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يعـ ـ ــد الضـ ـ ــبط اإلداري أىـ ـ ــم واخطـ ـ ــر وظـ ـ ــائف

الدولــة الحديثــة التــي تســتأثر بيــا الســمطة التنفيذيــة
دون غيرى ــا م ــن الس ــمطات االخ ــرم ،ب ي ــة تنظ ــيم

ممارسة األفراد لنشاطاتيم المختمفة لحماية النظام

الممخص:

العام بعناصره التقميدية وغير التقميدية .

أمام تفشي وباء فيروس كورونا الذي

بيــد ان مفيــوم ىــذه الوظيفــة تحــول فــي األونــة

ظير في الصين في نياية العام الماضي

االخيرة من القـرن الماضـي مـن ضـبط داخمـي اي

واعتبار جائحة دولية ،كان لزاما عمى االدارة

ق ـ اررات ووســائل تتخــذىا ســمطات الضــبط اإلداري

والمتمثمة بالدولة التدخل من خالل اتخاذ تدابير

الوطني ــة لتحقي ــق النظ ــام الع ــام إل ــى ض ــبط دول ــي

وقائية سريعة وفعالة وتقديم الرعاية الصحية

يمـ ــارس مـ ــن قبـ ــل سـ ــمطات ضـ ــبط دوليـ ــة ،وذلـ ــك

الالزمة لممواطنين ،لمحد من انتشار ىذا الوباء

لتعــرض الكثيــر مــن الــدول إلــى مشــاكل ومخــاطر

الذي أصبح ييدد العالم بأسره ،حتى وان كان

تف ــوق امكانيتي ــا المح ــدودة ومني ــا جائح ــة كورون ــا

ذلك يقيد من حرياتيم التي يكفميا الدستور

التــي اجتاحــت الع ــالم وشــمت حرك ــة األف ـراد عم ــى

ومختمف اإلعالنات والمواثيق الدولية .اذ

نطاق واسع واصبحت تيدد األمن الصحي لعموم

تضطمع اإلدارة في إطار ممارستيا لنشاطاتيا

االنسانية.

بأعباء عديدة ومتنوعة وخصوصا في مجال

وبطبيعــة الح ــال تختم ــف وس ــائل ممارس ــة ى ــذه

التعاون الدولي الصحي ،ويعد الضبط اإلداري

السمطة والجيات المختصة بيا والرقابة عمييا في

من أىم ىذه النشاطات ،وألنو نـظــام وقائي

النظام الوطني عنو في النظام الدولي ،لـذا ارتأينـا

باألساس فيو يستيدف الحفاظ عمى النظام العام

ان يكــون موضــوع بحثنــا الضــبط اإلداري الــدولي

وصيانة الحقوق والحريات األساسية في ظل

الصحي.

الظروف العادية أو االستثنائية ليس في الداخل

مشكمة البحث :تتمحور مشكمة البحث في

فقط بل اصبح يمتد اثره في الخارج ايضا من

النقاط األتية:

خالل التعاون الدولي الصحي لمكافحة ىذا
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الضبط اإلداي الدولي الصحي

 -1ماىية الوسائل التي تمارسيا سمطات الضـبط

لذا اورد الفقو مدلوالت عدة لمضبط اإلداري،

 -2مــدم التـزام الــدول بــالق اررات والتوصــيات التــي

التي تتخذىا السمطة اإلدارية بيدف المحافظة

 -3م ـ ــن ى ـ ــي الجي ـ ــة المختص ـ ــة بممارس ـ ــة ى ـ ــذه

لذا نستطيع القول بأن الضبط اإلداري ىو

نطاق البحثث  :سـنتناول ىـذا البحـث فـي مطمبـين

اإلدارية التي تتخذىا السمطة اإلدارية المختصة

األول لمفي ــوم الضـــبط اإلداري ال ــدولي والمطمـــب

بتقييد نشاط األفراد ب ية تحقيق النظام العام

فقد عرف بأنو ((مجموع اإلجراءات والق اررات

اإلداري الدولية لتحقيق النظام العام العالمي.

عمى النظام العام والمحافظة عميو)(.)2

تتخذ من قبل سمطات الضبط اإلداري.

مجموعة من اإلجراءات الوقائية والق اررات

السمطات.

بعناصره التقميدية وغير التقميدية.

الثــاني ســنركز فيــو عمــى الضــبط اإلداري الــدولي

وعرف ايضا بأنو ((حق السمطات اإلدارية في

الص ــحي وف ــي الخاتم ــة سنس ــتعرض أى ــم النت ــائ

تنفيذ النشاط الخاص من خالل فرض القيود

والتوصيات.

والضوابط

المطمب األول

عمى

ممارسة

األفراد

ونشاطيم بيدف حماية النظام العام)(.)3

مفهوم بالضبط اإلداي الدولي

وحرياتيم

ويعد الضبط اإلداري من أىم وظائف الدولة

ل رض االحاطة بمفيوم الضبط اإلداري الدولي

الحديثة التي تستأثر بيا السمطة التنفيذية دون

ال بد ان نبين التعريف بالضبط اإلداري الداخمي

غيرىا من السمطات االخرم ،لتنظيم ومراقبة

في الفرع األول ومن ثم نتناول في الفرع الثاني

ممارسة األفراد لحرياتيم الفردية ونشاطاتيم

التعريف بالضبط اإلداري الدولي وكاالتي:

الخاصة بما يكفل حماية النظام العام.

الفيع األول :التعييف بالضبط اإلداي

ويقسم الضبط اإلداري بالنظر إلى عمومية

الداخمي

االختصاص المنوط بو إلى ضبط إداري عام اذا

بطبيعة الحال لم تتطرق النصوص التشريعية

كان اليدف منو حماية النظام العام بعناصره

عموما إلى وضع تعريف لمضبط اإلداري ألنو

الثالث ،وضبط إداري خاص اذا كان يتعمق

ليس من واجب المشرع ذلك ،بيد ان الميمة

اوكمت إلى السمطة التنفيذية(.)1

( -)2يُظاار :ة 1يااادير حااادن هاا اي ،يبااادةل انمااادَ ٌ
اإلةا ي ،انًكتبااق انمدَ َ ااق ،ل،ااخاة(،م،95 ) ،
الُفس انًاُ هرف ((يجً هق يٍ اإلجرافا انتص
تتاييد انخال ل اخف الدياق انُظادو اناادو ةاص انًجتًا
اضااااًدٌ لاااا يق ا دَ ااااد االااااتمرا ايُ ااااد اتاااا ة ر
االي ان ريق نً اةُ د ااام انام ياٍ اجام تفم اك
انُظااادو اناااادو)) ،يُظااار :ة 1ههاااص لاااخير ،ة 1هعااادو
انبررَجص ،اي خي انسا يص ،يبادةل ااةكادو انمادَ ٌ
اإلةا ي ،يخيريق ةا انكتا نهطبدهاق اانُشار ،ل،اخاة،
. 211 ،1883
( -)3يُظااارَ :ااا اف اُاااادٌ ،انمااادَ ٌ اإلةا ي ،ة ،ةا
انثمدةق نهُشر اانت ري  ،هًدٌ. 264 ،2112 ،

( -)1يُظر :انًادة ( )11ياٍ لادَ ٌ ارا انخايه اق لاى
 13نساااُق  . 1811اانتاااص َعاااا ههااا اَااا ((تمااا و
يخيريق انشارةق انادياق لدنًفدةظاق هها انُظادو اناادو
ايكدةفق االجاراو لتتاادا االلادن ا اان لادلم اناهً اق
اانفُ ق)) .اايضد ً انًدة ( )3يٍ لادَ ٌ ي ةاق انشارةق
انًعري لاى ( )118نساُق  1891اانايي جادف ة اد
((تفاااتل انشااارةق لدنًفدةظاااق ههااا انُظااادو اناااادو
اااليااٍ انااادو اا ةام اةًديااق اال اار ااالهاارا
ااألي ال)).
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تتعدم حدود الدول وامكانياتيا والبد من

بنشاط معين أو موضوع معين أو فئة محدد

مواجيتيا دوليا.

كالجامعات ،ويكون الضبط اإلداري وطنيا اذا
كان اليدف منو المحافظة عمى النظام العام في

فعمى الصعيد االمني أصبح االرىاب خطر

المركزية ،أو محميا عندما يتحدد بأقميم محدد أو

والقوات المختمفة تدخل الدول وتيدد امن

يواجو كل الناس في كل مكان مما دفع الجيوش

جميع انحاء الدولة ويمارس من قبل السمطة

محافظة معينة أو مدينة معينة ويباشر من قبل

مواطنييا بعنوان مكافحة االرىاب ،كما ان ثورة

الضبط

عمى امن األفراد والدول ،كالتجسس االلكتروني

المحافظ أو رئيس الوحدة اإلدارية.
ويختمف

الضبط

اإلداري

عن

االتصاالت والمواصالت أحدثت مخاطر كبيرة
وسرقة المعمومات الشخصية والمعمومات التي

التشريعي الذي يتمثل بالقوانين التي تصدرىا

تيم سالمة الدولة وامنيا القومي

السمطة التشريعية لتحديد نطاق مزاولة الحريات

(.)1

الفردية التي نص عمييا الدستور مثال النشاط

كما ت ير ىدف السكينة العامة في ظل

اإلداري عمى شكل ق اررات إدارية ،كما يختمف

الفضائيات

الزراعي أو التجاري كونو يصدر من السمطة
عن

الضبط

اإلداري

القضائي

الثورات المعموماتية وضجي
والمناظر

التي

تنقميا

اآلالت المختمفة

مئات

المتمثل

المخصصة لمبث التمفزيوني وبجميع الم ات،

باإلجراءات التي تتخذىا السمطة القضائية في

كذلك الجال بالنسبة لمصحة العامة ت يرت نوعية

التحري عن الجرائم بعد وقوعيا فيو إجراء

المخاطر التي تيدد صحة االنسان وظيور

وتتمثل االساليب اإلدارية لمضبط اإلداري

حدود الدول ،فكيف تستطيع السمطات الوطنية

واألذن المسبق لممارسة عمل معين وال رامات

وتوفر سبل الصحة والسالمة لممواطن.

تعميق الدراسة ،المؤتمرات ،الطيران ،المالعب،

العامة واآلداب (خطر العولمة الثقافية) التي

الحجر الصحي.

تسعى ليدم قيم وعادات وثقافات الشعوب عن

امراض وبائية انتقالية تتعدم بأخطارىا واثارىا

عالجي ال وقائي.

مواجية ىذه المخاطر التي تيدد الصحة العامة

لممحافظة عمى النظام العام بحظر نشاط معين،

كذلك ت ير مفيوم ىدف حماية االخالق

اإلدارية أو اغالق محل ،سحب ال اء تصريح،

طريق وسائل االتصاالت الحديثة(.)2

الفيع الثاني :التعييف بالضبط اإلداي الدولي

وىكذا تحول مفيوم الضبط اإلداري إلى مفيوم

في اآلونة االخيرة تحول مفيوم الضبط

دولي .االمر الذي يدعوا لمبحث عن الجية

اإلداري من ضبط داخمي اي ق اررات تتخذىا

سمطات الضبط اإلداري الوطنية لحماية االمن
العام والصحة العامة والسكينة العامة إلى ضبط

( -)1يُظاار :ة 1ياادير حاادن ه ا اي ،تف ا ال انماادَ ٌ
اإلةا ي ةص ظم انا نًق ،ةا االام نهُشار اانت ريا ،
ة.111 ،2118 ،1
(-)2يُظاار :ة 1ياادير حاادن ه ا اي ،انًعااخ انساادلك
. 113

دولي أو عالمي ،نتيجة لظيور مشاكل واخطار
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الضبط اإلداي الدولي الصحي

المختصة بتحقيق النظام العام ،وما ىي الوسائل

(المياقة الصحية الكاممة بدنيا وعقميا واجتماعيا

الوصول إلى ىدفيا.

توفر مستمزمات التمتع بو لتمكنو من المشاركة

حق يكفمو المجتمع لكل مواطن وعمى الدولة ان

التي تستطيع ان تمارسيا تجاه الدول ب ية
المطمب الثاني

في بناء المجتمع وتطويره).

مفهوم الضبط اإلداي الدولي الصحي

وكذلك نصت المادة ( )33من الدستور العراقي

لسنة  2335عمى الضمان الصحي واالجتماعي

سنتناول في ىذا المطمب التعريف بالضبط

والمادة ( )31الذي اكدت عمى الحق في الرعاية

اإلداري الصحي في الفرع األول وفي الفرع

الصحية(.)1

الثاني سنخصصو لمتعريف بالضبط اإلداري

كما ان ىناك العيود والمواثيق التي تعد

الدولي الصحي وكاالتي:

الفيع األول :التعييف بالضبط اإلداي الصحي
يقصد

بالضبط

اإلداري

اساسا لتطبيق الضبط اإلداري الصحي منيا
(العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية

الصحي

واالجتماعية والثقافية لعام  1966والذي نص

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذىا الييئات

عمى (( -2تشمل التدابير التي يتعين عمى الدول

اإلدارية المختصة بيدف حماية األفراد من

االطراف في ىذا العيد اتخاذىا لتأمين الممارسة

االمراض واألوبئة ومكافحتيا ومن انتشارىا،

الكاممة ليذا الحق تمك التدابير الالزمة من أجل:

مثال ذلك مراقبة االغذية وفرض القيود الصحية

ج -الوقاية من االمراض الوبائية والمتوطنة

الالزمة عمى المحالت العامة والمطاعم ،وشروط

والمينية

التخمص من القمامة والصرف الصحي ومنع

واالمراض

ومكافحتيا))(.)2

تجمع المياه واالوساخ بما يجعميا بؤرة النتشار

االخرم

وعالجيا

وكذلك الميثاق العربي لحقوق االنسان لعام

االمراض أو األوبئة أو مضايقة المواطنين

 2334والذي نص عمى ان((تقر الدول االطراف

والتأكد من صالحية مياه الشرب وتنظيم جرعات

بحق كل من في المجتمع بالتمتع بأعمى مستوم

التمقيح ،وتقوم بإجراءات الحجر الصحي لمنع

من الصحة البدنية والعقمية يمكن بموغو وفي

انتشار األوبئة.

والضبط اإلداري الصحي امر مسمم بو

في القوانين كافة ،وان كان االىتمام بو يختمف

(َ -)1عاااا انًااادة ( )31ياااٍ انخلااات انارالاااص نساااُق
 2115انُدةي هها اَا ((تكفام انخاناق نهفارة ان لار
الادحاااااق انطفااااام اانًااااارا انضاااااًدٌ االجتًااااادهص
اانعفص ،اانًم يد االلدل ق نها ش ةص ة اد ةار
اريًق ،تؤيٍ ن اى اناخيم انًُدلاا اانساكٍ انً لاى))
اَعاااا انًااادة ( )31ياااٍ َفاااس انخلااات ههااا اَااا
((تكفااااام انخاناااااق انضاااااًدٌ االجتًااااادهص اانعااااافص
نهارال ٍ .))11111
( -)2يُظااار :انًااادة ( )12ياااٍ انا اااخ اناااخانص انااااد
لاااادنفم ق االلتعاااادةيق ااالجتًده ااااق اانثمدة ااااق نااااادو
.1866

من دولة ألخرم ،حيث نصت الكثير من قوانين
الدول عمى حماية الصحة العامة وبشكل صريح
بموجب قوانين خاصة ،حيث اشار المشرع

العراقي إلى ذلك في المادة األولى من قانون
الصحة العامة رقم  89لسنة  1981عمى
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اصبحت

حصول المواطن مجانا عمى خدمات الرعاية

االطفال(.)3

الصحية االساسية وعمى مرافق عالج االمراض

من دون اي نوع من انواع التمييز))(.)1

تيدد

صحة

االنسان

وخاصة

وظيور امراض وبائية انتقالية تتعدم

ايضا اشار دستور منظمة الصحة الدولية

بأخطارىا واثارىا حدود الدول ،كما ىو الحال

لسنة  1948إلى تحسين الصحة ومكافحة

بالنسبة لفيروس كورونا ،األمر الذي يتطمب

عمى الجميع فقد جاء في المادة ( )2من دستور

منظمة الصحة العالمية ،الن الفيروس ال يميز

مواجية ذلك بتكاتف وتضامن دولي من خالل

االمراض والسيما االمراض السارية ،بأنيا خطر

المنظمة عمى ان ((انشاء ما قد يمزم الخدمات

بين االمم واأليدولوجيات وبين الدول المتقدمة

واالحصائية والحفاظ عمييا وتشجيع وتقدير

باإلرشادات والمبادئ التوجييية المقدمة من

المزمنة وغيرىا من األمراض))(.)2

تقديم الدعم التقني والموجستي لمدول لمواجية ىذه

والفقيرة ،لذا ينب ي مواجية ذلك االلتزام

اإلدارية والفنية ،مما في ذلك الخدمات الوبائية

منظمة الصحة العالمية ،والتي من خالليا يتم

الجيود الرامية الستئصال الوباء واالمراض

األوبئة وبناء عالم اوفر صحة والت طية الصحية

وزاد االىتمام بالصحة العامة في الوقت

الحاضر وذلك لزيادة عدد السكان وسيولة

الشاممة

انتشار االمراض وظيور امراض لم تكن معروفة

المقاحات.

من قبل مثل افالون از الطيور ،فايروس كورونا.

لمجميع،

ومنظمة

الفيع الثاني :التعييف بالضبط اإلداي الدولي

وتدعيم

الصحة

وتطوير

العالمية

ىي

وتوزيع
احدم

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة في مجال الصحة

الصحي

انشأت عام  1948وىي السمطة التوجييية
والتنسيقية ضمن المنظومة في المجال الصحي.

كما ذكرنا سابقا قد تظير تحديات ومخاطر

ومن خالل ما تقدم نستطيع ان نعرف الضبط

تتعدم حدود الدول وامكانيتيا ،فأذا كان من

اإلداري الصحي بأنو ،مجموعة من اإلجراءات

اىداف الضبط اإلداري الرئيسية حماية صحة

والوسائل التي تتخذىا سمطات الضبط الدولية

االنسان من مخاطر االمراض المختمفة فأن ىذا

لمواجية امراض تيدد االنسانية برمتيا وذلك

اليدف قد ت ير وذلك لت ير نوعية المخاطر التي

لعدم عدم قدرة الدول عمى مواجيتيا بمفردىا

تيدد صحة االنسان وسبل معالجتيا مثال ت ير

وبإمكانياتيا.

المناخ وارتفاع درجات ح اررة الكرة االرضية

والسؤال الذي يثار ىل ىذه اإلجراءات والوسائل

واالحتباس الحراري وتموث البيئة بال ازات

السامة ،واستخدام االنترنت واالجيزة الذكية التي

كافية لمواجية ىذا الخطر؟

( -)3يُظر :انًادة ( )1 /38ياٍ انً ثادق انارلاص نفما ق
االَسدٌ نادو . 2114
( -)1يُظااار :انًااادة ( )2يااااٍ ةلااات يُظًاااق انعاااافق
انادنً ق نسُق . 1841

( -)2التداَد ة 1يدير حادن ها اي ،انًعاخ انسادلك،
. 112
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بطبيعة الحال البد من التزام الدول بيذه

الخاتمة

تتحمل المسؤولية المترتبة عمى مخالفة تمك

ب(الضبط اإلداري الدولي الصحي -فايروس

ان إجراءات المنظمة ممزمة وال يمكن مخالفتيا.

االستنتاجات والتوصيات وكاالتي:

اإلجراءات والوسائل التي من خالليا تستطيع ان

بعد ان انتيينا من بحثنا الموسوم

اإلجراءات ولكي تتمكن

كورونا نموذجا) توصمنا إلى جممة من

اوال :االستنتاجات

 -1ىدف الضبط اإلداري الداخمي حماية النظام
العام داخل الدولة الواحدة فيما غاية الضبط

اإلداري الدولي حماية امن االنسانية في
جميع الدول.

 -2اختالف سمطات الضبط اإلداري الداخمي

المتمثمة بالسمطة التنفيذية في الدولة عنو في

الضبط اإلداري الدولي ،المتمثمة بالمنضمات

الدولية.

 -3تبيان الوسائل الالزمة لممارسة الضبط
اإلداري

الداخمي

اإلدارية(الفردية

والمتمثمة

والتنظيمية)

بالق اررات

والمتمثمة

باإلرشادات والتوصيات والمبادئ التوجييية

والوسائل الصادرة عن منظمة الصحة

العالمية.

 -4وجود مخاطر وتحديات تفوق امكانية الدول
ىي التي استمزمت وجود ضبط إداري دولي.

ثانياً :التوصيات

 -1ضرورة ان يتضمن دستور منظمة الصحة
العالمية نصا يمزم الدول بالتعميمات
والتوصيات

والمبادئ

التوجييية

تصدرىا منظمة الصحة العالمية.
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 -2تقرير مسؤولية الدولة في حالة عدم التزاميا

المصادي

بالتعميمات التي تصدرىا منظمة الصحة

 -1د 3ماىر صالح عالوي ،مبادئ القانون

العالمية.

اإلداري ،المكتبة القانونية ،ب داد(،ب،

 -3ضرورة التزام الدولة بكافة العيود والمواثيق

ت).

واالتفاقيات الدولية في كل ما يتعمق

 -2د 3عمي بدير ،د 3عصام البرزنجي،

الدول المخمة بالتزاماتيا التي وافقت عمييا

اإلداري ،مديرية دار الكتب لمطباعة

بالصحة العامة وفرض الجزاءات عمى

وميدي السالمي ،مبادئ واحكام القانون

بموجب تمك المواثيق واالتفاقيات.

والنشر ،ب داد.1993 ،

 -3نواف كنعان ،القانون اإلداري ،ط ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.2332 ،

 -4د 3ماىر صالح عالوي ،تحوالت
القانون اإلداري في ظل العولمة ،دار
وائل لمنشر والتوزيع ،ط.2319 ،1

 -5الدستور العراقي لسنة  2335النافذ.
 -6دستور منظمة الصحة العالمية لسنة
. 1948

 -7قانون و ازرة الداخمية رقم  83لسنة
. 1983

 -8قانون ىيئة الشرطة المصري رقم
( )139لسنة . 1971

 -9الميثاق العربي لحقوق االنسان لعام
. 2334

 -13العيد

الدولي

الخاص

بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام .1966
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ABSTRACT:
Facing the outbreak of the
Coronavirus that appeared in China
at the end of last year, the
administration and represented by
the state had to intervene by taking
quick and effective preventive
measures
and
providing
the
necessary health care to citizens, to
limit the spread of this epidemic that
has become threatening the entire
world, even if that restricts One of
their freedoms that are guaranteed by
the
constitution
and
various
international
declarations
and
covenants.
The
administration
assumes many and varied burdens
within the framework of the exercise
of its activities, and administrative
control is one of the most important
of these activities, and because it is a
preventive system in the first place,
it aims to preserve public order and
protect basic rights and freedoms
under normal or exceptional
circumstances, not only at home, but
also extending its impact abroad.
Through
international
health
cooperation to combat this virus, and
therefore the state is obligated to
intervene to control and combat
everything that affects the public
order, whether public security,
public peace or public health is not
only internally and also grows
internationally.
Key words: control, administrative,
health
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