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 مقدمة:
كان   وإذاوهي حمل اهتمام كل من علماء اإلدارة والقانون اإلداري.  ووظائف اإلدارة عديدة ومتنوعة، إن مهام

علم اإلدارة يهتم خاصة بوظيفة التخطيط والتنفيذ. فان فقهاء القانون اإلداري يهتمون ابإلدارة من حيث 
 .اإلداري نشاطها وأمواهلا وموظفيها ومنازعاهتا ابعتبارها شخصا من أشخاص القانون

ملاذا عمدت  وإالواحلقيقة أاي كانت وظائف اإلدارة ومهامها، فان نشاطها يظل مرصودا خلدمة املواطنني، 
تزويد اإلدارة ابجلانب البشري واجلانب املادي وأحاطتها بنسيج من النصوص القانونية مبا  إىلالسلطة العامة 

 .يسمى النشاط اإلدارييساعدها على القيام مبهمتها وهذا النوع من الوظيفة 
املادية والبشرية اليت  و، القانونية اإلمكانياتيف خمتلف مظاهره، وينظم  اإلدارة حبيث يهتم هذا األخري بنشاط

 اإلدارةابختصاصات  أساسايهتم  اإلدارييتوفر عليها، قصد حتقيق املهام املنوط هبا. وتبعا لذلك فالتنظيم 
 اإلدارية.وامتيازاهتا اليت تنحصر يف مهمة الشرطة 

هي أهم االكراهات اليت تواجهها الشرطة اإلدارية و تعيقها يف  هي أهداف الشرطة اإلدارية و ما فما
 حتقيق أهدافها؟

 من خالل التصميم التايل:الشرطة اإلدارية  أغراض لإلجابة على هذا اإلشكال واإلحاطة مبوضوع
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 .أغراض الشرطة اإلداريةاملبحث األول:
وقاية النظام العام يف اجملتمع بوسائل  إىلالضبط وظيفة ضرورية حمايدة من وظائف السلطة العامة هتدف 

املختصة املنوط هبا  اإلداريةوهو عمل السلطة التنفيذية وهيئاهتا  اإلداريالضبط  و،القسر يف ظل القانون
وضع قيود للنشاط الفردي مبناسبة ممارسة  عن طريق هاجملتمع ومنع اإلخالل بداخل  حفظ النظام واألمن

 القيود أتيت من طرف السلطة اإلدارية حلماية النظام العام. ذهاألفراد واجلماعات للحرايت املعرتف هلم هبا، وه
و يقتصر دور اإلدارة على تنظيم وضبط كيفيات ممارستها دون أن تصل سلطتها إىل منعها أو 

حترميها،فالقاعدة تظل هي أن احلرية يف نطاق الضبط اإلداري هي األصل،وحتديدها إبجراءات وقرارات 
 هتدف أساسا إىل صيانة النظام العام و إعادته إىل نصابه إذا اختل.فالشرطة اإلدارية . الضبط هو االستثناء

. و يقصد به النظام العام و للنظام العام مدلول حمدد خيتلف عن مفهومه يف جمال القوانني األخرى
 :                   الذي يسعى إىل حتقيق عناصر أساسية تشكل العمود الفقري للنظام العام داخل اجملتمع وهي

  .)املطلب الثالث(والسكينة العامةالعامة )املطلب الثاين( والصحة  األول(العام)املطلب  ألمنا

 األمن العاماملطلب األول: 
ابألمن العام اطمئنان املرء على نفسه وماله من خطر االعتداء نتيجة الكوارث الطبيعية أو يقصد  

 بفعل اإلنسان أو من جراء هجوم احليواانت املفرتسة  وما حتدثه من  اضطراابت.
و ليتحقق للمرء هذا االطمئنان فإن السلطة اإلدارية تعمل على توفري ذلك بدرء الكوارث العامة ومبنع 

  ئم املختلفة واحلفاظ على نظام املرور....اجلرا
 :الصحة العامةاملطلب الثاين

وقاية صحة اجلمهور من خطر األمراض وذلك مبقاومة أسباهبا ويقع على عاتق اإلدارة  يقصد هبا
مقاومة تلك األسباب ابختاذ سائر اإلجراءات الوقائي كاحملافظة على سالمة مياه الشرب واألطعمة 

  ومجع القمامة....
 : السكينة العامةاملطلب الثالث



السكون يف الطرق واألماكن العامة كوقاية الناس من يقصد ابلسكينة العامة احملافظة على اهلدوء و 
الضوضاء واإلزعاج واملضايقات خاصة يف أوقات راحتهم ومن األمور اليت متس ابلسكينة العامة 
وتعمل السلطة اإلدارية على منعها أصوات الباعة املتجولني واآلالت التنبيه يف السيارات واألصوات 

  وت نتيجة سوء استعمال الراديو وأجهزة التسجيل األخرى...املرتفعة املنبعثة من مكربات الص
 لذلك.  الثاين  : االكراهات املتعلقة ابحلفاظ على النظام العام مع منوذجني بحثامل

تواجه الشرطة اإلدارية بضفتها ضبطا إداراي يسعى الستقرار النظام العام أبركانه الثالث األمن العام 
و الصحة العامة و السكينة العامة. أال أن الشرطة اإلدارية خالل سعيها لتحقيق هذه األهداف 

داخل  تواده جمموعة من اإلكراهات ميكن التكلم عن منوذجني خمتلفني األول يتعلق ابلشغب
املالعب و الثاين يتعلق بتخصص القائد يف جمال مراقبة خمالفات التعمري و سنراه عن طريق قراءة 

 حيثيات حكم قضائي.
 : شغب املالعب.املطلب األول

 و األمن لتحقيق األهداف و العناصر من جمموعة فيها يدخل العام النظام على احلفاظ مسألة إن 
 اإلداري الضبط أهداف تكان  سواء اختالالته أو اكراهته موضوع لكل و االستمرارية، و االستقرار

  أن ونرى. األفراد حرايت حساب على قيود فرض بغرض أو مشروعة ضوابط فرض إىل سعىت
 يف ،و خمتصة سلطة طريق عن وذلك العام الصاحل حتقيق وهو أال واحد منحا إىل يفضي كالمها

 (.املالعب يف الشغب) منوذج إبدراج قمنا قد السياق هذا
 اجلماهري تستخدمها واليت القانونية الغري املمارسات من جمموعة تكرارا و مرارا نالحظ وحنن

 الظواهر من الرايضية املالعب يف الشغب ظاهرة عليه أصبحت  حبيث ،أخرى فرق ضد التشجيعية
 بل أمواهلم و األفراد حياة على هتديد من تشكله ما و العامل، دول خمتلف داخل األمن ددهت اليت
 .حرايهتم حىت
 عن انجتة تكون فقد مرجعيتها، ختتلف حبيث الرايضية التظاهرات يف الشغب ظاهرة مسببات ومن

 تكون قد و مجيعا فيها متتزج قد و عرقية أو دينية تكون قد و سياسية أسباب أو اجتماعية أسباب



 و للفرجة فضاء من الرايضية التظاهرات تتحول ابلتايل و يةظحل أسباب وليدة ،األحيان بعض يف
 . القانونية الضوابط عن للخروج فضاء إىل املتعة
 و العامة ممتلكات إتالف و التخريب و اجلرح و الضرب بني ما التجاوزات هذه تتنوع كما

 الرايضية التظاهرات من جمموعة يوثق التاريخ و. احلاالت من العديد يف القتل إىل تصل بل اخلاصة
 يعرف الذي و احلال هو كما.  الضحااي من العديد هائورا خلفت حقيقية، مأساة إىل حتولت اليت

 بني القدم ةر لك املصري الدوري يف عادي لقاء فيها حتول الذي و"  مصر يف بورسعيد"  أبحداث
 سبعني من أكثر ضحيتها راح جمزرة إىل البورسعيدي املصري النادي و املصري األهلي اندي

 .شخصا
"  الرايضية التظاهرات يف املالعب يف الشغب"  ظاهرة هتددها اليت الدول زمرة يف يدخل املغرب و
 من جمموعة تنظيم ومت البيضاوي، الوداد و البيضاوي الرجاء فريق يف تتمثل حدة الفرق أكثر أن و

 . كعقوبة للشغب داخل املالعب  مجهور بدون املبارايت
 من البد كان  الضرورة و تستوجبه وما العام النظام على للحفاظ و التجاوزات هذه إطار ويف

 .قانوان هبا املسلم الضوابط من هابعتبار  األمين التدخل
 على و جدي بشكل مواجهتها املغرب حاول الرايضية املالعب يف الشغب ظاهرة حدة تزايد وأمام
 خبطورة لتوعيتهم املتجمعني وسط حتسيسية حبمالت مالقيا خالل من ذلك و ،األصعدة مجيع

 االعتماد مت أخرى جهة ومن جهة، من هذا ككل  اجملتمع وعلى عليهم، الوخيمة وعواقبها الظاهرة
 خالل من هذا ويظهر ، الظاهرة هذه مع التعامل يف صرامة أكثر إستباقية أمنية مقاربة على

 يف الفرق مشجعي مبراقبة تقوم و التظاهرات من النوع هذا أتمني يف خمصصة أمنية فرقة إحداث
 . األخرية هذه فرق مشجعي مع االصطدام تفاداي املتنافسة، الفرق مدن إىل تنقالهتم

 يف البيضاء الدار مدينة يف تقتصر ،منوذجية جتربة اليوم حلدود تبقى املخصصة األمنية الفرقة هذه و
 ملكافحة قانونية نصوص إخراج على تعمل أخرى جهة من و. األخرى املدن يف تعميمها إطار

  09.09 قانون هو هلا املؤطر القانون و الرايضية التظاهرات أو املبارايت أثناء املرتكب العنف



 الفصول يف ابلضبط مكرر الثاين الفرع إضافة خالل من اجلنائي القانون بتعديل قام والذي
 األمنية تالتظاهرا داخل املشاغبني ردع  القانون هذا من اهلدف كان  ،19-308 إىل  308-1

 .األفعال من جمموعة جترمي خالل من
 يف جمال مراقبة خمالفات التعمري.:احلكم القضائي املتعلق ابختصاص القائد  املطلب الثاين

 إجراء يف القواد اختصاص مشروعية مبدى اكادير،املتعلق حمكمة إدارية حكم على نطلع ماليو  وحنن
 واسع نقاش من اكادير إدارية حكم خلفه ملا ،ونظراعدمه من البناء و التعمري خمالفات معاينة و الرقابة
 تلم اليت النقاط أبهم نذكر وان أبس وراهنيته،ال املوضوع ألمهية املتتبعني،وتبعا و املهتمني لدى

 .ابملوضوع
 رقم الشريف الظهري 2016 شتنرب 19 بتاريخ 6501 عدد الرمسية ابجلريدة صدر تعلمون،أنه فكما
 بتغيري القاضي والبناء التعمري خمالفات زجر و مبراقبة املتعلق 12/66 قانون ،بتنفيذ124/16/1
 و العقارية تائابلتجز  املتعلق 90/25 القانون و90/12 القانون من كل  مقتضيات بعض وتتميم

 نطاق توسيع نأبش 03.501 رقم الشريف الظهري العقارات،وكذلك وتقسيم السكنية اجملموعات
 .القروية العمارات

 جزر و معاينة و مراقبة ميدان يف احلكامة تعزيز إىل القانون،يرمي هذا صدور وراء من اهلدف وكان
 تعدد قي أساسا املتمثلة و املنظومة هذه عرفتها اليت االختالالت جتاوز و البناء و التعمري حمالفات
 و الرتاخيص منظومة بني الفصل يف جبح انه املشرع،ذلك فعل ما حسنا ابملراقبة،فكان املكلفة اجلهات
 القاضي الدستوري املبدأ تنزيل تعميم املسؤوليات توزيع من ميكن مبا اجلزر،وذلك و املراقبة منظومة

 الكادير،مرتبط اإلدارية احملكمة حكم يطرحها اليت اإلشكالية عليه،فان و ابحملاسبة املسؤولية بربط
 : أساسيتني بنقطتني أساسا

 جهة ومن القضائية، للشرطة ضبط بصفتهم القواد عمل بني التمييز مبعايري تتعلق: األوىل النقطة -1
 .القانون بصريح هلم املوكولة اإلداري الضبط أعمال إطار يف إدارية شرطة بصفتهم اثنية



 و التعمري ملخالفات القواد ومعاينة مبراقبة املتعلق االختصاص، إبشكالية تتعلقو : الثانية النقطة -2
 البناء

 -وحدودها نطاقها -
 : الوقائع
 فيه،أهنما االفتتاحي،يعرضا مقاهلما على ،بناء)……( املدعيان تقدم 05/01/2018 بتاريخ
 عليه، املدعى القائد عن صادر 26/12/2018 يف األشغال،مؤرخ إبيقاف أمر بصدور فوجئا

 الصادر 26/12/2017 بتاريخ 14 اإلداري،عدد القرار إبلغاء اإلدارية،احلكم احملكمة من ملتمسني
 عيب املعجل،لعلة ابلنفاد مكاحل مشول لألشغال،و الفوري اكادير،ابإليقاف الدراركة قيادة قائد عن

 استعمل األخري هذا اكادير،لكون ب الدراركة قيادة قائد عن صدر ما مشروعية االختصاص،وعدم
  .الضبطية صفته احملضر يف

 :احليثيات
 احملدث 90/41 رقم القانون من 20 املادة نص على حيثياهتا يف احلكم احملكمة،مصدرة استندت

 يف لعيب أو خمتصة غري جهة من صدر إداري قرار كل  نهأ على يقضي إدارية،والذي حماكم مبوجبه
 استعمال يف جتاوزا للقانون،يشكل املخالفة أو التعليل النعدام أو السلطة يف الحنراف أو شكله

 .املختصة اإلدارية القضائية اجلهة أمام فيه الطعن للمتضرر مبكن السلطة،حبيث
 اختصاصات بني فصل املشرع القانونية،أن املقتضبات من املستفاد أن بقوهلا،وحيث حيثياهتا وأسست

 الالزمة التدابري التعمريية،واختاذ املخالفات معاينة صالحيات هلا اسند القضائية،اليت الشرطة ضباط
 احمللية،اليت اإلدارية السلطة صالحيات األشغال،وبني بوقف الفوري األمر إصدار فيها إلهنائها،مبا

 مضمون من يستفاد ما وهو املخالفات، معاجلة على املراقبة و اإلشراف يف اختصاصاهتا حصر
 و التعمري و الوطين الرتاب إعداد و،وزارة الداخلية وزارة عن ،الصادرة07/17 رقم املشرتكة الدورية

 و معاينة و مبراقبة املتعلق 12/66 رقم القانون مقتضيات تفعيل شأن يف   املدينة، وسياسة اإلسكان
 اختاذ و املخالفات، معاينة يف صالحية أي األخرية هلذه يعد مل وابلتايل البناء، و التعمري خمالفات زجر



 املطعون القرار معه يكون مما األشغال، إبيقاف القرار فيها مبا التعمريية، للمخالفات املهنية التدابري
 .االختصاص لعيب السلطة استعمال يف بتجاوز مشواب ابكادير الدراركة قيادة قائد عن قيه،الصادر

 : املنطوق
 : ذكره مايلي اكادير إدارية حكم منطوق يف جاء

 26/12/2017 بتاريخ 14 عدد اإلداري القرار إبلغاء احلكم إىل الطلب يهدف حيث، و ”
 .املعجل ابلنفاد احلكم ومشول قانوان ذلك عن يرتتب ما اكادير،مع الدراركة قائد عن ،الصادر

 .قانوان املتطلبة الشكلية الشروط وفق لتقدميه الطلب بقبول احملكمة قضت:  الشكل يف
 النفاد طلب وبرفض قانوان، ذلك عن يرتتب ما مع فيه املطعون اإلداري القرار إلغاء: املوضوع يف

  .املعجل
 : احلكم على التعليق

 اإلداري الضبط أعمال و القضائية الشرطة ضباط أعمال بني ابلتمييز املتعلقة النقطة خيص فيما
 الشرطة أعمال جماالت و اإلداري الضبط أعمال التمييز،بني جمال شك،أن ،ال اإلدارية ،الشرطة

 أخرى جهة من اجلرائم،وتسعى من الوقاية إىل تسعى اإلدارية الشرطة أعمال كون  يف القضائية،يكمن
 اجلرائم وقوع بعد التدخل يف القضائية،تكمن الشرطة أعمال أن حني وقعها،يف دون احليلولة إىل

 .مرتكبيها ومتابعة هبا املتعلقة األدلة مجع و حصوهلا من للتثبت
 الدعوى يف املطلوب القائد االختصاص،لكون عيب على طلبهما الطاعنني أسس حيث، و“

 .الوقت نفس يف القضائية للشرطة كضابط  ،وصفته حملية سلطة كرجل  صفته استعمل
 الشرطة اختصاصات بني فصل املشرع كون  على حكمها يف اإلدارية احملكمة استندت وحيث،
 ألهناها، الالزمة التدابري اختاذ و البناء و التعمري خمالفات معاينات صالحيات هلا اسند اليت القضائية

 ”.البناء و التعمري خمالفات معاجلات على اإلشراف يف احمللية اإلدارية السلطة وصالحيات



 أعمال و اإلداري الضبط أعمال بني املزاوجة بني مينع مل املغريب املشرع أن الصدد، هذا يف نقول
 مينع ما يوجد ال انه القواد،ذلك رجال ضمنهم القانون،ومن بقوة معينة جلهات القضائية الشرطة
 واحد، أن يف معا ابلدورين القيام من القائد
 إطار اإلداري،يف الضبط رجل مهام الوقت نفس قضائية،ويف شرطة ضابط مهام يتوىل أن له حيث
 قم للجماعات التنظيمي القانون من 110 املادة ذلك يف سندان له،و املخولة اإلدارية الشرطة تدابري
 احمللية السلطات لفائدة القانون بقوة املخلولة اإلداري الضبط أعمال جماالت توضح اليت ،14/113

 ابملعاينات يقوم انه على 66/12 قانون من 67 و 66 املادتني تنص النازلة هذه اإلدارية،ويف
 التعمري مراقبو القضائية الشرطة ضباط هناأش يف حماضر وحترير 64 املادة يف إليها املسار املخالفات

 67 املادة تنص ،كما القضائية الشرطة ضابط صفة هلم املخول اإلدارة أو العامل أو للوايل التابعون
 . لذلك الالزمة التدابري القضائية الشرطة ضبط يتخذ انه على منه

 وبقوة تنص تتميمه و تغيريه مت ،كما90/12 التعمري قانون من 66 الرابعة املادة إىل وابلرجوع
 قانون من 20 املادة إطار قي عنه املعلن االجتاه نفس هو للقواد،و الضبطية الصفة على القانون
 .والقواد الباشوات:  القضائية للشرطة ضابط صفة حيمل انه على تنص اجلنائية،حيث املسطرة
 انتهاء مبجرد القضائية، الشرطة ضباط على أوجبت احلنائية، املسطرة قانون من 21 املادة أن هذا،و

 اليت للمحاضر صورا للملك العام الوكيل أو امللك وكيل إىل مباشرة يوجهوا عملياهتم،أن
 املتعلقة املستندات و الواثئق مجيع وكذا لألصل مبطابقتهما مشهود منهما بنسختني ينجزوهنا،مرفقة

 .القضائية الشرطة ضابط صفة حملررها أن إىل احملاضر تشري أن جيب هبا،كما
  املعاينة، حمضر مضمون يف الضبطية صفته إىل أشار القائد بكون الطاعنني دفع أن معه نستخلص مما

 ابلوسيلة جاء وما هلا أساس ال وسيلة يبقى القائد، عن الصادر اإلداري القرار إلغاء اجل من كمربر
 .ابالعتبار جدير غري



 هذا ويف احمللية، اإلدارية السلطة مفهوم حتديد خيصص فيما لبس شاهبا احلكم، حيثيات أن كما
 سلطات بصفتهم القواد تشمل الواقعة هذه يف احمللية اإلدارية السلطة استعمال داللة أن نرى الصدد
 .معينة حملية إدارية
 :االختصاص عدم عيب خيص فيما
 اإلشراف يف جماهلا ينحصر احمللية اإلدارية السلطة صالحية أن مفاده اكادير،ما إدارية حكم يف جاء
 عدد املشرتكة الدورية ذلك يف التعمري،سندها خمالفات معاجلة على املراقبة عملية على
 يشأهنا تدابري اختاذ أو املخالفات معاينات يف صالحيات أي األخرية هلذه يعد مل ،وابلتايل07/17

 .االختصاص لعيب السلطة استعمال يف ابلتجاوز مشواب القائد عن الصادر القرار أن واعتبارها
 استعماهلا يف تتجلى اإلدارية، احملكمة فيها وقعت اليت اإلشكالية أن الصدد، هذا يف نقول وحنن

 حصرت ،الذي( احمللية اإلدارية السلطة) مصطلح هو اللبس،و من نوع غامض،شابه ملصطلح
 : جهتني على ينصب احمللية اإلدارية السلطة داللة أن اإلشراف،والواقع اختصاصاهتا،يف

 من كل  جيسدها اليت املعينة، اإلدارية السلطات الثانية و املنتخبة، احمللية اإلدارية السلطات األوىل
 للشرطة ضباط القانون يف يعتربون وهؤالء القواد، الباشاوات،مت و الدوائر ورؤساء و العمال و الوالة

      القضائية،
 .معني ترايب نطاق يف و خيصه فيما كل  اإلداري الضبط عمليات ميارسون كذلك  و

 املسطرة قانون يزكيه ما هو القضائية،و للشرطة ضابط صالحيات هلؤالء ،منح12/66 قانون أن كما
 تنكر مل احلكم تعليل يف عليها املستند الدورية أن أعاله،و بيانه لنا سبق ،كما 20 فصله يف اجلنائية

 خولتهم ذلك من العكس البناء،بل و التعمري جمال يف املعاينات و املراقبة عمليات ممارسة القواد على
 و للتنظيم املركزي اجلهاز تعليمات أن بدليل إلنكاره جمال ال واضح وبشكل االختصاص يف الوالية
 ليست إدارية تعليمات جمرد تكون أن تعدو ال وزارية مناشري أو بدورايت األمر تعلقت سواء اإلدارة

 التنفيذي اجلهاز على يسبغ مل القانون،فاملشرع أحكام من تعدل أن هلا جيوز ال التشريع،و منزلة هلا



 يدخل ذلك إمنا القانونية، النصوص تفسري والية ،( واإلسكان الرتاب إعداد وزارة أو الداخلية وزارة)
 .غريه ال القضاء اختصاص يف

 خمالفات معاينة و مبراقبة املتعلق القانون به جاء ما على ترقى أن ميكنها ال الوزارية تايالدور  أن كما
 .القوانني تراتبية يف هبا املعمول القواعد تفرضه ملا ،تبعاأعاله إليه املشار والبناء التعمري

 مصطلح فضفاض وبشكل استعملت األخرى عاله،هي إليها املشار الدورية أن األمر يف ما كل
 وزير دورية أن املوضوع يف رأينا يزكي احلكم،وما منطوق يف واضح بشكل و احمللية،اثر اإلدارية السلطة
 ومينع حيرم ما هبا جند األخرى،ال هي ،اليت66/12 قانون مستجدات س،حول 58 عدد العدل

 وزجر ومعاينة مراقبة يف ماختصاصاهت والية بسط من القواد شخص يف احمللية اإلدارية السلطات
 لقانون ميكن ال انه الشأن هذا يف تعمريية،ونظيف جبرائم األمر تعلق والبناء،كلما التعمري خمالفات

 املراقبة ومنظومة الرتاخيص من كل  منظومة بني الفصل سعيه إىل اهلادفة ومراميه يتناقض أن 66/12
 .البناء و التعمري خمالفات وزجر املعاينات و
 .وصحيحه القانون سديد عن احنرف الصواب،و جانب قد أكادير إدارية حكم عليه،يكون و 

 خامتة:
  حتقق الشرطة اإلدارية جمموعة من األهداف هتدف إىل احلفاظ على النظام العام

أبركانه الثالث األمن العام والصحة العامة و السكينة العامة داخل اجملتمع ، لكن 
رغم كل هذه اجلهود اليت حتاول الشرطة اإلدارية أبنواعها حتقيقها إال أن هذه األخرية 

كما ذكران على سبيل املثال يف املطلب الثاين حتاول تواجه العديد من اإلكراهات  
 الشرطة اإلدارية مكافحته و إجياد حلول هلا.

 
 
 


