمنللللل اال بلللل ا،   لللل  ا بصاصللللات السلللل دا الباللللرعععا  نللللا  
وفقللللا  الحاللللا  ال سللللبور. وهللللو عاللللال فللللل جللللوهر  ، البرلمللللان   العم للللك ان عن مللللا اال الماللللر  

 ا ب ا،      مب   ال صل بعن الس دات. 

  فلللان الحاجلللا ل لللا ال ببلللرر ان بصللل ر ب للل ا الالللال  4املللا االحالللا  البلللل بالللمن ا املللر الللل فا  ر للل  
االملللر هلللل ملللن صلللالحعات ا ارت الالللمان وان االحالللا  البلللل ب لللر    ا  ان بعلللد احالللا  هللل ا 

مللللن صللللالحعات ا ارت الاللللمان   فانللللا باالماللللان احالب للللا   لللل  مج للللس النللللوا  اماللللرو   للللانون 
وعصللللل ر اقللللللانون معللللل ل باللللللل بسلللللادا  ون الحاجللللللا لال بللللل ا،   لللللل  ا بصاصلللللات السلللللل دا 

 البارعععا .

 

   -  ال اص بو ه سرعان الم   والموا ع  االجرائعا:5امر ال فا  ر   ، -نانعا :

مللل   البقلللا   الللمن م  لللو  و للله سلللرعان المللل      5بلللا ى،    بللل ،   فقللل  ا حللل  املللر الللل فا  ر للل  
فلللل حلللعن ان مللل   البقلللا   بقللله اصلللال فلللل حلللال القلللوت القلللاهرت اوفلللل االحلللوال اال لللل من لللا االعللل ر 

 الار ل.

عقللله  - 4ملللن القلللانون المللل نل البلللل بلللنص ،، 157الملللا ت علللر هللل ا المبللل   الللمن احالللا  فقللل  بللل  بقر
 . مللرور اللمللان المللان  مللن سللما  اللل  وى ا مللا وجلل   لل ر اللر ل عبعلل ر معللا المدالبللا بللالحق

   .  .وال بحس  م ت  عا  الع ر فل الم ت المقررت- 2
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 و  عا فان امر ال فا  ل  عات بج ع  فعما عبع ق بالبقا  .

   للل  و للل  بلللال  د بلللعن م  لللو  المللل   والموا عللل  ملللن حعلللث النبعجلللا  5ونجللل  ان املللر الللل فا  ر للل  
 البل  ررها .

فقلللل  ارا  معالجللللا احاام للللا الملللل   و الج للللا   وامللللا الموا علللل  فقلللل  ارا  معالجللللا احاام للللا وللللل  
 ععالج ا .

    .فق   رر و ه الم   ول  عبعن اعه عقه المععا  ا ا اان    بح ث  ن و ه الم

ف لللو انللللا اسلللب    الملللل   او الموا عللل   ون الجملللل  بعن ملللا لاللللان  للللك افاللللل   املللا وانللللا اسللللب    
مصللللد ح ملللل   ومصللللد ح موا علللل  فانللللا  لللل   صلللل  المغللللاعرت بعن مللللا فللللل الم  للللو  وعسللللببب   لللللك 

 المغاعرت بعن ما فل درعقا     االحبسا  .

 -اما م  و  الم   االجرائعا :

ت الب لللا  االجلللرا،  الل لللا  فلللا ا اببللل ات فان لللا بنقالللل بانقالللا، الو لللت ف لللل ال بلللرت اللمنعلللا المحللل  
 المارو  ل ا .

 ومنال ا م   الدعن والبقا   والسقود والر و  والصالحعا والمباارت .

 -واما الموا ع  االجرائعا :

ف للللل البللللوارعخ المسللللبقب عا المعببللللرت الب للللا  االجللللرا،  بللللل او بعلللل  ح ول للللا   ف للللل  لللل  باللللون 
لعللل   بجاولهلللا فلللل اب لللا  االجلللرا،   او ان االجلللرا، ال علللب  اب لللا   اال بعللل  ح لللول  للللك مالللروبا 
 البارعخ  .

وعنب لللل  4/4ومنال لللا مو للل  بقللل ع  اال لللرار الالللرعبل وفقلللا لقلللانون الللرعبا الللل  ل ا  عبللل ا ببلللارعخ 
 من  انون ارعبا ال  ل البل بنص  47من ال  ا  . وفقا الحاا  الما ت  32/1ببارعخ 

 االلل  ل الللرعبا ببقللل ع  اة لللرار الالللرعبل وفلللق   انلللربلللل  الللل اللل ص للللا مصللل ر   لللل او ع - ، 
 .. النمو   المعبم  ل ى ال ائرت حب  ن اعا الا ر الراب  البالل النب ا، ال برت الارعبعا.

المللل   االجرائعلللا  و لللالت االنلللار البلللل لحقب لللا   ملللن جلللرا،  5وبللل لك فقللل  بنلللاول املللر الللل فا  ر للل  
  ومللا ببعلللا ملللن بعدعلللل ل لل وا  والعملللل فلللل المرافلللق  2بسلللب  ب للا املللر الللل فا  ر للل  االحاللا  البلللل 

 العاما والولرات والم سسات الرسمعا والعاما وال اصا .

  بلللان المللل   االجرائعلللا بقللله   وال علللب  حسلللا  مللل ت البعدعلللل ملللن  5حعلللث بلللعن املللر الللل فا  ر للل ، 
ل سلللرعان المللل   المو وفلللا بموجللل  عسلللبامالللمن هللل   المللل   بقوللللا وفلللل ال قلللرت ال امسلللا منلللا ،، 

  مللللن ال قللللرت ، وال   مللللن  مللللر اللللل فا  هلللل ا ا ببللللارا مللللن بللللارعخ سللللرعان 3  و ،2  و ،4البنللللو  ،
    .  رار رئعس الولرا، بمباارت الم سسات وال وائر الرسمعا والمحاا    مال ا

 اما الموا ع  ف   عبعن امر ال فا  ا  حا  باان ا اال مصد ح ،الو ه   .
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و للله وان الللان علللر    للل  المللل   فانلللا ال علللر    للل  الموا عللل    الن سلللرعان المللل   مسلللالا مبع قلللا وال
 بانر مرور اللمن لبربع  االنر القانونل ال   ح    القانون.

وللل لك عبصللور الو لله الن الو لله عللر    لل  حسللا  الملل   ولللعس   لل  ماللل اللللمن الن اللللمن 
 ال عقه . 

محاللللا الن الللللمن ال عبو للله   والو للله ال علللر    علللا   بلللل املللا المو للل  المالللرو  ف لللو  لللا   ال 
اللللان عجلللل  ان عاللللر  مو لللل  ا للللر ابعلللل  منللللا او الغللللا، الموا علللل  الماللللروبا اصللللال ا ا جللللا،ت 

 اننا، البعدعل.

ال لللاص بو للله سلللرعان المللل   ببعللل عل النصلللوص البلللل نصلللت  5و  علللا فقللل   لللا  املللر الللل فا  ر للل  
الع لللا بلللان االللاه ل لللا هللل ا الحاللل  ،  للل   السلللرعان     للل  ب لللك المللل   بالللال  لللا   ون االالللارت 

 وب لك فق    ل ب ك النصوص باناا، وااافا حا      السرعان الع ا اننا، البعدعل .

 1 للل  صللل ر  لللار  السللل دات الحصلللرعا  اللللوار ت بالملللا ت  5وحعلللث ان املللر الللل فا  ر للل  و  علللا 
 وهلللواللللولرا، ب لل ا ال صللوص  للن رئللعس  اصللا ر اا ارعللل ا للرارععببللر  افانلللمللن  للانون اللل فا    

مالللو  بععللل   للل   اال بصلللاص المالللار العلللا سلللابقا   ف لللو ععللل و ا بللل ا،   للل  ا ملللال السللل دا 
 البارعععا المناد ب ا بع عل والغا، واناا، نصوص القوانعن وفقا الحاا  ال سبور .

بلللل ان رئلللعس اللللولرا،  للل  لحلللق  لللرار  وصللله اصللل  السللل دا   وعغللل و االنعللل ا  وصللل ا ع حلللق 
 القرار .ب  ا 

  فللللان الحاجللللا ل للللا ال ببللللرر ان بصلللل ر ب لللل ا  5امللللا االحاللللا  البللللل باللللمن ا امللللر اللللل فا  ر لللل  
 الاال .

و بلللل البدلللرو الللل  اع علللا معالجلللا انلللر البعدعلللل   للل  سلللرعان المللل   وح لللول الموا عللل  االجرائعلللا  
 فاننا سنبعرد لبعد النما   فل القانون المقارن البل بعادت م  ه ا البح  .

ت الللن   القانونعللا المقارنللا ملل اه  ا للرى فللل معالجللا انللر البعدعللل ل مرافللق العامللا   لل  فقلل  نحلل
سلللرعان المللل   وح لللول اجلللال الموا عللل  اننلللا، مللل همب ا جائحلللا اورونلللا او ملللا عاللل ب  ا ملللن حلللوا ث 

 -  ونبعن ا     النحو البالل :

 نمو   الن ا  القانونل المصر  : -4

 سرعان الم   . بدبعق ن رعا القوت القاهرت     حسا 

لقللل  بعاملللل الن لللا  القلللانونل المصلللر   مللل  انلللار القلللوت القلللاهرت   للل  مللل   السلللقود   بلللان ا ببلللر 
 القوت  اهرت بو ه سرعان م   السقود .

و لل  ناللات  ا لل ت  لل    اب عللا ملل   السللقود ل و لله فللل ال قللا نلل  ببناهللا القاللا، ملل ت نلل  مللا لبللث ان 
 اله  لك .اسبقر مو ه محاما النقد المصرعا      

 ع    اب عا م   السقود ل و ه هل  رث  وج   ال قا  ون  ن عب  ببنل ه   ال ارت بارعععا. ف
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 : من الجل، النالث ل وسعد ما ع ل 4224ص  591فعقول السن ور  ،، فل ال قرت 

 : البمععل بعن البقا   المسقد والسقود

الموا علللل  المسللللقدا   والموا علللل  وموا علللل  البقللللا   المسللللقد باللللببا بموا علللل    للللرى عقللللال ل للللا 
المسلللقدا هللل   ل لللا م ملللا اعلللر الم ملللا البلللل لموا عللل  البقلللا   المسلللقد  للل  والللع ا القلللانون لبععلللعن 
المععللللا  اللللل   عجلللل   ن عللللب  فعللللا حبمللللا   مللللل معللللعن وب اصللللا لبح علللل  الو للللت اللللل   عجلللل  فعللللا 

ا و ال الللان بلللادال  اسلللبعمال ر صلللا  ررهلللا القلللانون ف لللل موا عللل  حبمعلللا وال بللل   ن علللب  العملللل فع للل
  للل لك ف للل ب ب لله  للن موا علل  البقللا   ال فللل الم مللا البللل بقللو  ب للا فحسلل    بللل هللل فللل اع عللا 
  مال للللا   فعجللللول ل قااللللل  نارب للللا مللللن ب قللللا، ن سللللا  ون حاجللللا  ن عبمسللللك ال صلللل  ب للللا   وال 

بقلللا   عجللل  بنقدللل  وال عقللله سلللرعان ا وال عب  للله  ن لللا البللللا  دبععلللل وهللل ا ب لللاله البقلللا    ن ال
 ن عبمسلللك بلللا ال صللل  املللا عجلللول و للله سلللرعانا وعب  للله  لللن البقلللا   البللللا  دبععلللل   املللا  ن 
الحلللق المبقلللا     ا لللل  عصللل ح  ن عالللون د بلللا  ف نلللا عصللل ح  ن عالللون  فعلللا     الللل فو  الببقلللا    ملللا 

 . الحق ال   سقد لع   اسبعمالا ن ل المععا  فال عص ح ال د با  وال  فعا  

رر القلللانون مععلللا ا  بقلللو  الالللب ا فلللل الللننا : هلللل هلللو مععلللا  بقلللا   مسلللقد    مععلللا  وعحللل ث  ن عقللل
مسللللقد ك وعاللللون الم لللل  البعللللره  للللل  دبععللللا هلللل ا المععللللا  لمللللا بللللعن موا علللل  البقللللا   المسللللقد 
والموا علللل  المسللللقدا مللللن ال للللروو البللللل بقلللل    ارهللللا   وعغ لللل   ن باللللون الموا علللل  المسللللقدا 

  و علللر مععلللار ل بعلللره   للل  ملللا   ا الللان المععلللا  مععلللا  بقلللا    صلللعرت   للل   لللاله موا عللل  البقلللا 
 و مععلللا ا  مسلللقدا  هلللو ببلللعن الغلللرد الللل    صللل   لعلللا القلللانون ملللن بقرعلللر هللل ا المععلللا  فللل ن الللان 
لحماعللللا ا واللللا  المسللللبقرت  و لغعللللر  لللللك مللللن  اللللراد البقللللا   ف للللو مععللللا  بقللللا     و ن اللللان 

  ... و ر صا ف و مععا  مسقدلبح ع  الو ت ال   عج   اللا اسبعمال حق 

فملللن  الللراد البقلللا    عالللا   ن عالللون  رعنلللا   للل  الوفلللا، فالللل عن الللل   مالللت   علللا مللل ت البقلللا   
عغ للل  فلللل الوا للل   ن عالللون  للل  وفلللل والمالللر  عجعلللل هللل ا الغالللل  اللللوا عل حقعقلللا  انونعلللا فالبقلللا   

 . ا،  و البلا درعقا لإلنبات  و با حرى    ا، من اةنبات  انر منا سببا  النقا

 ملللا الموا عللل  المسلللقدا فالمالللر  ال عاللل   رعنلللا وال ع بلللرد  ملللرا  بلللل عحلللب    للل  صلللاح  الحلللق 
 ن عسلللبعم ا فلللل و لللت معلللعن و ال سلللقد فسلللقود الحلللق ال عقلللو    للل   رعنلللا الوفلللا، بلللل هلللو  قوبلللا 
  للل   للل   اسلللبعمال الحلللق فلللل الو لللت المحللل  .... وملللن نللل  عالللون المععلللا  المسلللقد  نصلللرا  ملللن 

صلللر الحلللق عللل  ل باوعنلللا وال علللب  الحلللق ب ونلللا وال بللل  فلللل الحلللق حبللل  عالللون باملللا  ملللن رفللل   نا
    .ال  وى فل الم ت الماروبا

ببناهلللا بعللل   لللل لك ا لللا ن  لللص  لللل   ن  للل    اب علللا مللل   السلللقود ل و للله نالللنت فلللل ال قلللا والقالللا،
 .  ول  ببامن ا البارععات  لك 

 ٠٦٩١اللان من للا فللل حللر  حلعللران    لل ت مللر ت وفللل مصللر بلل  ال جللو، لن رعللا القللوت القللاهرت 
 .٠٦١١   ابوبر روح
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ومللللا  صللللا  الللللبال  وب اصللللا المحللللاا    ١١٠٠نللللورت عنللللاعر واللللان ا رهللللا واانرهللللا بج عللللا ابللللان 
 للللرار ببع عللللق العمللللل المصللللر  اسللللببب   ن عصلللل ر ولعللللر العلللل ل   من للللا مللللن حرائللللق وبلللل معر

   2244نا لس 5وهو القرار ر      2244فبراعر  29بالمحاا  ف  

الللل   بلللعن  ن القلللوت القلللاهرت سلللب  لو للله مععلللا  الدعلللون باافلللا  نوا  لللا بنلللا،   للل  بعدلللل  ملللل 
المحللاا  و لل   بماللن المبقااللعن ملللن اب للا   جللرا،ات الدعللن فللل موا عللل ها واللل   هللو مللن  بعلللل 

 .القوت القاهرت

المللل ت ملللن  با ببلللار ١١٠٠لسلللنا  ٥وجلللا، بلللالقرار ،،  صللل ار ولارت العللل ل ل ابلللا  الللل ورى ر للل  
و للله موا عللل  الدعلللن   للل  ا حالللا     لللوت  لللاهرت .  نلللر  ١١٠٠/  ١/  ١حبللل   ١١٠٠/  ٠/  ١٩

 لللالل ب لللك المللل ت . مللل  ا  .  للل   احبسلللاب ا الللمن موا عللل  االسلللبئناه السلللارعا  لللالل ب لللك المللل ت . 
 الللا، الحاللل  المدعلللون فعلللا بسلللقود حلللق الدلللا نعن فلللل االسلللبئناه لعللل    الللافا المللل ت المو وفلللا 

  .مععا  االسبئناه ل  

الصلللا ر  لللن ولارت العللل ل  ن  ١١٠٠لسلللنا  ٥القا للل ت :    الللان البلللعن ملللن الابلللا  الللل ور  ر للل  
 ١١٠٠/  ٠/  ١٩هنلللاك  لللوت  لللاهرت منعلللت المبقاالللعن ملللن الدعلللن   للل  ا حالللا  فلللل المللل ت ملللن 

 مملللا اللملللا و للله سلللرعان اافلللا الموا عللل  اةجرائعلللا المبع قلللا بلللالدعن   للل  ١١٠٠/  ١/  ١حبللل  
ا حاللللا  واللللان ملللل  ى و لللله سللللرعان مععللللا  االسللللبئناه  للللالل ب للللك الملللل ت الماللللار  لع للللا  لللل   

/  ٠/  ١١احبسللللاب ا اللللمن مععللللا  االسللللبئناه اللللل   سللللرى مللللن صلللل ور الحالللل  المسللللبننه فللللل 
بحعلللث عحسللل  هللل ا المععلللا    للل   سلللاس  الللافا المللل ت السلللابقا   للل  و للله سلللرعان المععلللا   ١١٠٠

الو للله و    لللاله الحاللل  المدعلللون فعلللا هللل ا الن لللر ولللل  عحبسللل  ل مللل ت الالحقلللا لللللوال سلللب  هللل ا 
الملل ت البللل و لله سللرعان مععللا  االسللبئناه  الل للا   لل  مللا سلل ه بعانللا ف نللا عاللون  لل    دللن فللل 

   .بدبعق القانون

و  عللا فقللل  براللت السللل دا البن ع عللا بدبعلللق القالللا، لن رعللا القلللوت القللاهرت حلللال ال  انللر ملللن انلللار 
ا البلللل اانللللت بعدلللل المرافللللق العاملللا اننللللا،  للللك ومن للللا و للله سللللرعان ملللل   الحلللوا ث االسللللبننائع

السلللقود.  ولللل  عصللل ر ا   لللرار او املللر ،دلللوارى،  دبقلللا لقلللانون الدلللوار ، الللل   رلم ر حلللا 
 من اللمن     ص ر الن ا  القانونل المصر  ا  بجاول بدبعق ه ا القانون االربععن سنا . 

 

 -نمو   الن ا  القانونل المغربل: -2

لقللل  بعاملللل الن لللا  القلللانونل المغربلللل مللل  حاللللا البعدلللل البلللل رافقلللت مواج لللا جائحلللا اورونلللا   
بلللان اصللل رت السللل دا البن ع علللا هنلللاك بالللرععا م  بلللا وفقلللا لحاللللا الالللرورت وفقلللا الحالللا  الملللا ت   

 -من ال سبور المغربل البل بنص: 14
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  وباب لللاو مللل  ال جلللان البلللل عمالللن ل حاوملللا  ن بصللل ر   لللالل ال بلللرت ال اصللل ا بلللعن الللل ورات،، 
ععنع لللا ا ملللر فلللل الللال المج سلللعن  مراسلللع   لللوانعن  عجللل   راللل ا بقصللل  المصلللا  ا   ع لللا ملللن 

 دره البرلمان   الل  وربا العا عا الموالعا.

علللو   مالللرو  المرسلللو  بقلللانون لللل ى مابللل  مج لللس النلللوا   وبنا الللا بالببلللاب  ال جلللان المعنعلللا  
 ا لللل  جلللل سلللبا  علللا    لللل   لللرار مالللبرك بعن ملللا فلللل الللننا. فلللل الللال المج سلللعن  بغعلللا البوصلللل 

   .و  ا ل  عحصل ه ا االب او  ف ن القرار عرج   ل  ال جنا المعنعا فل مج س النوا 

 -ما ع ل :23/3/2222الصا ر فل  292.22.2و   بامن المرسو  ر   

لبن عمعلللللا ملللللن ال سلللللبورا و  للللل  ال لللللوائح ا 14 و 1، ال قلللللرت 21و  24بنلللللا،   للللل  ال صلللللول ،، 
ملللن  27م اوللللا فلللل مج لللس الحاوملللا ببلللارعخ لا وبعللل  ا الصلللا رت  لللن من ملللا الصلللحا العام علللا

مر فلللللل مج لللللس المعنعبلللللعن بلللللال ا وباب لللللاو مللللل  ال جنبلللللعن ا 2222ملللللارس 22( 4114رجللللل  
 -مسباارعن  رس  ما ع للالنوا  ومج س ا

 و    لللع   و جما لللا  و عع لللن  لللن حاللللا الدلللوارئ الصلللحعا بلللن  ج لللا  و  ماللللا  -:لللل  و ملللا ت اال
اللللل اص ال بالللللا،  ا ملللللا اانلللللت حعلللللات اال انلللللر   و بمجملللللو   رجلللللا، البلللللرا  اللللللودنل  نللللل  ا

مب   م للل  ت ملللن جلللرا، انبالللار  ملللراد مع علللا  و وبائعا وا بالللت الالللرورت اب لللا  بللل ابعر الوسللل
  دلللار البلللل عمالللن  ن لوالحللل  ملللن انبالللارها  ب ا علللا  اسلللبعجالعا لحملللاعب   ملللن هللل   ا لملللراد 

 .بنبت  ن ا

حالللا    دبقلللا ال للللك الالللرورت اللللعع لللن  لللن حاللللا الدلللوارئ الصلللحعا  نللل ما بقب -: ت النانعلللاالملللا
ما  بلللللعن ل  بموجللللل  مرسلللللو   عب للللل  بلللللا برام مالللللبرك ل سللللل دبعن الحالللللومعبعن ا لملللللا ت ا لللللال ا

جرا،ات الواجللل  البال ا  علللا والصلللحا  عحللل   الندلللاو البرابلللل لبدبعق ا ومللل ت سلللرعان م عول لللا وا
منصلللوص لوعمالللن بم عللل  مللل ت سلللرعان م علللول حاللللا الدلللوارئ الصلللحعا وفلللق الاع علللات ا . ا هلللااب

  . ول    الال  ع ا فل ال قرت ا

حالللا  البالللرعععا والبن عمعلللا الجلللار  ب لللا العملللل  بقلللو  ال  للل  اللللرا  ملللن جمعللل  ا -:النالنلللا الملللا ت 
لملللا البلللل بقبالللع ا هللل   لالن حاللللا الدلللوارئ  باب لللا  جمعللل  البللل ابعر ال فبلللرت   لللالالحاوملللا   لللال

الللات  ملللن الحاللللا  و للللك بموجللل  مراسلللع  ومقلللررات بن عمعلللا و  ارعلللا   و بواسلللدا مناالللعر وبال
 جللللل البلللل  ل ال للللور  والعاجللللل ل حع ولللللا  ون ب للللا   الحالللللا الوبائعللللا ل مللللرد  وبعبئللللا جمعلللل  

مب للللل ت لالبللللل ابعر ا ال بحلللللول .مب  مباحلللللا لحماعلللللا حعلللللات ا لاللللل اص والللللمان سلللللاللالوسلللللائل ا
مرافللللق العمومعللللا الحعوعللللا وبنمعن ال لللل مات البللللل بقلللل م ا لملللل اورت  ون اللللمان اسللللبمرارعا الا

 .ل مرب قعن

منللللادق البللللل    نللللت فع للللا حالللللا الدللللوارئ لعجلللل    لللل  اللللل الللل ص عوجلللل  فللللل مندقللللا مللللن ا
 لملللا ت مالللار  لع لللا فلللل الوامر والقلللرارات الصلللا رت  لللن السللل دات العمومعلللا االالصلللحعا  البقعللل  بلللا

   .   ال لناالنا



اع  
 
روعي ة اوامر الدف

ود                                                                                                                                                           مش  ى سالم اي وعب  حي 
 

  المحامي ي

33 

 

نلللا  اللل ر وبغراملللا ببلللراوم ععا للل    للل  م ال لللا  حالللا  ال قلللرت السلللابقا بلللالحبس ملللن اللل ر  لللل  نال
ل بالعقوبللللا الجنائعللللا  للللالال رهلللل   و ب حلللل ى هللللابعن العقوببعن و لللللك  ون ا 4322و  322بللللعن 

 مب للل ت بدبعقلللالععا للل  بلللن س العقوبلللا الللل ملللن  ر لللل بن عللل   لللرارات السللل دات العمومعلللا ا .اللل الا
اللللرا   واللللل مللللن  للللا  المرسللللو  بقللللانون   للللن درعللللق العنلللله  و الب  علللل   و البلللل لعس  و الل لللل ا ا

مللل اورت فلللل هللل   ال قلللرت  بواسلللدا ال دللل   و الصلللعام لببحلللرعد الغعلللر   للل  م ال لللا القلللرارات ا
مابوبلللللات  و لجبما لللللات العمومعلللللا  و بواسلللللدا االملللللاان  و االم لللللو  ب لللللا فلللللل ال و الب  عللللل ات ا

معروالللللا لمعروالللللا ل بعللللل   و المول للللا  و المبععلللللا  و الالللللردا االلصلللللور  وامدبو للللات  و الا
معروالللا   للل     ن لللار العملللو  لم صلللقات الجبما لللات العمومعلللا   و بواسلللدا االملللاان  واالفلللل ا

  السلللللمععا البصلللللرعا و   سلللللبعمل ل للللل ا الغلللللرد   املللللا  و  لللللالال و بواسلللللدا م ب للللله وسلللللائل ا
  . لابرونعا سبعمل ل  ا الغرد   اما لابرونعا  و   وسع ا   رى بالا

عجللللول ل حاومللللا    ا ا باللللت الاللللرورت القصللللوى  لللللك   ن بب لللل   بصلللل ا  -: ت ال امسللللا املللللا
 صللللللبغا سلللللللاسللللللبننائعا      جللللللرا،    دللللللاب  ا بصللللللا    و مللللللالل  و اجبمللللللا ل  و بعئللللللل عاب

مبرببللللا لبعا انللللار السلللل الا مبااللللرت  فللللل مواج للللا اباع علللل االسلللل ا   اللللننا مللللن واللللل   االسللللبعجال 
  .م اورتلن حالا الدوارئ الصحعا ا      ال

منصللللوص   ع للللا فللللل النصللللوص لجللللال االعو لللله سللللرعان م عللللول جمعلللل  ا  -:مللللا ت السا سللللالا
مع لللللن لل فبلللللرت حاللللللا الدلللللوارئ الصلللللحعا االالبالللللرعععا والبن عمعلللللا الجلللللار  ب لللللا العملللللل  للللل

  .م اورتلحالا الدوارئ اموالل لعو  رف  لمن العو  ا  ن ا وعسبننه احبساب ا ابب ا،

اللل اص السلللبئناه ال اصلللا بقالللاعا اال  آجلللال الدعلللن باولللل    لللالالبسلللبنن  ملللن  حالللا  ال قلللرت ا
 .حبعلللادلال بقلللال االمبلللابععن فلللل حاللللا ا بقلللال  واللل ا مللل   الواللل  بحلللت الحراسلللا الن رعلللا والا
ملللان  صللل  لالبرمرسلللو  بقلللانون بالجرعللل ت الرسلللمعا  وععلللرد   للل  لعنالللر هللل ا ا -:ملللا ت السلللابعا لا
 23، 4114ملللن رجللل  21وحلللرر بالربلللاد فلللل  .موالعلللالل  وربلللا العا علللا االمصلللا  ا   علللا  للللا

 .2222مارس

 

وبللل لك عالللون النملللو   المغربلللل  للل  اب للل  ملللن القلللوانعن الالللرورت الم  بلللا البلللل بصللل ر  السللل دا 
ملللن مجلللال البن ع علللا اننلللا،  للل   انعقلللا  المج لللس حلللال بالللرعععا لو للله سلللرعان المللل   ونقلللل االملللر 
     ا بصاص الحاوما بالبع عل ال  فاا، البارع  الاامن لحسن بدبعق النصوص .

ونالحلللل  رصللللانا البعللللابعر واحاللللا  الصللللعااا المسللللب  ما فللللل البعبعللللر  للللن و لللله سللللرعان الملللل   
منصللللوص   ع للللا لجللللال االعو لللله سللللرعان م عللللول جمعلللل  ابالعبللللارت الللللوار ت بالمللللا ت السا سللللا  ،، 

ل فبلللرت حاللللا الدلللوارئ الصلللحعا الوالبن عمعلللا الجلللار  ب لللا العملللل  للل فلللل النصلللوص البالللرعععا
  .م اورتلموالل لعو  رف  حالا الدوارئ المن العو  ا مع ن  ن ا وعسبننه احبساب ا ابب ا،لا

اللل اص السلللبئناه ال اصلللا بقالللاعا اال  آجلللال الدعلللن باولللل    لللالالبسلللبنن  ملللن  حالللا  ال قلللرت ا
   .  حبعادلال بقال االم   الوا  بحت الحراسا الن رعا وامبابععن فل حالا ا بقال  وا ا لا
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 اما ن ح      و و ا فل البعارد م  احاا  البقا   اوال  د بعن الم   والموا ع  .

 

 -نمو   الن ا  القانونل الاوعبل: -3

سللل ك الن لللا  القلللانونل فلللل الاوعلللت ملللن ت البعللل عل البالللرععل ملللن  بلللل السللل دا البالللرعععا صلللاحبا 
من ماللللرر 47مللللا ت اال بصللللاص االصللللعل لمعالجللللا الملللل   االجرائعللللا و لللللك باسللللبح اث نللللص 

فلللل ا حلللوال البلللل عقلللرر فع لللا مج لللس اللللولرا، بعدعلللل  و ،، :  لللانون المرافعلللات  بالصلللعغا البالعلللا 
رافلللق العاملللا ل  وللللا حماعلللا ل ملللن  و السللل   العلللا   و الصلللحا العاملللا  و البلللل و للله العملللل فلللل الم

بقبالللع ا المصللل حا الع علللا ل لللبال   ال بحسللل  مللل ت البعدعلللل  و البو للله الللمن الموا عللل  اةجرائعلللا 
المنصلللوص   ع لللا فلللل القلللوانعن وال لللوائح السلللارعا    للل   ن عسلللبننه احبسلللاب ا ا ببلللارا ملللن العلللو  

 .  ولرا، ل عو ت  ل  العملال   عععنا مج س ال

وعالحللل    للل  هللل ا العللل عل رصلللانا البعبعلللر واحالللا  الصلللعااا راللل  و و لللا بلللال  د بلللعن المللل   
 والموا ع    ا  اسب    مصد ح الموا ع  االجرائعا ب ال من الم   االجرائعا . 

ومللن الجلل عر  اللر  انللا لجللا اللل  بعلل عل  للانون المرافعللات لالحادللا بمواللو  و لله الملل     وهللو 
الماللللان المناسلللل  ل حلللل عث  للللن الملللل   او الموا علللل   لللللك ان  للللانون المرافعللللات ععببللللر الاللللرععا 

 العاما ل قوانعن االجرائعا . 

الدارئللللا   و لللل  اسللللبحق منللللا القللللول انللللا عسللللجل ل ن للللا  القللللانونل الاللللوعبل   ورالللل  ال للللروه
وال اهملللللا  والب افلللللت اعلللللر المسلللللبوو   للللل  القلللللوانعن والبللللل ابعر االسلللللبننائعا و اواملللللر الللللل فا  

 .بعللل  اانلللر بجللل را منلللا فلللل الممارسلللات ال سلللبورعا والقانونعلللا   والمراسلللع   مقارنلللا بلللن    انونعلللا
اال انلللا اصلللر   للل  احبلللرا  الم سسلللات ال سلللبورعا ولجلللا الللل  مج لللس االملللا فلللل مواج لللا انلللار 

لبللل ابعر المب للل ت فلللل مواج لللا هللل   الجائحلللا   بلللل ان هللل   ال لللروه لللل  بمنللل  الم سسلللات القانونعلللا ا
 الاوعبعا من ممارسا  ورها فل اب ا، مو   ا فل ا را  ه ا المنبت ال  حعل الوجو  .

 

وبعلللل  اسللللبعراد ب للللك النمللللا   فللللل البعللللادل ملللل  انللللار البعدعللللل ل مرافللللق العامللللا والللللولارات 
ا   لل  الملل   والموا علل    فاننللا نبللعن ان ن رعللا القللوت القللاهرت مللا وجلل ت فللل والم سسللات الرسللمع

  لللل  القللللانون اال لمواج للللا هالللل ا حللللاالت و لللل  دبق للللا بحللللق القاللللا، المصللللر  واسللللبقرت   ع للللا 
 احااما.

وانللا باالمالللان ان عببناهللا القالللا، االر نلللل بللل انلللا م هلللل واهللل لللل لك   فاملللا  هلل ا ال لللره العلللا  
القلللاهرت فلللل اوالللح بج عاب لللا فلللانل   للل  عقلللعن بلللان القالللا، العلللا ل سلللععببر ان الللل   عالللال القلللوت 

بعدعلللل اللللولرات والمحلللاا  اننلللا، مواج لللا الجائحلللا ععللل  مانعلللا ملللن سلللرعان المللل   االجرائعلللا اننلللا، 
 بعدل وبعدعل  مل المحاا  والمرافق العاما .
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  و لللرر بوالللعح  2222لسلللنا 72بلللل ان القالللا، بمج سلللا اال  للل   للل  ببنللل  اصللل ار القلللرار ر للل  
المبع لللق بالمللل   القانونعللا   للل  النحلللو البللالل ، ال بحسللل  مللل ت العد لللا  89ملللن القلللرار ر لل   1البنلل  

الرسلللمعا او ا  امبللل ا  ل لللا نبعجلللا ال لللره الدلللارى، با ببلللار  ملللن  بعلللل القلللوت القلللاهرت ملللن مللل   
 الدعون وجمع  الموا ع  االجرائعا اال رى  .

بللالقرار   و ال مللن بللا  اوللل    ار ا للال  ال ععلل  بللالقرار القاللائلمللن القللر 1وانللا وان اللان البنلل  
اال ار  وال عالللال نصلللا  انونعلللا م لملللا   اال انلللا وفلللل هللل ا ال لللره الدلللارى، ععللل  رسلللالا ملللن 
محلللرا  القالللا، الللل  ملللن بسلللر    لللع   ب لللك المللل   ان المحلللاا   سلللبدبق احالللا  القلللوت القلللاهرت 

فلللل حولب لللا ملللن   لللاوى وان هللل ا االملللر للللعس  البلللل بمنللل  ملللن سلللرعان ب لللك المللل       للل  ملللا
   ا الاان .ببغرع   ن القاا، المقارن 

وبالنسللا لنللا امب قللعن ل  بللر  فانللا وان اللان هلل ا القللرار اعللر م للل  مللن الناحعللا القانونعللا النللا لللعس 
نصلللا بالللرعععا   اال انلللا م لللل  بالللل م لللاهع  الع اللللا    ف للل ا ا صللل  ملللا عمالللن ان بق ملللا السللل دا 

 .ب  ا الاان فل ه   الجائحا  القاائعا

و  علللا وحعلللث اننلللا نلللرى ان بدبعلللق احالللا  ن رعلللا القلللوت القلللاهرت با لللل لحلللل االللاالعات بعدعلللل 
العملللل والللل وا  فلللل مرافلللق ال وللللا   للل  المللل   والموا عللل  االجرائعلللا وا اعب لللا   فانلللا وان الللان بللل  

   لللانون اصلللول فلللال الللعر ان عقللل   مالللرو  الللل  مج لللس االملللا عبالللمن االللافا هللل ا الحاللل  الللل
 المحاامات الم نعا بوص ا الارععا العالما ل قوانعن االجرائعا اما فعل المار  الاوعبل .

 

 

 

ا ااااضم  تاااامو  عديااااك م  عاااا يك ا  اااا    اااا  مو ا عمااااك  6اماااا  ماااا   اااا ع ااااا مر ا اااا     ا اااا     ر اااا  
ااااك   ااا مك   مااا   م ااا صد  ااا     ااااك  ااا مر امااار ، مرا اااا    م ياااة   يااا ة مم ااا    ة ع ما شااا 

 وا ااا     ، مار  ااار اراااااة ا ااات  تااامو  اااااعا  بس ايااااة   اااك ا ااا  ا  اااا   ااا    ااا ما   ماااا
ما اااضم  تااامو   ااامية امتااا     شاااصة باااو ب  اااة بس ياااة  ااا  بسااا   ،يخااا  ح ا  ااا   امااار ا ااا    

 ا عمك .

بااااو ا متااااممو ا  ااااي ا  مماااا ل ب ا ااااة ار  اااا   ا  اااا   اااا ع ا اااا  ،  –مؤ  اااا   –ماغاااان ا   اااار 
   ااا  ية مار  م بياااة ما  ااا     ااا   ا ااا  ا ااا  اخااار ،     ااا     ااا مك ممااا ل مماص   ااا    متااا   ار

 . 5م  1امر ا      مو  ي  ا مشرمبية م سمك    م   م ل   ا يت اش و امرم ا      

و لللالت االنلللار البلللل لحقبلللا  ملللن جلللرا، االحالللا   قللل  العملللل  8وبللل لك فقللل  بنلللاول املللر الللل فا  ر للل  
ا ببعلللا ملللن بعدعلللل ل للل وا  والعملللل فلللل المرافلللق العاملللا   ومللل 2البلللل بسلللب  ب لللا املللر الللل فا  ر للل  

 والولرات والم سسات الرسمعا والعاما وال اصا .
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بعدع للللا لللللبعد مللللوا   للللانون العمللللل البللللل ببنللللاول االجللللالات    8حعللللث بللللعن امللللر اللللل فا  ر لللل ، 
 و ا  ببع عل احاام ا .والعمل واالجر وان ا، العقو  واسبمرارها 

مللللن  1 لللل  صلللل ر  للللار  السلللل دات الحصللللرعا  الللللوار ت بالمللللا ت  8وحعللللث ان امللللر اللللل فا  ر لللل  
 وهلللو لللن رئلللعس اللللولرا، ب للل ا ال صلللوص  اصلللا ر اا ارعللل ا لللرارععببلللر  افانللل لللانون الللل فا    

مالللو  بععللل   للل   اال بصلللاص المالللار العلللا سلللابقا   ف لللو ععللل و ا بللل ا،   للل  ا ملللال السللل دا 
 الغا، واناا، نصوص القوانعن وفقا الحاا  ال سبور .البارعععا المناد ب ا بع عل و

بلللل ان رئلللعس اللللولرا،  للل  لحلللق  لللرار  وصللله اصللل  السللل دا   وعغللل و االنعللل ا  وصللل ا ع حلللق 
 ب  ا القرار.

عبمنللللل اال بلللل ا،   لللل  ا بصاصللللات السلللل دا الباللللرعععا  نلللل ما عللللن   القللللرار اال ار  امللللرا  ا  
وفقللللا  الحاللللا  ال سللللبور. وهللللو عاللللال فللللل جللللوهر  ، البرلمللللان   العم للللك ان عن مللللا اال الماللللر  

 ا ب ا،      مب   ال صل بعن الس دات. 

 

 

فللان الحاجللا ل للا ال ببللرر ان بصلل ر ب لل ا الاللال      8امللا االحاللا  البللل باللمن ا امللر اللل فا  ر لل  
فانلللا باالمالللان احالب لللا   للل  مج لللس النلللوا  امالللرو   لللانون وعصللل ر اقلللانون معللل ل بالللل بسلللادا 

 لال ب ا،     ا بصاصات الس دا البارعععا . ون الحاجا 

 

 ب  بحم  ال ا

 المحامل       

 عحع  سال  ابو بو  
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 -المراج  :

 .4917-ماببا ال  وت االسالمعا  -اصول ال قا – ب  الوها   اله 

                                         

 الوسعد . –السن ور  

                                         

  4919سلللل عمان محملللل  الدمللللاو   الللللوجعل فللللل القللللانون اة ار   جامعللللا  للللعن اللللمس  القللللاهرت  
 .  898ص

دععمللللا الجللللره  ر ابللللا القاللللا، ال مللللال اال ارت العامللللا   اللللا، االلغللللا،   ار الن اللللا العربعللللا  
 .4911القاهرت  

  4979   اا، االلغا،   ب  ال بام حسن   القاا، اال ار  

 .352  ص4958 نمان   عل  نمان  مج س ال ولا  القاهرت  

 صللللا   بلللل  الوهللللا  البرلنجللللل  العنصللللر الا صللللل لال بصللللاص فللللل القللللرار اة ار  بحللللث 
 .2  ص4991مناور فل مج ا الع و  القانونعا  المج   العاار  الع   ا ول  

  2222  للللل الللل عق  الر ابللللا القاللللائعا   لللل  ا مللللال اة ارت  مع لللل  اة ارت العامللللا بالرعللللاد  
 .4987-4988ف ا  العدار  القاا، اال ار    ار الن اا العربعا  القاهرت  

 

 

 

 

 

 


