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  : الملخص
یكون هدف الدولة الوحید هو كیفیة التصدي لهذا  عند قیام ظرف استثنائي یهدد أمن الدولة وسالمة مؤسساتها         

ولكي تتصف تصرفات السلطة التنفیذیة بالمشروعیة في . الظرف، حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق وحریات األفراد
تلك الظروف، عمدت الجزائر إلى وضع إطار قانوني وتنظیمي للظروف االستثنائیة، تحدد فیه للسلطة التنفیذیة مسبقا 

ممارسة اختصاصاتها االستثنائیة لمواجهة األزمة، دون الخروج عن المجال المحدد للشرعیة، ودون أن یترتب على مجال 
تحلیال . ذلك زوال كلي للحریات، فهو مجرد تقیید مؤقت لبعض الحقوق والحریات، بما یخدم المصلحة العلیا للدولة وأمنها

االستثنائیة، حاولنا بیان كیف طبقتها الجزائر أثناء حالتي الطوارئ للنصوص الدستوریة والتنظیمیة المتعلقة بالظروف 
والحصار التي أعلنت عنهما بعد األزمة األمنیة التي عرفتها البالد، وكذا معرفة الحقوق والحریات التي تم تقییدها خالل 

  .  تلك الفترة
  

Résumé: 
          Quand une circonstance exceptionnelle menace la sécurité de l'Etat et l'intégrité de ses 
institutions, le seul but de l'Etat sera de savoir comment traiter cette situation, même si c'est au 
détriment des droits et des libertés des individus. Afin de caractériser les actions du pouvoir 
exécutif de légitimité pendant ces circonstances, l'Algérie a élaboré un cadre juridique et 
réglementaire des circonstances exceptionnelles, déterminant au pouvoir exécutif, à l'avance, 
la pratique de ces compétences extraordinaires en réponse à la crise, sans sortir de la zone 
spécifique de la légitimité, et sans la disparition holistique des libertés : C'est juste une 
restriction temporaire de certains droits et libertés, afin de servir les intérêts supérieurs de 
l'Etat et sa sécurité. En analysant les dispositions constitutionnelles relatives aux circonstances 
réglementaires et exceptionnelles, on a essayé de montrer comment l’Algérie les a appliqué 
durant l’état d'urgence et l’état de siège annoncés lors de la crise de la sécurité qui a affecté le 
pays, ainsi que la connaissance des droits et des libertés qui ont été restreintes au cours de 
cette période. 
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  مقـدمـــة

بأن القائلة الشرعية القاعدة من املحظورات: "انطالقا يح ت وضع"الضرورات إ الدول أ ت ،

أحد أو طارئ ظرف أي من ا وأم ا نظام حماية دف نائية است وإجراءات ددتداب ة خط اث

روج عة ذر حداث ذه ون فت ، خار عدوان أو داخلية فتنة طر ا ذا تمثل سواء ا، كيا

أساسا واملتمثلة العادية، وقات و حوال الدولة ا عل تقوم ال ائز والر املبادئ عن الدولة نظام

السلطات، ن ب الفصل ومبدأ املشروعية مبدأ عن ا اكخروج الن مدعاة حداث ذه ون ت كما

ا دستور املصانة فراد ات وحر   .حقوق

عاجزة تبقى ا فإ سان، بحقوق تتعلق ضمانات من ن والقوان الدسات احتوت ما فم

ة ر ا مناخ توف عن ا عات. لوحد شر ال سان حقوق ع ا تأث عات شر ال أك من ولعل

ال نائية أوست داخليا االت ا تلك مصدر ان سواء طارئة، بظروف تمر عندما الدولة ا إل أ ت

طبيعيا ا مصدر   .ان

نائية ست الظروف حالة إعالن إ ا دفع داخلية وأزمات أحداثا عرفت قد زائر ا أن ما و

الوطن، أنحاء الظر امل تلك قوق ا ذه ل ا حماي تكفل أن استطاعت بتعبفكيف أو وف،

ات؟ ر وا قوق ا ماية نائية ست الظروف تلك الدولة ا رسم ال دود ا ما   .آخر،

ول  نائية: املبحث ست الظروف الة ي القانو   التنظيم

العادية للظروف املعدة عات شر ال سعف ال طارئة نائية است أحداث بالدولة تمر قد

آثا ة ومواج ا دارةعالج إلزام فإن وعندئذ ا، ذلك–ر أن–رغم شأنھ من عات شر ال ذه تطبيق

جرت عتبارات ذه ول الشديد، طر ل الدولة ساسية واملرافق العام النظام ض عر إ يؤدي

ا ل عية شر حلول بمثابة عد وال ا، ملواج املالئمة التنظيمات وضع إ ة الدستور اإم. النصوص

معا ما ل أو نائية است ن قوان أو ة دستور نصوص ل ش ون   .ت

أن ع الدول من الكث تحرص أوقاتيحتوي لذلك ومة ل يخول أك أو نصا ا دستور

إذا أنھ ع الدستور ينص أن ذلك من العادية، وقات ا تملك ال نائية است سلطات زمات

نائية است ظروف املتعذرطرأت من جعلت نائية است ظروف قامت إذا أو عية شر ال السلطة غياب

ذه عن الناتجة املصاعب ة مواج فيھ تتطلب الذي الوقت ا وظيف تباشر أن السلطة ذه ع

عية شر ال الوظيفة تباشر أن ومة ل فإن أصال، املشرع ا يختص عاجلة تداب اتخاذ الظروف

من  لتتخذ ا القائمةبنفس الظروف تتطلبھ ما اسم. جراءات جراءات ذه ع طلق لوائح"و

  ".الضرورة
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عية شر ال السلطة من تطلب أن ومة ل يجوز أنھ ع الدستور كذلك ينص وقد

تطلبت نائية است ظروفا قامت إذا وذلك ا، اختصاصا أصال تدخل إجراءات اتخاذ ا ض تفو

جراء ذه اسماتخاذ جراءات ذه ع طلق و ضية"ات، التفو   .)1(" اللوائح

ن و نائية، ست الظروف ة ملواج الدستور ا يتضم ال ضية، التفو اللوائح ن ب الفارق إن

سقط و ون و الظروف، ذه ة ملواج العادية ن القوان ا تتضم ال نائية ست ن القوان

ا وسر ا نفاذ ت إالو ا ا سر أو ا نفاذ ت ي فال نائية ست ن القوان أما ض، التفو مدة اء بان ا

ووا ح صر بنص ا نظام عن صراحة بالتخ أو ا بدال اس أو ا   . )2(بتعديل

ومة ا ا تباشر ال عية شر ال الوظيفة ع نص زائري ا الدستوري املؤسس فإن وعليھ

ن است ظروف قيام املوادحالة خالل من معينة، إجراءات95-93-91: ائية وفق ولكن الدستور، من

ي تتمثل معينة لية ش   : وشروط

ول  ا: املطلب تطبيق وضوابط نائية ست الظروف حالة قيام   شروط

املشروعية بقواعد ا مواج يصعب ال نائية ست الظروف حالة أنھ عليھ املتعارف من

االعادية، ملواج املشروعية مبدأ عن ة دار و التنفيذية السلطة تخرج أن بإجراءات. البد وذلك

ا كيا ع املحافظة ع ساعد و البالد من زمام ع السيطرة من ا تمك نائية است وتداب

ا اتخ. وسالم والشدة السرعة بطا سم ت ا بأ نائية ست التداب ذه وتنفيذوتتم جراءات اذ

ام والقضائية. ح عية شر ال والضمانات العامة ات ر ا عيد مدى إ عطل ا بأ أيضا تتم كما

العادية لألوقات واملوضوعة ا دستور   . )3(املقررة

من جملة م تح أن نائية ست جراءات تلك إ ا و عند الدولة ع ن يتع أنھ غ

والضو  نائيةالشروط ست الظروف حالة لتطبيق ا دستور املقررة   .ابط

ول  املشروعية: الفرع مبدأ رق رة امل نائية ست الظروف حالة قيام   شروط

بأننا للقول مجتمعة ا توافر من البد شروط ثالثة ع الفر داري القضاء استقر لقد

املشروع قواعد عن روج ا ر ي ي نا است ظرف اتأمام ر وا قوق با املساس ان وإم العادية، ية

و   :الفردية

مألوفة، -1 غ حالة أمام ا نفس دارة تجد   أن

الة، -2 ا ذه ة ملواج العادية ن القوان استخدام ة  صعو

طر، -3 ل العام والنظام من ض عر املألوفة غ الة ا تلك ع تب ي  أن

دار  -4 من املستخدمة جراءات العامةتناسب ة للمص تحقيقا ي نا ست الظرف مع  .)4(ة
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ان إلم الشروط ذات توافر يجب بحيث أيضا، املصري املشرع عليھ استقر الذي مر و و

العادية املشروعية قواعد ع روج ل نائية است ظروف بوجود   .القول

زائري ا الدستور املواد1996أما ام أح إ الرجوع و حددت 95و91،93، فقد منھ

نائية ست الظروف حالة إلعالن املوضوعية رب(الشروط ا زمة- حالة الطوارئ-حالة حالة

ناء ست ة) وحالة خط بصورة الوط من اضطراب مثل وحالة، جسيمة مخاطر وجود واملتمثلة

انت سواء ا، ترا وسالمة ا واستقالل ة الدستور الدولة مؤسسات ديد سيمةو ا املخاطر ذه

للدولة ة يو ا املصا ب تخر ومحاولة صار وا العدوان خارجية، أو   . )5( داخلية

الة ا سلطات استعمال إ وء ال تفرض ال نائية ست الظروف وجود إن

مجرد و لة الو منذ تجاوزت قد الوضعية ذه انت إذا ما حالة ذا و نائية، ديدست

ستقالل و الوطنية الوحدة ديد و الدولة مؤسسات شل إ العام   .)6(النظام

ي الثا نائية: الفرع ست الظروف حالة تطبيق   ضوابط

القانونية القيمة ز ت ال معينة، ضوابط توافر نائية ست الظروف حالة تطبيق يتطلب

نائي ست الطبيعة واقع من الضوابط ذه ل والوالعملية ا، عل تبة امل والنتائج الضرورة ة لنظر ة

جانب من السلطات ن ب الفصل بمبدأ خالل و جانب، من الشرعية قواعد ع روج ا تتمثل

العامة قوق وا ات ر ا دد عديدة مخاطر من ه تث ما إ إضافة   .آخر،

ساس الضوابط فإن العام، القانون فقھ من جانب مع ةواتفاقا النظر ذه لتطبيق ية

ي فيما ص   :تت

والقضاء،-1 الفقھ عليھ يجمع شرط و و الدولة، ضد موجھ حال جسيم بخطر ديد وجود

طبيعيا مصدره ون ي قد مصدره، تحديد ق طر عن طر با ديد ال ذا يتحدد أن ائز ا ومن

للعم ة ط ا اإلضرابات اقتصاديا ون ي وقد الطبيعية، وارث روبال ا يا أجن ون ي وقد ال،

ديد. ا... والعدوان ال ذا ون ي بأن وصفھ ق طر عن طر با ديد ال تحديد فضل من أنھ غ

حال جسيم   .بخطر

سيم،-2 ا طر ا ذا واحتواء ة مواج عن الدولة سلطات لدى التقليدية ليات ز

نمط غ أخرى وسائل إ وء ال يحتم الذي قانونية–يةمر غ انت ولو ذه-ح نجاح أجل من

ا وكيا الدولة مؤسسات دد الذي طر ا لذلك ة  . )7(املواج
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إ-3 دعت ال نائية ست الظروف زوال أو اء ان بمجرد الضرورة ة نظر تطبيق اء ان ن يتع

قاطع معيار وضع يصعب فإنھ خ مر ذا تطبيق ورغم ا، املختصةتطبيق السلطة يلزم أسلوب أو

التطبيق ذا اء   .)8(بإ

ي الثا نائية: املطلب ست الظروف حالة إعالن   إجراءات

املادة أنھ91تنص ع زائري ا الدستور الضرورة: "من دعت إذا ة، ور م ا س رئ يقّرر

املجلس  اجتماع عد نة معيّ ة ملدّ صار، ا أو الطوارئ حالة ة، ّ سامل رئ شارة واس لألمن، ع

تخذ و ستوري، الدّ املجلس س ورئ ومة، ا س ورئ مة، مجلس س ورئ ، الوط الشع املجلس

الوضع باب الست زمة الالّ ـداب التّ   . ل

غرفتيھ املنعقد ملان، ال موافقة عد إالّ صار، ا أو الطوارئ حالة تمديد يمكن وال

معا ن   ".  املجتمعت

امل ع93ادةأما نصت دة: "فقد دّ م البالد انت إذا نائية ست الة ا ة ور م ا س رئ يقّرر

ا ترا سالمة أو ا استقالل أو ة ستور الدّ ا مؤسسا ب يص أن يوشك م دا ذا. بخطر مثل خذ يتّ وال

الدّ  واملجلس مة مجلس س ورئ الوط الشع املجلس س رئ شارة اس عد إالّ ستوري،جراء

الوزراء ومجلس لألمن ع املجلس إ ستماع أن. و ة ور م ا س رئ نائية ست الة ا ل تخوّ

ة ستور الدّ واملؤسسات مة استقالل ع املحافظة ا ستوج ال نائية ست جراءات خذ يتّ

ة ور م ا. ا وجو ملان ال جتمع   . و

حسب نائية، ست الة ا ت ات إعال أوجبت ال كر الذّ السالفة جراءات و ال   ". ش

املادة ع94وتنص الدستور الوزراء: " من مجلس العامة التعبئة ة ور م ا س رئ يقّرر

مة مجلس س ورئ الوط الشع املجلس س رئ شارة واس لألمن ع املجلس إ ستماع   ". عد

املادة الدست95أما عمن فتنص يقع: "ور أن يوشك أو البالد ع فع عدوان وقع إذا

اجتماع عد رب، ا ة ور م ا س رئ علن املتحدة، مم مليثاق املالئمة بات ت ال عليھ نصت حسبما

س ورئ الوط الشع املجلس س رئ شارة واس لألمن ع املجلس إ ستماع و الوزراء مجلس

مة او.  مجلس وجو ملان ال بذلك. جتمع ا علم لألمة خطابا ة ور م ا س رئ وجھ   ". و

الظروف حالة بإعالن ا دستور املختصة ة ا أن املواد، ذه خالل من لنا يت

الدستور  ا حدد وأوضاع لية ش إجراءات وفق ا عل الذي ة ور م ا س رئ نائية، ت. ست بي كما

ت حاالت املواد ذه نائيةلنا ست الظروف ة نظر   .طبيق
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إجراءات قيد قد الدستوري املؤسس أن لنا يت الذكر، السالفة املواد ام أح باستقراء

ي فيما ا نورد لية الش الشروط من بجملة نائية ست الظروف حالة   :إعالن

ول  شاري : الفرع س   جراء

ح إعالن إ وئھ قبل ة ور م ا س رئ م يئاتيل ال شارة اس نائية، ست الظروف الة

الدستوري: التالية واملجلس ومة ا س رئ مة، مجلس س رئ ، الوط الشع املجلس س عت. رئ و

خرى جراءات با بطالن بھ خالل ع تب ي يا وجو إجراء م شار واس ات ا ذه رأي أخذ

ة ور م ا س رئ ا سيقوم اتغ. ال ا ذه رأي فإن امللزم و ذاتھ حد جراء ان إذا أنھ

بعاده اس أو م برأ خذ فلھ ة، ور م ا س لرئ ملزم املادة. غ نصت الفر16وقد الدستور من

لسنة1958لسنة املصري للدستور سبة بال ال ا وكذلك جراء، ذا لكن. 74مادتھ1971ع

ج ان ملزم،إذا غ والرأي ملزم جراء؟راء ذا ع النص من الغاية إذن   .فما

شاري س جراء ذا السياسة-إن رجال من ن املفسر عض رأي قيد-حسب أي يمثل ال

التقدير ة حر لديھ تظل إذ ة، ور م ا س رئ ا يقوم ال نائية ست جراءات و. ع أنھ غ

يمث عنداملقابل ة ور م ا س رئ ا ر يظ ال الوضعية لتخفيف الضمانة من نوعا جراء ذا ل

نائية ست السلطات بتلك س. قيامھ ول الرأي بطلب ملزم ة ور م ا س رئ أن القول يمكن نا ومن

يئات ال ذه إلعالم شارة اس مجرد شارة س ذه أن البعض قال ذا ول بمضمونھ، بالتقيد الملزما

أقل وال   .  )9(أك

ي الثا الدستوري: الفرع املجلس شارة   اس

ة ملواج ا اتخاذ ينوي ال التداب شأن الدستوري املجلس شارة باس ة ور م ا س رئ يقوم

ملزمة غ يجة الن انت وإن وملزم ضروري كإجراء نائية، ست ن. الظروف يتع أو إجراء أنھ كما

ة ور م ا س رئ نائيةع ست الظروف تلك بھ يتصدى تدب ألي مباشرتھ قبل بھ رأي. القيام و

نائية ست ة ور م ا س رئ سلطات ع ة صور رقابة ل ش القيد ذا أن فإن. )10(البعض ثم ومن

ا يج بن خذ حيث من ة اختيار ا ولك ا، طل مبدأ حيث من إلزامية نا شارة ع. )11(س أنمما

ال الدستوري املجلس أن مادام فراد ات وحر حقوق ماية فعالة ضمانة تمثل ال شارة س ذه

الظرف مع ا تناس ومدى الدستور، ومبادئ ام أح نائية ست التداب تلك تطابق مدى يراقب

ا تطبيق عند وذلك العامة ة للمص حماية ي نا   .ست

الثالث خب: الفرع لألمة(اريجراء خطاب   )توجيھ

ال التداب حول الرأي عليھ استقر بما مواطنيھ بإخبار يبادر بأن ة ور م ا س رئ ع يجب

عن علنية قة طر و خاللھ من م يبلغ مة، إ بخطاب التوجھ ذلك ووسيلتھ ا، اتخاذ ينوي
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ست السلطات ذه ممارسة إ بھ دفعت ال رات وامل الطارئسباب الظرف دا م و نائية،

ة ملواج إجراءات من يتخذه سوف وما اتخذه ما أيضا و و البالد، وسالمة أمن دد ال ونتائجھ

املخاطر لذلك. تلك الداعية سباب و ة الف ذه ا عل س ال العامة سس أيضا زا   .وم

ا ذا توجيھ وقت تقدير أن و مالحظتھ يجب سوما لرئ الدستوري املؤسس تركھ طاب

ة ور م جراءات. ا اتخاذ عد ح أو أثناء أو قبل إما طاب ا ذا يوجھ أن يمكنھ التا و

ال نائية ست والتداب لإلجراءات ا قو سياسيا يرا ت لألمة املوجھ خطابھ عت ي نائية، ست

وس أمن ع املحافظة دف ا وأصدر ا الدولةاتخذ   . )12(المة

ي الثا ي: املبحث القانو النظام ع نائية الست الظروف حالة تطبيق   آثار

فراد ات وحر حقوق  وع

للدولة، ي القانو النظام ع ا ودوافع ا شروط توافر بمجرد نائية ست الظروف حالة تؤثر

ا قيام ة ف طيلة وذلك فراد، ات وحر حقوق ع   .  وكذا

ول املط نائية: لب ست الظروف حالة تطبيق يآثار القانو النظام   ع

مبدأ عن مؤقتا روج ا صالحيات الدولة لسلطات نائية ست الظروف حالة قيام عطي

الة ا ذه قيام فإن لذلك الدولة، وسالمة أمن دد س الذي املحدق طر ا درء أجل من املشروعية

تطبي كيفية ع حتما حقوقسيؤثر ع يؤثر كما الدولة، سلطات صالحيات وع الدستور، ام أح ق

فراد ات   . وحر

ول  بالدستور : الفرع العمل ع نائية ست الظروف حالة تطبيق   آثار

التا ساؤل ال طرح يمكن الدستور، ع نائية ست الظروف حالة تطبيق آثار مدى: حول ما

الظروف  حالة تطبيق أوتأث ليا بھ العمل إيقاف أو تجميده إ تؤدي ل و الدستور، ع نائية ست

ا؟ قيام ة ف خالل   .جزئيا

العمل إيقاف إ يؤدي نائية ست والظروف الضرورة حالة إعالن أن وقضاء ا فق الرا

أن دون فقط مواده عض ع تقتصر جزئية بصفة التطبيق عن عطيلھ بمع بالدستور، يتممؤقتا

الظروف تلك خالل عديلھ أو إلغاءه أو لية   .)13(تجميده

عودة دف س نائية ست الظروف ظل ة ور م ا س لرئ املخولة السلطات ألن ذلك

جراءات ون ت أن يجب ذا ول ممكنة، مدة أقصر العامة الدولة ملؤسسات الطبيعية ياة ا

في الالزم، بالقدر املتخذة نصوصوالتداب ببعض العمل إيقاف ة ور م ا س لر مسموحا ون

ة)14(الدستور ور م ا س لرئ يجوز ال باملقابل لكن ي، نا ست الظرف ذا درء أجل من فقط
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لذلك ا دستور املقررة الشروط تتحقق لم ما الظروف تلك الدستور عديل إ وء 74املادة(ال

دستور الظ). 1996من ون ي قد إلكن ذلك يؤدي مما مثال، رب ا طورة ا شديد ي نا ست رف

ألي ند س ال واسعة سلطات يتمتع ة ور م ا س رئ يجعل ما و و الدستور، ام بأح العمل إيقاف

حساب ع ذلك ان ولو الدولة مؤسسات واستقرار العام النظام ع املحافظة ة ب دستوري نص

ت ال فراد، ات وحر مساءلةحقوق أو رقيب دون من الغاية تلك لتحقيق در و ك   . ن

ي الثا السلطات: الفرع ن ب الفصل مبدأ ع نائية ست الظروف حالة إعالن   آثار

مؤقتة بصورة السلطات ن ب الفصل مبدأ ع حتما يؤثر نائية ست الظروف حالة تطبيق إن

ا س رئ سلطات تتوسع الضرورة حالة إعالن ةبمجرد الدستور السلطات حساب ع ة ور م

س رئ يد والتنفيذية شرعية ال ن السلطت وترتكز تجتمع بحيث عية، شر ال ا م السيما خرى

ا، وأم ا ونظام بالدولة واملحدقة سيمة ا املخاطر لدفع الالزمة والقوة القدرة المتالك ة ور م ا

أق العادية ا أوضاع إ مور جالوإعادة   .)15(رب

الس إلعادة إجراءات من مناسبا يراه ما ليقرر التقدير مطلق ة ور م ا س لرئ ك و

عية شر ال أو التنفيذية بالوسائل إما الدولة، ملؤسسات يتخذه. املنتظم تدب أو إجراء ل فيعد التا و

ند س و نائية، است مشروعية مشروعا الظروف تلك ة ور م ا س امرئ أح إ تلك مشروعيتھ

تلك. الدستور  ة ور م ا س رئ قبل من املتخذة نائية ست عية شر ال ختصاصات وتتمثل

سا رئ باعتباره وقات تلك يتصرف ال ألنھ ذلك الضرورة، وللوائح لألوامر إصداره الظروف

للد سا رئ باعتباره يتصرف وإنما فحسب، التنفيذية واستمرارللسلطة البالد سالمة ع املسؤول ولة

ا ف ياة ا املادة. س منحت فقد بأوامر3فقرة/ 124ولذلك شرع أن ة ور م ا س لرئ الدستور من

ا املادة: " بقول ورة املذ نائية ست الة ا بأوامر شّرع أن ة ور م ا س رئ من93يمكن

ستور    ". الدّ

الد س رئ ع يجب ةلكن مواج غرض و و وامر، ذه سن من دف ال مراعاة دائما ولة

املتخذ جراء ن ب التناسب لفكرة أيضا مراعاتھ مع الدولة وسالمة كيان دد الذي طر ا ذلك

طر ا   .وجسامة

نصب يضع أن السلطات ن ب الفصل مبدأ عن خروجھ عند املشرع ع ن يتع فإنھ وعليھ

ما ن دف تحقيق يھ إال: عي ا عل التعدي وعدم ات ر وا قوق ا وحماية العليا، ة املص تحقيق

العليا ة املص لتحقيق الالزم   .بالقدر

ي الثا تطبيق: املطلب نائيةآثار ست الظروف اتحالة ر وا قوق ا   ع
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إعالن نائيةإن ست الظروف ذا حالة و الفردية، ات ر وا قوق ا ع حتما الشأنيؤثر

بأنھ الفر الدستوري املجلس دستوري: قال غ عت صية ال ة ر با املساس ان إذا

نائية ست الظروف الة ي القانو للنظام تطبيقا تم إذا يحا ون ي فإنھ العادية   . )16(الظروف

قو  ا ممارسة ن ب التوازن تقرر العادية الظروف العامة القاعدة انت منوإذا ات ر وا ق

عند فإنھ أخرى، ة ج من الوط من و النظام ع املحافظة دوا ن و ة ج من فراد طرف

ات ر ا حساب ع حتما سيختل التوازن ذا فإن نائية، ست الظروف حالة وتطبيق إعالن

والعامة الفردية قوق مم. وا من وتحد تقيد أمنية إجراءات اتخاذ ذلك يتطلب عضحيث ارسة

ع واملراقبة ش التفت وإجراءات رات واملظا جتماعات ومنع التجول منع إجراءات مثل ات، ر ا

واملساكن يد وال تصال الطوارئ. وسائل حالة إعالن عد زائر ا إجراءات من اتخاذه تم ما و و

املادة1992عام ام ألح دستور86تطبيقا تطرق . )17(1989من س جاءتلذلك ال ام ح بيان إ

نائية ست الظروف حاالت تطبيقات من ما باعتبار والطوارئ صار ا الة املنظمة ن القوان

فراد ات وحر حقوق ع ما تأث   .ومدى

ول  ما: الفرع وأثر والطوارئ صار ا اتحال ر وا قوق ا   .ع

دستور تطرق الدسا1996لقد من ه وكغ السلطات، ا ف تطبق مختلفة االت السابقة، ت

نائية ست االت ا من حالة قيام من انطالقا ة ور م ا س لرئ نائية االت. ست ا ذه : وتتمثل

زائر ا أن ما و رب، ا وحالة العامة، التعبئة حالة نائية، ست الة ا الطوارئ، وحالة صار ا حالة

ي قانو تطبيق ماعرفت ن الت ي ما: وميدا سنخصص لذلك صار، ا وحالة الطوارئ حالة

ن الت ا ن ات ل املنظمة النصوص ضوء ع وذلك ات، ر وا قوق ا ع ما آثار ن ي ت مع   .بالدراسة

ما: أوال وأثر ا إعال إجراءات حيث من الطوارئ حالة عن صار ا حالة قوق تمي ا ع

ات ر   . وا

بحالة ما ط ور واحد آن والطوارئ صار ا حال ع زائري ا الدستوري املؤسس نص

املادة نص خالل من ذا و ما، بي تمي أي يورد أن دون ة امل الذكر91الضرورة   .سالفة

خصائص وكذلك الطوارئ وحالة صار ا حالة ن ب ساسية الفروق ملعرفة فإنھ ولذلك

يجب حالة ل حالةودوافع ل بتطبيقات اص ا ع شر ال ع. )18(دراسة ما وأثر ا إجراءا حيث من

ات ر وا قوق   .ا

ا-1 إعال إجراءات حيث من الطوارئ حالة عن صار ا حالة   تمي
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املادة نص رقم02عرف املرسوم ا)19( 91/169من بأ صار ا حالة سمح: "، ال الة ا

ا ة ور م ا س لرئ ا استقرارف ع فاظ ا دف والتنظيمية القانونية جراءات افة تخاذ

للمرافق العادي الس وكذلك العام، النظام واستعادة ة ور م وا الديمقراطية الدولة مؤسسات

املرسوم ا عل ينص ال تلك السيما والتنظيمية، القانونية الوسائل ل ب  " .العمومية

صار  ا حالة إعالن تم روقد أكتو أحداث بحركة1988بمناسبة اصة ا حداث و ،

يوم اندلعت ال الشعبية ر05حتجاجات وانتقالھ1988أكتو السيا النظام غي إ أدت وال

صدر جديد دستور بفعل السياسية التعددية نظام إ الواحد زب ا نظام عد23/02/1989من ،

ل ع املجلس املجلساجتماع س ورئ ومة ا س ورئ الوط الشع املجلس س رئ شارة واس ألمن

مدة. الدستوري ومحددا جراءات، ذه يفاء اس ع نفسھ الة ا ذه ل املعلن املرسوم ذا أشار وقد

الوضع باب است بمجرد املدة ذه قبل ا رفع جواز مع ر أش عة بأر صار املرسوم01املادة(ا ) من

ال ةحسب ور م ا س لرئ ة التقدير الة. سلطة ا ذه اء إ إجراءات ع ينص لم الدستور أن غ

نائية ست الة ا فعل  .كما

رقم الرئا املرسوم إ بالرجوع لنا يت املتضمن22/09/1991املؤرخ91/336لكن

من ابتداء صار ا حالة ة)  20( 29/09/1991رفع ور م ا س رئ عأن املجلس شارة باس اكتفى

بنفس صار ا حالة ين أن ض املق من ان أنھ ن ح خرى، ة شار س يئات ال بقية دون لألمن

ال ش توازي بقاعدة عمال ا، إعال   . )21(إجراءات

من ه غ دون لألمن ع املجلس شارة باس ة ور م ا س رئ اكتفاء ب س إرجاع مكن و

يئا إال الدستوري املجلس س ورئ ومة ا س رئ ، الوط الشع املجلس س كرئ لذلك املخولة ت

الوضع عن افيا بيانا س للرئ عطي الذي و ف منية، اتيجيات س وضع الفعال ودوره ميتھ أ

املت املجلس، ذا شكيلة إ إضافة صار، ا حالة ر تقر عد السيما الدولة داخل منم ون

وزراء ومة، ا س رئ ، الوط الشع املجلس س كرئ نفوذ، ذوي ن سياسي ورجال ن مختص

الوط الشع ش ا ان أر س ورئ قتصاد، و والعدل والداخلية ارجية   . ا

ام، ح من الكث ا مع ك ش ا أ غ صار، ا حالة من أخف حالة الطوارئ حالة عد

ال أن من مابالرغم م أي إعالن وشروط رات م يحدد ولم ن الت ا ن ب يم لم زائري ا دستور

الوضع باب واست ة امل الضرورة حالة إ عامة بإشارة رقم. مكتفيا املرسوم إ الرجوع 92/44و

ا09/02/1992املؤرخ أعل ال رات امل نفس ع عتمد نجده الطوارئ حالة إعالن املتضمن

املؤسساتمرسوم عمل واستقرار العام النظام رات م ا أ صار ا   .حالة
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عالن- يتم إذ صار، ا حالة إعالن إجراءات عن تختلف ال ا فإ جراءات حيث من أما

صار، ا عن تختلف املدة حيث من ا ولك يئات، ال نفس شارة اس عد و ، رئا مرسوم بموجب ا عل

ملدة الة ا أعلنت لةفقد را12طو خ) 01املادة( ش التار ذا قبل ا رفع يمكن أنھ ع أن. ، كما

ة العسكر السلطة س ول نائية ست الة ا سي تتو ال املدنية من04املادة( السلطات

  .)22()املرسوم

مرا- أو ية ا قامة تحت اص وضع يجوز فإنھ الصالحيات حيث من منأما كز

غ ضراب حالة العمال و املرور منع أو وتحديد ن املقيم لغ املنظمة لإلقامة مناطق وإقامة

ش تفت جواز وكذلك دمات ا تقديم استمرار دف العمومية املؤسسات شمل و بھ املرخص

نائية است صفة و ارا و ليال اص و املرس06املادة( ماكن   ).وممن

رقم املرسوم أضاف املستخدمة11مادتھ20/02/1992املؤرخ92/75كما يئة ال حق

من مركز ن املوضوع اص مرتبات   .عليق

املدنية للسلطة يجوز فإنھ صار، ا حالة مرسوم جاء ملا الداخلية( وخالفا ر أن) وز

قيادة صالحيات ة العسكر السلطة إ املحتفوض املستوى ع النظام إعادة   .عمليات

املحاكم إ الدولة بأمن املاسة ة ط ا القضايا إحالة يجوز صار ا حالة ال ا و وكما

املحاكم إ وء ال ون يكمن ن الت ا ن ب الفرق أن كما املدنية، املحاكم من بدال ة العسكر

املشر  وأن خاصة أخف، ل ش يقع ة القضاياالعسكر ذه خاصة مجالس ثالثة عد فيما شأ أ قد . ع

رقم شر ال املرسوم بموجب املعدل30/09/1992املؤرخ392وذلك اب ر افحة بم املتعلق

رقم باملرسوم من19/04/1993املؤرخ93/05واملتمم ون تت قضائية يئات و قضاة05،

مح بإجراءات ة شب ا وإجراءا ن اصةمدني ا ام ح عض مع نايات ا ذه. كمة ألغيت وقد

اب ر بقضايا املختصة العادية نايات ا محاكم وأصبحت الحقا اصة ا  .  )23(املجالس

اعت فقد نائية ست الة ا إعالن إجراءات ع رقابتھ سط القضاء سلطة يتعلق وفيما

قضية الفر الدولة خ " RUBIN" مجلس بإعالن02/03/1962بتار ة ور م ا س رئ قرار أن

للمادة طبقا نائية ست الة ال16ا الذي ومة ا أو السيادة أعمال من و الفر الدستور من

مدى وال ة الدستور الشروط توافر مدى يبحث ال فالقضاء لغاء، قضاء لرقابة يخضع

لتطب املتخذة جراءات إجراءاتمشروعية ام اح مدى ع الرقابة باملقابل يقبل القضاء أن غ ا، يق

ولرؤساء ول ر للوز الرسمية شارة س عد اتخذ قد القرار ان إذا فيما نائية ست الة ا إعالن

للمادة تطبيقا املتخذة جراءات يراقب كما الدستوري، املجلس رأي أخذ عد و ن عي شر ال ن املجلس
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املحفوظ 16 املجال نائية ست جراءات تدخل مشروعية مدى أي املستقلة؛ الالئحة مجال

املادة بموجب املستقلة الدستور 37للوائح   .من

ات-2 ر وا قوق ا ع والطوارئ صار ا حال   أثر

املواد حسب ة، العسكر السلطة صالح4و3تتو صار، ا الة املنظم املرسوم يةمن

انت م ة العسكر املحاكم فتتواله ي زا ا الردع سلطة أما داري، الضبط سلطة أي الشرطة

ة العسكر املحاكم ع القضايا ذه إحالة السلطة تقرر وأن الدولة، بأمن ماسة املرتكبة رائم   .ا

ل يجوز صوص ا وع الوضع، باب الست الكفيلة التداب افة اتخاذ للسلطة جوز لسلطةو

شاطھ أن ن تب راشد ص ل ضد ية ا قامة و داري عتقال بإجراءات تقوم أن ة العسكر

ذه الطعن ص ل ل جوز و العمومية، للمرافق العادي الس أو العام النظام ع خط

املختصة ة دار السلطة أمام بموجب" القرارات شأة امل العام النظام رعاية من05املادةنة

املساكن. املرسوم ش بتفت ومة ا ا تحدد ال جراءات إطار ة العسكر السلطة قيام جواز مع

العمومية والنداءات جتماعات أو شورات امل إصدار تمنع وأن ارا، أو ليال اصة وا العامة واملحالت

والذخائر ة س سليم ب تأمر وأن العام، باألمن تمس   .)24(ال

املادة مرور08وتج منع مجال واسعة صالحيات ة العسكر للسلطة املرسوم من

ن املوظف و ضرابات ومنع قامة من واملنع مقننة إقامة مناطق شاء وإ والتجمعات اص

ا خدما تقديم من العامة املرافق ن تمك   .دف

تنف مرسوم بموجب تقوم أن ومة ل يجوز املنتخبةكما املجالس حل أو العمل بوقف يذي

ن عي الوصاية سلطة وع عرقلتھ، أو العمومية السلطات عمل بإفشاء املجالس ذه قامت إذا

انتخاب أو التوقيف إلغاء غاية إ املحلية الشؤون سي ل ن املوظف ن ب من تنفيذية يات مندو

املناسب الوقت   .املجالس

سية الرئ املالحظة الإن صارمة نائية است حالة ا أ و صار ا حالة ع شر من املستخلصة

املادة ا عل املنصوص نائية ست الة ا سوى ا الصالحيات. 93تفوق الصرامة ذه وتت

ة حر سواء العامة، ات ر با املاسة جراءات و املدنية، السلطة بدل ة العسكر للسلطة املخولة

أو الالتعب بل العادية الظروف دارة ا تتمتع ال صالحيات و املسكن، ة حر أو التنقل ة حر

نائية، ست بالظروف رة م السلطات ذه إن ة، دستور ات حر ل ش ا أل ا املساس ا ل يجوز

د ا يبقى بل القضائية، للرقابة تخضع ال صار ا حالة إجراءات جميع أن ع ال ذا ىولكن د

ما مح ساسية ات ر ا   .)25(من
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الرئا املرسوم بموجب تقرر حالة09/02/1992املؤرخ92/44حيث إعالن املتضمن

التداب)26(الطوارئ  من جملة   :اتخاذ

املدنية-* للسلطة وع يجوز وحفظھ العام النظام باب باست الكفيلة التداب افة اتخاذ

ا ل يجوز صوص صا ل ضد داري عتقال بإجراءات تقوم أن ا ل املخولة السلطة إطار

للمصا سن ا الس ع أو ن العمومي من و النظام خطورة ل ش شاطھ أن يت راشد

  .)27(العمومية

لإلقامة-* مناطق وإقامة من مراكز أو ية ا قامة تحت اص وضع يجوز

لغ  العموميةاملنظمة املصا س أو العام بالنظام مضر م شاط أن يت الذين ن   .املقيم

معينة-* وأوقات ماكن والسيارات اص مرور منع أو   .تحديد

*-، و الضرورة ذات واملنافع الغذائية املواد ع وتوز تداول   تنظيم

ا-* شمل و بھ مرخص غ ضراب حالة العموميةالعمال للمؤسسات ل

دمات ا تقديم استمرار   .دف

نائية-* است بصفة ارا و ليال اص و ماكن، ش تفت   .)28(يجوز

وتحديد-* ا طبيع انت ما م جتماعات وألماكن ية ف ال العروض لقاعات املؤقت الغلق

ا وإغالق العامة املحالت فتح   .مواعيد

ا-* مناطق اصتحديد إقامة ا ف تنظم ال من و   .ماية

أوقات-* أو أماكن واملرور قامة و نتقال و جتماع اص ة حر ع قيود وضع

ش بتفت خيص وال م واعتقال العام من ع ن طر ا أو م ف بھ املش ع والقبض معينة

القانون  ام بأح التقيد دون ماكن و   .اص

التعب-* وسائل افة و والرسوم واملحررات واملطبوعات شرات وال ف ال بمراقبة مر

أن ع ا طبع أماكن وإغالق ا وتوقيف ا عطيل و ا ومصادر ا وضبط ا، شر قبل عالن و والدعاية

ال بالسالمة تتصل ال مور ع مقصورة عالم ووسائل واملجالت ف ال ع الرقابة ون عامةت

القومي من أغراض   .     أو

الفو- *      إشاعة أو إثارة ا طبيع انت إذا جزئية، أو عامة بصفة جتماعات   .حظر

اختالف- *      ع واملفرقعات لالنفجار القابلة واملواد والذخائر ة باألس اخيص ال ب

ة س مخازن وإغالق ا وضبط ا سليم ب مر و ا،   .أنواع
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ا- *      عزل أو املناطق عض   .إخالء

ضرابات- *      و رات املظا ومنع املساكن ش وتفت معينة أوقات التجول   .منع

ية- *      ال واملحطات واملطارات ئ املوا شياء و اص نقل   .مراقبة

العمومية- *      نة والطمأن بالنظام خالل ا ف يحتمل رة مظا ل   .)29(منع

معارضة- *      أو تة مث عائقة تصرفات ا م بدرت إذا ا، وحل املنتخبة املجالس شاط عليق

العمومية للسلطات الشر العمل عطيل ا شأ من ا، طرف من   .)30(معلنة

املدنية- *      املحاكم إ الدولة بأمن املاسة ة ط ا القضايا إحالة   .)31(يجوز

س ما خالل من عتداءاتيت و ات ا لالن عرضة دائما ون ت فراد ات وحر حقوق أن بق

الدستور ا يقر ال نائية ست الشرعية إطار وذلك العام، والنظام من حماية باسم والتجاوزات

املشروعية لقواعد املشرع تطبيق أن بمع نائية، ست الظروف الة املنظمة اصة ا ن والقوان

است ضرور توازنا يجري أن املشرع م يل لذلك فراد، ات وحر حقوق حساب ع حتما ون ي نائية

وذلك واملواطن، سان لإل العامة ات ر ا كفالة يمكن ال بدونھ الذي العام النظام وحماية ام اح ن ب

الع العليا ة املص لتحقيق الالزم بالقدر إال قوق وا ات ر ا ذه ل التعرض تجنبعدم بقصد امة،

نتقامية عمال إ واندفاعھ بداد س و الظلم ع التمرد إ املواطن إ)32(اضطرار تؤدي ال

ابية ر عمال و والفو الفتنة   .  اشتعال

  خـاتمـــة  

ا امل أو نائية، ست الظروف حاالت من حالة قيام أثناء العام والنظام من حماية مإن

الظروف ذه ففي فراد، ات وحر حقوق حماية حساب ع ذلك ان ولو الدولة ا إل س ال

ة حر التنقل، ة حر السيما لألفراد، ات ر وا قوق ا عض ع قيود فرض ع ة مج الدولة ون ت

ة  حر ر، والتظا التجمع ة حر املسكن، حرمة قامة، ة حر افة، ال ة حر ، أماالتعب ضراب،

ظر ا ضمن تدخل وال مصانة تبقى ف خرى ات ر ا تحليلنا. با خالل من تاجھ است تم ما و و

ات حر ع قيودا ا فرض من بالرغم أنھ لنا ن تب حيث والطوارئ، صار ا ال املعلنة املراسيم ملواد

جراءات تطبيق عند الضمانات عض م ل كفلت ا أ إال بابفراد، است إ ادفة ال نائية ست

كما اص، و مالك وأمن العمومية املرافق وس العام النظام نة شاء إ ع النص الوضع،

ذه برأي الشرطة مصا ح مق إرفاق بضرورة إال قامة تحت الوضع يتم ال أن املرسوم ألزم

العسكر  للسلطات يجوز ال أنھ إ باإلضافة نة، إالال عمومي نداء أو اجتماع أو شر أي تمنع أن ة

نة ال ذه من اح اق ع بالرغم.بناء صار ا حالة مدة تجديد إ أ ت لم الدولة بأن حظنا ال كما
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السلطة تبقى ال الطوارئ حالة إعالن إ وء ال فضلت وإنما ا، مد تجديد ا ا بإم ان أنھ من

حماية مة م تتو ااملدنية أثناء الدولة    .أمن

املراسيم تلك عن أيضا قولھ يمكن والطوارئ،وما صار ا ال بصياغةاملنظمة جاءت ا أ

يرجع ا عض اصل ا والغموض ا، ملواد املشرع ضبط عدم ب الس ولعل الغموض، ا اكتنف

ا أن نأمل لذلك وقت، أقرب زمة الحتواء ا إصدار سرعة إ تظرباألساس ن ال ة العضو ن لقوان

من قدرا ومحققة وضوحا أك ون ت أن والطوارئ صار ا حال لتنظيم املستقبل سن أن

الظروف تلك ماعية ا أو ا م الفردية سواء م، ا ر أوسع حماية لتكفل ن للمواطن   .الضمانات

وامش   :ال

، )القوانین االستثنائیة -حالة الضرورة -سیادة القانون( ة،نظریة الظروف االستثنائیأحمد مدحت علي، / د -)1(
  .4-3، ص 1978الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

، الطبعة األولى، دار ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئأظین خالد عبد الرحمن، / د  -)2(
 .55، ص 2009األحمدي، عمان، األردن، 

، الطبعة األولى، منشورات الحلبي ریات العامة في ظل الظروف االستثنائیةالح محمد حسن دخیل،/ د -)3(
 . 45، ص 2009الحقوقیة، لبنان، 

 -، دراسة مقارنة مصراالختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلمانيأحمد سالمة بدر، / د –)4(
  .214-213، ص 2003إنجلترا، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -فرنسا

، بحث للحصول على شھادة حالة الظروف االستثنائیة وتطبیقاتھا في الدستور الجزائريتمیمي نجاة،  - )5(
، 2003-2002، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، )اإلدارة والمالیة(فرع  الماجستیر في القانون 

  .57ص 

المجلة الجزائریة ، "في الظروف االستثنائیةالحمایة القضائیة للحریات األساسیة "مسعود شیھوب، / د - )6(
  .32، ص 1998، جامعة الجزائر،  01رقم  36، الجزء للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة

، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة شرط الضرورة أمام القضاء الدستوريمحمد أحمد عبد النعیم، / د - )7(
  .54، ص 2002العربیة، القاھرة، 

دراسة تحلیلیة للقرارات بقوانین ( لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائیة، سامي جمال الدین، / د –)8(
، منشأة )واألوامر العسكریة ومدى سلطة القضاء في الرقابة علیھا بالمقارنة مع النظم المماثلة في فرنسا

  .23، ص 2003المعارف اإلسكندریة، 

، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، جامعة توري في الجزائرخصائص التطور الدساألمین شریط،  - )9(
 .59، ص 1991قسنطینة، 

، "ظاھرة تقویة مركز رئیس الجمھوریة في كل من الدستورین المصري والفرنسي"السید خلیل ھیكل،  -)10(
 . 1985، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، العدد السابع، جوان مجلة الدراسات القانونیة

 .33عود شیھوب، مرجع سابق، ص مس –) 11(

 .67تمیمي نجاة، مرجع سابق، ص   -)12(

 ,Jean-Marie AUBY et Robert Ducos Ader, Droit Public, Edition Sirey:أنظر -)13(
5eme édition, Paris, 1974, p. 107.   .  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسمها الدولة في الظروف االستثنائية
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-(14)  André Hauriou, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, 1ere :أنظر 
édition, Paris, 1975, pp. 976-977.    

(15)  ,Pierre Poncelet, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, Paris :أنظر - 
1974, p. 162. 

، ص 2000، دار الشروق، القاھرة، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریاتأحمد فتحي سرور، / د -)16( 
399 .  

 .1996من دستور  91بلھا المادة والتي تقا -)17(

   .32مسعود شیھوب، مرجع سابق، ص / د -)18(

، المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة 04/06/1991: المؤرخ في 91/196المرسوم الرئاسي رقم  -)19(
  .29الرسمیة، العدد 

الرسمیة، العدد  یتضمن رفع حالة الحصار، الجریدة 22/09/1991المؤرخ في  91/336القانون رقم  -)20(
44.  

یؤسس مجلس : "على 1986من دستور  162والتي تقابلھا المادة  1996من الدستور  173تنص المادة  -)21(
أعلى لألمن یرأسھ رئیس الجمھوریة، مھمتھ تقدیم اآلراء إلى رئیس الجمھوریة في كل القضایا المتعلقة باألمن 

  .الوطني

  ". جلس األعلى لألمن وعملھیحدد رئیس الجمھوریة كیفیة تنظیم الم

 24/10/1989المؤرخ في  89/196وعلیھ فإن ھذه الھیئة ینظمھا ویحكمھا المرسوم الرئاسي رقم        
مادة، حیث حددت المادة األولى منھ  13المتضمن تنظیم المجلس األعلى لألمن وعملھ، والذي یتكون من 

تدعاء المجلس تحت رئاستھ في أي وقت، وھو الذي یحدد أعضاءه، ومنحت المادة الثانیة لرئیس الجمھوریة اس
أعمالھ حسب المادة الثالثة من المرسوم، أما المادة الرابعة منھ فقد بینت بأن مجال تدخل ھذا المجلس یكون في 
حدود تقدیم اآلراء لرئیس الجمھوریة في كل مسألة تتعلق باألمن وتشمل میادین النشاط الوطني أو الدولي 

ما تعلق بتحدید األھداف في مجال أمن الدولة، تقریر الوسائل والشروط العامة الستخدامھا، تدابیر والسیما 
كما ینص المرسوم على تعیین كاتب للھیئة بمرسوم . التنسیق العام في اختیار الموارد والوسائل في ھذا المیدان

من المرسوم بمتابعة  11موجب المادة رئاسي، وفي الغالب یكون ضابطا سامیا من المؤسسة العسكریة، ملزما ب
  . تطور األزمة وتقییم تداعیاتھا على األمن

یضبط حدود الوضع في مركز األمن  25/06/1991: المؤرخ في 91/201المرسوم التنفیذي رقم  –)22(
  .31، الجریدة الرسمیة، العدد 91/169من المرسوم الرئاسي رقم  04وشروطھ، تطبیقا للمادة 

  .41-40عود شیھوب، مرجع سابق، ص مس/ د  -)23(

یضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبریة  25/06/1991: المؤرخ في 91/202المرسوم التنفیذي رقم  -)24(
، الجریدة المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04وشروطھا، تطبیقا للمادة 

  .31الرسمیة، العدد 

یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع من اإلقامة  25/06/1991: المؤرخ في 91/203المرسوم التنفیذي رقم 
، الجریدة الرسمیة، المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04المتخذة طبقا للمادة 

  .31العدد 

لمرسوم من ا 07یضبط شروط تطبیق المادة  25/06/1991: المؤرخ في 91/204المرسوم التنفیذي رقم 
  .31الجریدة الرسمیة، العدد  المتضمن تقریر حالة الحصار، ،91/196الرئاسي رقم 

  .39 -38مسعود شیھوب، مرجع سابق، ص / د  -)25(

 10المتضمن إعالن حالة الطوارئ، ج ر العدد  09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي  -)26(
  .09/02/1992: المؤرخة في
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   .09/02/1992المؤرخ في  92/44ن المرسوم رقم م 05المادة  -)27(

   .09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم رقم   06المادة  -)28(

  .من المرسوم السابق الذكر 07المادة  -)29(

  .من المرسوم السابق الذكر 08المادة  -)30(

  .من المرسوم السابق الذكر 10المادة  -)31(

  .79ص  تمیمي نجاة، مرجع سابق،  -)32(

 

  


