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الممخص:
تناولت ىذه الدراسة مخيـ الالجئيف باعتباره مجتمع بشري ال يمكف أف يترؾ دوف تنظيـ قانوني
واداري يحافظ عمى النظاـ العاـ فيو ،مف أمف عاـ وصحة عامة وسكينة عامة وآداب عامة،
وغيرىا مف العناصر المكونة لمضبط التشريعي منو واإلداري والقضائي ،وقد ركزت الدراسة عمى

الضبط اإلداري وخاصة منو ما يتعمؽ بالجانب االقتصادي ،المتصؿ بأمواؿ الالجئيف في المخيـ

وتعامالتيـ االقتصادية داخؿ المخيـ وخارجو لوجدنا أف الجيات اإلدارية المسؤولة عف المخيمات
تتمتع بسمطات ضبط إداري اقتصادية واسعة يمكف أف تحوؿ المخيـ إلى جنة صغيرة المساحة

يعيش أفرادىا بفسحة مف االنتعاش والحرية االقتصادية ،أو أف تجعمو عبارة عف سجف كبير
تمارس فيو ابشع أنواع التعامالت االقتصادية التي تتسـ بالغبف والحرماف ،وتقييد الحقوؽ

والحريات االقتصادية ،وقد بدت مخيمات الالجئيف السورييف وسطاً خصباً لالحتماليف المذكوريف

آنفاً ،فاألمر يعتمد عمى إدارة المخيـ وما تتمتع بو مف سمطات في تنظيـ وادارة الجانب

االق تصادي في المخيـ ،وحدود ىذه السمطات والرقابة التي تخضع ليا سواء كانت سياسية أو
إدارية أو اقتصادية ،وعمى المستوييف الوطني والدولي بالشكؿ الذي يمكف أفراد المخيـ مف

ممارسة حقوقيـ االقتصادية بحرية دوف أف يؤثروا عمى حقوؽ اآلخريف ،أو يخموا بالنظاـ العاـ
في المخيمات.
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Abstract
This study deals with the refugee camp as a human society that can not
be left without a legal and administrative organization that preserves its
public order from public security, public health, public cleanliness, public
morals and other elements of its legislative, administrative and judicial
control. Regarding the economic aspect related to the refugees' money
in the camp and their economic dealings inside and outside the camp,
the administrative authorities responsible for the camps enjoy wide
administrative control over the camp, which can turn the camp into a
small paradise whose members are free from recovery and freedom.
Economic situation, or to make it a large prison in which the worst kinds
of economic transactions characterized by injustice and deprivation, and
the restriction of economic rights and freedoms, and the Syrian refugee
camps appeared fertile ground for the above mentioned possibilities, it
depends on the management of the camp and its powers in the
organization and management of the side Economic, and national and
international levels in such a way that the members of the camp can
freely exercise their economic rights without affecting the rights of others
or violating public order. M in the camps.
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المقدمة
مخيـ الالجئيف مجتمع بشري ال يمكف أف يترؾ دوف تنظيـ قانوني واداري يحافظ عمى

النظاـ العاـ فيو ،مف أمف عاـ وصحة عامة وسكينة عامة وآداب عامة ،وغيرىا مف العناصر

المكونة لمضبط التشريعي منو واإلداري والقضائي ،واذا ما تركنا جانباً كؿ مف الضبطيف
التشريعي والقضائي ،وركزنا اىتمامنا عمى الضبط اإلداري وخاصة منو ما يتعمؽ بالجانب

االقتصادي ،المتصؿ بأمواؿ الالجئيف في المخيـ وتعامالتيـ االقتصادية داخؿ المخيـ وخارجو
لوجدنا أف الجيات اإلدارية المسؤولة عف المخيمات تتمتع بسمطات ضبط إداري اقتصادية واسعة
يمكف أف تحوؿ المخيـ إلى جنة صغيرة المساحة يعيش أفرادىا بفسحة مف االنتعاش والحرية

االقتصادية ،أو أف تجعمو عبارة عف سجف كبير تمارس فيو ابشع أنواع التعامالت االقتصادية
التي تتسـ بالغبف والحرماف ،وتقييد الحقوؽ والحريات االقتصادية.

وتبدو مخيمات الالجئيف السورييف وسطاً خصباً لالحتماليف المذكوريف آنفاً ،فاألمر يعتمد

عمى إدارة المخيـ وما تتمتع بو مف سمطات في تنظيـ وادارة الجانب االقتصادي في المخيـ،
وحدود ىذه السمطات والرقابة التي تخضع ليا سواء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية ،وعمى

المستوييف الوطني والدولي بالشكؿ الذي يمكف أفراد المخيـ مف ممارسة حقوقيـ االقتصادية

بحرية دوف أف يؤثروا عمى حقوؽ اآلخريف  ،أو يخموا بالنظاـ العاـ في المخيمات.
وألجؿ اإلحاطة بالموضوع مف كافة الجوانب البد مف تناوؿ اآلتي:

أوالً :أهمية الدراسة :تبدو أىمية الدراسة مف أىمية مخيمات الالجئيف بشكؿ عاـ

كمأوى

لمجموعة بشرية اضطرتيا ظروؼ الحرب والصراعات إلى مغادرة مناطؽ سكناىا والمجوء إلى

ىذه المناطؽ اآلمنة ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ترتبط ىذه األىمية أيضاَ بضرورة أف ال
تكوف ىذه المناطؽ اآلمنة (المخيمات) عبارة عف مناطؽ احتجاز كبرى تمارس فييا ابشع صور

االستغالؿ االقتصادي ،وتقييد الحريات االقتصادية ،بؿ ينبغي أف تكوف فرصة لمواصمة الحياة
بظروؼ إنسانية تمكنيـ مف ممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي في جميع المجاالت ،ومنيا الجانب

االقتصادي ،ولكف بشكؿ منظـ يخضع لضوابط اإلدارة المشروعة ،وبالشكؿ الذي يخفؼ العبء
عف الدوؿ المضيفة ليـ ،وعدـ دفعيا إلى اتخاذ إجراءات قسرية تجاه الالجئيف ،أو دفعيـ لمعمؿ

خارج إرادتيـ ،مما يؤدي حتماً إلى المساس بحقوقيـ وحرياتيـ ،فضالً عف احتماؿ استغالؿ تمؾ
الفئة مف المجتمع في الجريمة المنظمة ،مف المنظمات اإلرىابية ،ألنيا تمثؿ بيئة خصبة إذا لـ
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تتـ معالجتيا ،وخاصة في الجانب االقتصادي الذي يمثؿ البوابة األسيؿ لمدخوؿ واستغالؿ

الالجئيف لمقياـ بتمؾ األعماؿ.

ثانياً :مشكمة البحث :تتمثؿ مشكمة الدراسة في اآلتي:
 .1انخفاض مستوى السيولة النقدية لدى أفراد المخيمات مما يقمص فرص فتح مشاريع اقتصادية
صغيرة في حدود المخيـ ،وما يرافقو مف انخفاض القوة الشرائية حيث سيكوف الكساد ىو

النتيجة الطبيعية لمبضائع والخدمات الموجودة في المخيـ.

 .2عدـ وضوح المشروعية التي تخضع ليا إدارة المخيمات في ممارستيا لسمطات الضبط
اإلداري االقتصادية ،إذ تتأرجح بيف كونيا مشروعية عادية ،وبيف كونيا مشروعية استثنائية،
وما يترتب عمى ذلؾ مف ضيؽ أو اتساع سمطات الضبط اإلداري حسب األحواؿ وما يجره

مف تقييد لمحريات االقتصادية لالجئيف .

 .3غياب عنصر المبادرة لدى إدارة المخيـ في إنتاج مجتمع نشط اقتصادياً مف خالؿ التحرؾ

عمى منظمات المجتمع المدني ،وشركات القطاع الخاص الستغالؿ ىذا التجمع اإلنساني في

توفير فرص عمؿ وانشاء مشاريع صغيرة يمكف أف تولد أرباحاً كبيرة.

ثالثاً :فرضية الدراسة :تنطمؽ الدراسة مف فرضية مفادىا أف إدارة مخيـ الالجئيف يمكف أف تمعب

دو اًر في تنشيط وتسييؿ حركة العمؿ والمشاريع الصغيرة بالتزاميا أوالً بقواعد المشروعية العادية
في ممارستيا لسمطات الضبط اإلداري االقتصادية ،بالشكؿ الذي يحافظ عمى حقوؽ األفراد

القاطنيف في المخيـ ،وثانياً بالتعاوف مع المنظمات اإلنسانية ،والجيات الحكومية وغير الحكومية

المعنية بحقوؽ األنساف عمى الصعيديف الوطني والدولي ،بؿ وحتى القطاع الخاص في سبيؿ
توفير بيئة اقتصادية حاضنة لكؿ األنشطة االقتصادية المشروعة بالطريقة التي تبعد الالجئيف

عف كؿ ما مف شأنو إيقاعيـ فريسة البطالة والفقر ،وربما تحويميـ إلى مجموعة مف اإلرىابييف.

رابعاً :منهج الدراسة :سنعمد في دراستنا ىذه إلى اتباع المنيج التحميمي لمشكمة البحث،

وتطبيقاتيا في مخيمات الالجئيف السورييف في تركيا واألردف والعراؽ وغيرىا مف الدوؿ التي
يتواجدوف فييا ،بالشكؿ الذي يسمح لنا بالوصوؿ إلى انجع الحموؿ وافضؿ السبؿ لحؿ مشكمة

الدراسة.
خامساً :هيكمية الدراسة :وفي سبيؿ ذلؾ سيتـ تقسيـ الدراسة عمى مبحثيف ،نخصص األوؿ
لمضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئيف السورييف ،مف حيث التعريؼ والسمطات
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الممنوحة إلدارة المخيـ ،ووسائميا في تنفيذ ذلؾ  ،فضالً عف المشروعية التي تخضع ليا تمؾ
اإلدارة والرقابة عمييا ،فيما سنكرس الثاني لمحديث عف أثر ىذا الضبط اإلداري االقتصادي في
حقوؽ وحريات الالجئيف في المخيمات وخاصة االقتصادية منيا ،ثـ نختـ دراستنا بأىـ

االستنتاجات والتوصيات  ،واهلل الموفؽ.

المبحث األول
الضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئين السوريين
يعد الضبط اإلداري بصفة عامة ،واالقتصادي منو بصفة خاصة ،مف اىـ االمتيازات
الممنوحة لإلدارة ،سواء في الظروؼ العادية ،أو االستثنائية ،وتكوف اإلدارة فيو عمى تماس

مباشر مع األفراد ،وىذا األمر يسري عمى الالجئيف داخؿ المخيمات ،التي ال بد أف تدار مف قبؿ
أجيزة الضبط اإلداري ،وبالتالي فإف تمؾ األجيزة تقوـ بإجراءات الضبط اإلداري ،ومنيا

االقتصادية مف اجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف ،وربما تؤدي

إلى المساس والتأثير عمى حقوؽ وحريات ىذه الفئة القاطنة فيو.

والسؤاؿ ىنا ،ما المقصود بالضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف؟

وما ىي الوسائؿ الممنوحة إلدارة المخيـ؟ وما ىي المشروعية التي يخضع ليا الضبط اإلداري
االقتصادي؟
وفي سبيؿ اإلجابة عف تمؾ األسئمة فإننا سنقسـ ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب ،نخصص

األوؿ لمتعريؼ بالضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف ،والثاني لمكالـ

عف سمطات الضبط اإلداري داخؿ تمؾ المخيمات والوسائؿ الممنوحة ليا ،أما المطمب الثالث

فسنكرسو لمحديث عف المشروعية التي يخضع ليا الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ المخيمات

والرقابة عمييا ،وكما يأتي:

المطمب األول
التعريف بالضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئين السوريين
عند العودة إلى آثار الفقو القانوني عموماً والقانوف اإلداري خصوصاً التي تتناوؿ

موضوعات الضبط اإلداري لـ نجد تعريفاً لمضبط اإلداري االقتصادي ،إنما انصبت اغمب تمؾ
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التعريفات عمى الضبط اإلداري بصفة عامة ،وحتى بالنسبة لتعريؼ الضبط اإلداري ،فإنو ال
يوجد تعريؼ مانع جامع ،وقد اختمؼ الفقو في ذلؾ فقدد عرفو البعض مف الناحية العضوية،

التي تتمثؿ ( األجيزة التي تتولى الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،إذ يعرؼ بأنو مجموعة السمطات
الحكومية العامة التي تيدؼ إلى المحافظة عمى األمف والصحة والسكينة العامة ،وتحقيؽ

الرفاىية ،عف طريؽ تقييد بعض الحقوؽ والحريات العامة)( ،)1في حيف يعرفو البعض اآلخر
بالنظر إلى الجانب الموضوعي الذي يتجسد في النشاط الذي تقوـ بو أجيزة الضبط اإلداري،

فيعرؼ بأنو ( مجموعة القواعد واألساليب واإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة بوصفيا سمطة عامة،

تيدؼ إلى تمكيف األفراد مف التمتع بحقوقيـ وحرياتيـ ،بغية الحفاظ عمى النظاـ العاـ في

الدولة)( ،)2وىناؾ مف الفقو مف يعرفو تعريفاً توفيقياً يجمع بيف الجانبيف ،فيعرؼ بأنو ( ما تفرضو
السمطة العامة مف أوامر ونواىي ممزمة لألفراد لغرض تنظيـ حرياتيـ العامة أثناء ممارستيـ
()3

لنشاط معيف ،بيدؼ حفظ النظاـ العاـ).

ومف استعراض ما ورد آنفاً يتبيف أف الضبط اإلداري ييدؼ إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ
بعناصره الثالثة وىي األمف العاـ والسكينة العامة والصحة العامة  ،ويقسـ الضبط اإلداري إلى

نوعيف ،ىما الضبط اإلداري العاـ  ،والذي يدخؿ ضمف التعريفات التي ذكرناىا آنفاً ،والضبط
اإلداري الخاص الذي ييدؼ إلى حماية النظاـ العاـ ولكف في مجاالت محددة مثؿ تنظيـ

المرور ،أو الصيد وقد شيد الضبط اإلداري تطو اًر نتيجة التطورات التي شيدىا العالـ ،وبدأت
مواضيع أخرى تدخؿ ضمف أىداؼ الضبط اإلداري ومنيا مكافحة اإلرىاب ( ،)4والسؤاؿ ىنا ىؿ

يعد الضبط اإلداري االقتصادي مف أنواع الضبط اإلداري الخاص ؟
()5

لإلجابة عمى ذلؾ يرى جانب مف الفقو

أف الضبط اإلداري الخاص ،ىو الذي يتسـ

بعنصر الخصوصية ،مف حيث الييئة التي تباشر ذلؾ النوع مف الضبط ،ومف حيث موضوع

النشاط المراد تنظيمو ،وتطبيقو عمى مجموعات معينة مف األفراد ،وأخي اًر مف حيث اليدؼ أو
()1

الرقابة عمى دستورية القوانيف ،احمد كماؿ أبو المجد  ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ  ،جامعة القاىرة ،1962 ،ص

.286

()2
()3

النشاط اإلداري (الضبط اإلداري) ،د .محمد أنس جعفر ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1992 ،ص.338
القانوف اإلداري دراسة مقارنة في تنظيـ ونشاط اإلدارة العامة ،د .طعيمة الجرؼ  ،مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة ،1972 ،ص

.225

()4
()5

الوسيط في القانوف اإلداري ،د .ماىر صالح عالوي  ،ط ،2دار ابف األثير ،الموصؿ ،2112 ،ص .161
الضبط اإلداري ودوره في حماية البيئة – دراسة مقارنة ،د .محمد محمود الروبي محمد  ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض،

 ،2114ص . 36
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الغرض الذي يسعى لتحقيقو والذي يختمؼ عف األغراض التقميدية لمضبط اإلداري العاـ ،

ويضيؼ جانب آخر مف الفقو

()6

أف التطور الذي حصؿ لدور الدولة أوجد عناصر أخرى لمنظاـ

العاـ الذي تيدؼ اإلدارة لحمايتو والمحافظة عميو ،أال وىو النظاـ االقتصادي ،األمر الذي دفع

العديد مف الدوؿ إلى سف التشريعات التي تمنح سمطات الضبط اإلداري حماية النظاـ العاـ

االقتصادي  ،وبعد التفحص والتمعف فيما سمؼ ،يمكف القوؿ بأف الضبط اإلداري االقتصادي في
مخيمات الالجئيف السورييف ىو أحد أنواع الضبط اإلداري الخاص ،الذي يمكف أف نعطي تعريفاً
لو  ،فنقوؿ بأنو (مجموعة القواعد واإلجراءات الخاصة التي تتخذىا سمطات الضبط اإلداري في

المخيـ بيدؼ الحماية والحفاظ عمى النشاط االقتصادي داخؿ المخيـ).
المطمب الثاني
وسائل الضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئين السوريين
عند قياـ أجيزة الضبط في مخيمات الالجئيف السورييف باتخاذ إجراءات الضبط اإلداري

االقتصادي ،ال بد ليا مف وسائؿ تمكنيا مف القياـ بذلؾ ،والسؤاؿ ىنا ما ىي الوسائؿ التي يمكف
تمجا إلييا أجيزة الضبط اإلداري داخؿ تمؾ المخيمات ؟

لإلجابة عمى ذلؾ ،نقوؿ أف ىيئات الضبط اإلداري لكي تقوـ بالضبط اإلداري االقتصادي
داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف ،فإنيا تستعيف ببعض الوسائؿ ،وىي ذاتيا التي تستعمؿ في
الضبط اإلداري العاـ التقميدي ،إال أنيا تتميز بنوع مف الخصوصية بما يتالءـ وطبيعة اليدؼ

الذي ترمي إلى تحقيقو ،وىي كما يأتي:
أوالً :أنظمة الضبط اإلداري :يعد ىذا النوع مف األنظمة مف أىـ الوسائؿ التي تمجأ إلييا أجيزة
الضبط اإلداري ،وىي تتضمف قواعد موضوعية عامة مجردة ،تقوـ بيا تمؾ األجيزة داخؿ
المخيمات ،وتؤدي في بعض األحياف التي تقييد النشاط االقتصادي الفردي والجماعي لألفراد،

وت يدؼ مف وراءه إلى حماية الحقوؽ االقتصادية والصناعية والتجارية ،بصفة خاصة ،ومف ثـ

المصمحة العامة ( ،)7وبذلؾ تمثؿ ىذه األنظمة قيوداً عمى نشاط األفراد ،ومف ثـ المساس بحوقيـ

()6
()7

سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلداري ،د .حساـ مرسي  ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2111 ،ص.158
المالءمة األمنية ومشروعية ق اررات الضبط اإلداري ،د .طارؽ الجيار  ،ط ،1منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2119 ،ص 338وما

بعدىا.
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وحرياتيـ ،وىي تعد مف اخطر وسائؿ اإلدارة لممارسة نشاطيا الضبطي ( ،)8أما فيما يتعمؽ

باألس اليب التي يمكف أف تقوـ بيا تمؾ األجيزة عف طريؽ تمؾ األنظمة لمقياـ بالضبط اإلداري
االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف فتتمثؿ ،بالحظر ،وىو منع ممارسة نشاط
اقتصادي معيف بصور كمية أو جزئية ،واألذف السابؽ ،ويكوف بوجوب الحصوؿ عمى موافقة

أجيزة الضبط اإلداري قبؿ ممارسة ذلؾ النشاط ( ،)9إضافة إلى اإلخطار السابؽ ،ويتمثؿ بوجوب

إشعار أجيزة الضبط اإلداري بممارسة النشاط االقتصادي ،وذلؾ لكي تقوـ تمؾ األجيزة باتخاذ

إجراءات الحماية الخاصة بذلؾ النشاط ( ،)10عالوة عمى إجراءات أخرى يمكف أف تقوـ بيا تمؾ
األجيزة بواسطة أنظمة الضبط اإلداري ،وىي تنظيـ النشاط االقتصادي ذاتو ،سواء أكاف ذلؾ

النشاط فردياً أـ جماعياً يقوـ بو الالجئيف السورييف داخؿ تمؾ المخيمات.

ثانياً :الق اررات اإلدارية الفردية :وىي الق اررات التي تتعمؽ بفرد واحد ،أو مجموعة مف األفراد

محدديف بذواتيـ ،ومف األمثمة عمييا قرار تعييف شخص أو ترقية مجموعة كبيرة مف الموظفيف

محدديف بذواتيـ ( ،)11والسؤاؿ ىنا  ،ىؿ يمكف ألجيزة الضبط اإلداري االقتصادي استعماؿ ىذه

الوسيمة داخؿ مخيمات الالجئيف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا؟

لإلجابة عمى ذلؾ نقوؿ أنو يمكف أف تمجأ أجيزة الضبط اإلداري لتمؾ الوسيمة ،وذلؾ عف
طريؽ إصدار ق اررات إدارية فردية لمنح إجازة ممارسة مينة ،أو مف منح الرخصة لفتح محؿ

تجاري ،أو مزاولة نشاط معيف ( ،)12ومف ىنا يمكف القوؿ باف إلدارة المخيـ أف تمجأ لمقرار
اإلداري الفردي في ممارسة نشاط الضبط االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف ،ومف ثـ تقييد

حقوؽ وحريات الالجئيف.
ثالثاً :القوة المادية(التنفيذ الجبري) :وىي وسائؿ مادية جبرية تمجأ إلييا اإلدارة لتنفيذ ق اررتيا

المتعمقة بالضبط اإلداري ،في حالة عدـ تنفيذىا طواعية ( ،)13وتعد ىذه الوسيمة مف اخطر

الوسائؿ الممنوحة لإلدارة ،ألنيا تيدد الحقوؽ والحريات العامة ،ويمكف أف تستغؿ مف جانب
اإلدارة ،وبالتالي االنحراؼ عف غاياتيا ،ومف ثـ اإلساءة في استعماؿ السمطة ،لذلؾ يرى جانب

()8
()9

القانوف اإلداري ،د .سعاد الشرقاوي  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1983 ،ص .74
أصوؿ القانوف اإلداري ػ نظرية العمؿ والضبط اإلداري ،د .سامي جماؿ الديف  ،بال دار نشر ،1982 ،ص  162وما بعدىا.

()10
()11
()12
()13

الضبط اإلداري ودوره في حماية البيئة – دراسة مقارنة ،د .محمد محمود الروبي محمد  ،مصدر سابقف ص .92
الق اررات اإلدارية  ،د .أنس جعفر  ،ط ،3دار النيضة العربية ،القاىرة ،2113 ،ص .81
الوسيط في القانوف اإلداري ،د .ماىر صالح عالوي  ،مصدر سابؽ ،ص .167
القانوف اإلداري ،د .محمد فؤاد عبد الباسط  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2116 ،ص .161
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مف الفقو( )14أف األصؿ ىو لجوء اإلدارة إلى القضاء لمحصوؿ عمى حقوقيا واجبار األفراد عمى
التنفيذ ،عميو فإف القوة المادية تعد استثناء مف األصؿ ،وبالتالي يجب عدـ التوسع في استعماليا
إال في أضيؽ نطاؽ ،وأف تكوف وفؽ ضوابط محددة  ،ويمكف القوؿ ىنا أنو يمكف إلدارة مخيـ

الالجئيف استعماؿ القوة المادية في سبيؿ تحقيؽ الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات

الالجئيف السورييف ،عمى أف ال يؤدي ذلؾ إلى المساس بحقوؽ وحريات الالجئيف بحجة تحقيؽ
ذلؾ النوع مف الضبط اإلداري.
رابعاً :الجزاء اإلداري :وىو احد التدابير التي تتخذىا اإلدارة بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،وقد

يكوف مالياً كالمصادرة ،أو مقيداً لمحرية كاالعتقاؿ اإلداري ،أو مينياً مثؿ سحب الترخيص أو

اإلغالؽ المؤقت لممحؿ التجاري ،أو المنشأة ( ،)15ومف الجدير بالذكر أف اإلدارة عندما تمارس

ىذا النوع مف األساليب ،فإنيا تقوـ بو بوصفيا جية ضبط وليس سمطة قضائية ،وعف طريقيا

تستطيع اإلدارة أف تفرض قيوداً شديدة عمى الحريات الشخصية ،أو مزاولة الميف المختمفة (،)16
ومف ىنا يمكف أف تقوـ أجيزة الضبط اإلداري لمخيمات الالجئيف السورييف ،باستعماؿ ىذا

اإلجراء بحجة المحافظة عمى النظاـ العاـ ،ومف ثـ اإلضرار بيـ اقتصادياً  ،كونو يضر مادياً
باألشخاص المتخذ بحقيـ ىذا الجزاء.

المطمب الثالث
مشروعية الضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئين السوريين والرقابة عميها
أف اإلجراءات التي تقوـ بيا أجيزة الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف
السورييف عف طريؽ الوسائؿ التي ذكرناىا آنفاً ليست مطمقة ،بؿ ليا حدود يجب أف تقؼ عندىا،
وال بد أف تخضع لمرقابة في سبيؿ حماية حقوؽ وحريات األفراد القاطنيف داخؿ تمؾ المخيمات،

والسؤاؿ ىنا ،ما ىي المشروعية التي تخضع ليا أجيزة الضبط اإلداري ؟ وما ىي حدودىا؟ وما

ىي الرقابة التي يمكف أف تخضع ليا؟

()14

الضبط اإلداري في الظروؼ االستثنائية – دراسة مقارنة ،د .محمد شريؼ إسماعيؿ عبد المجيد  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،1981ص .94

()15
()16

القانوف اإلداري  ،د .سعاد الشرقاوي ،مصدر سابؽ  ،ص .79
سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلداري ،د .حساـ مرسي  ،مصدر سابؽ ،ص.426
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يقصد بمبدأ المشروعية سيادة أحكاـ القانوف ،بأف يخضع الحكاـ والمحكوميف لحكـ

القانوف ،وأف جميع التصرفات التي تتخذىا اإلدارة يجب تكوف متوافقة مع القواعد القانونية النافذة
في الدولة ( ،)17وعميو فإف سمطة الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف مقيدة بيذا

المبدأ ،واال فإنيا تكوف عرضة لمطعف القضائي ،ولكف ذلؾ يختمؼ بحسب الظروؼ وفيما إذا
كانت عادية أـ استثنائية.

إف أعماؿ اإلدارة تكوف محكومة بمبدأ المشروعية ،وىذا المبدأ يجب أف يستند إلى مصادر،

منيا داخمية ،وفي مقدمتيا الدساتير الوطنية ،والتشريعات العادية ،عالوة عمى التشريعات الفرعية

( ،)18وعمى الصعيد الدولي ،فتقع في مقدمة تمؾ المصادر ميثاؽ األمـ المتحدة ،والمعاىدات
واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف ( ،)19ويترتب عمى ذلؾ إف اإلدارة في ظؿ الظروؼ

العادية ،ليا أف تتصرؼ وفقاً لتمؾ المصادر ،ويجب عمييا االلتزاـ بالقواعد القانونية في التعامؿ
مع الالجئيف داخؿ المخيمات ،واال فإنيا ستكوف عرضة لممساءلة القانونية ،ومف ثـ التعويض
عف اإلضرار التي تمحؽ بالالجئيف ،عف طريؽ الرقابة القضائية سواء القضاء العادي ،أـ

اإلداري ،والسؤاؿ ىنا ما ىي أعماؿ الضبط اإلداري االقتصادي التي تخضع لرقابة القضاء في

ظؿ الظروؼ العادية ؟

لإلجابة عف ذلؾ نقوؿ أف رقابة القضاء تمتد إلى عدة أوجو مف األنشطة التي تقوـ بيا

سمطات الضبط اإلداري داخؿ تمؾ المخيمات ،فأوؿ ما يخضع لمرقابة ىو ىدؼ الضبط اإلداري،
فإذا كاف اليدؼ ىو ليس لحماية النظاـ العاـ بعناصره التقميدية فقط وانما مضافاً إليو الجانب
االقتصادي ،ومف ثـ تقييد الحريات أو المساس بالحقوؽ االقتصادية ،عندىا ستكوف عرضة

لإللغاء القضائي ،ومف ثـ إثارة المساءلة تجاىيا ( ،)20كما تمتد رقابة القضاء إلى األسباب
الدافعة التي أدت إلى تدخؿ سمطات الضبط اإلداري في منع األفراد مف مزاولة نشاط ما ،فيجب

أف تكوف األسباب جدية وصحيحة تبرر اتخاذه( ،)21عالوة عمى ذلؾ فإف القضاء يراقب وسيمة
الضبط اإلداري ذاتيا ،فيجب أف تكوف الوسيمة متالئمة مع الحالة التي جعمت اإلدارة تتدخؿ،

()17
()18
()19
()20
()21

القضاء اإلداري  ،قضاء اإللغاء ،د .سميماف محمد الطماوي  ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1986 ،ص  21وما بعدىا.
القضاء اإلداري في العراؽ ،د .محمود خمؼ الجبوري  ،ط ،2دار المرتضى ،بغداد ،2114 ،ص .35
مف االتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوؽ الالجئيف ،اتفاقية جنيؼ الخاصة بوضع الالجئيف لعاـ . ،1951
النشاط اإلداري (الضبط اإلداري) ،د .محمد أنس جعفر ،مصدر سابؽ ،ص .279
الضبط اإلداري ودوره في حماية البيئة – دراسة مقارنة ،د .محمد محمود الروبي محمد  ،مصدر سابؽ ،ص .118
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فعمى سبيؿ المثاؿ يجب عدـ لجوء أجيزة الضبط اإلداري إلى استعماؿ القوة إال إذا كانت ىي

الوسيمة الوحيدة لمعالجة تمؾ الحالة.

أما في الظروؼ االستثنائية فإف المشروعية العادية تتعطؿ لتحؿ محميا ما يسمى بمشروعية

األزمات ،التي تبرر توسع اإلجراءات والتصرفات التي تقوـ بيا اإلدارة لمواجية الظرؼ

االستثنائي ( ،)22فإذا ما حدثت ظروؼ استثنائية ،سواء في داخؿ مخيمات الالجئيف ،أو في

الدولة المضيفة عموماً ،عندىا يمكف لإلدارة التدخؿ لمواجية ذلؾ الظرؼ ،والمثاؿ عمى ذلؾ

حصوؿ كوارث طبيعية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السمع ،أو حصوؿ اضطرابات داخؿ المخيـ ذاتو
تؤدي إلى حصوؿ فوضى ومف ثـ اإلضرار بالمصالح االقتصادية لالجئيف السورييف ،لذلؾ يرى
()23

جانب مف الفقو

أف لجوء أجيزة الضبط اإلداري إلى اتخاذ مثؿ تمؾ اإلجراءات ،ىو وجود

الحالة الواقعة القانونية أو المادية الطارئة التي تدفعيا إلى التدخؿ السريع لمواجية ذلؾ الظرؼ

االستثنائي ،والحفاظ عمى األمف وتسيير المرافؽ العامة في الدولة  ،وقد نصت اتفاقية جنيؼ

الخاصة بحقوؽ الالجئيف لسنة  1951عمى إعفاء الالجئيف مف التدابير االستثنائية وذلؾ في
المادة ( ) 8التي نصت عمى أنو ( حيف يتعمؽ األمر بالتدابير االستثنائية التي يمكف أف تتخذ
 ......أف تقوـ في الحاالت المناسبة بمنح إعفاءات لمثؿ ىؤالء الالجئيف) ،وحتى في ظؿ ىذه

الظروؼ فإف أعماؿ الضبط اإلداري تكوف خاضعة لرقابة القضاء ،ولكنيا تختمؼ عف الرقابة في

ظؿ الظروؼ العادية.

وعموماً فاف االصؿ في مشروعية الضبط اإلداري االقتصادية في مخيمات الالجئيف

السورييف أنيا مشروعية عادية ما لـ يحصؿ ظرؼ استثنائي في المخيـ ينقؿ المشروعية إلى
مشروعية استثنائية تبيح ليا استخداـ وسائؿ استثنائية  ،ومف تمؾ الظروؼ حصوؿ آخريف حريؽ

كبير في المخيـ أو تمرد أو اقتتاؿ بيف أفراد أو مجموعات داخؿ المخيـ.
المبحث الثاني

اثر الضبط اإلداري االقتصادي عمى حقوق وحريات الالجئين السوريين
لمضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف بعض اآلثار عمى حقوؽ
وحريات األفراد القاطنيف في تمؾ المخيمات ،وىي تختمؼ بحسب طبيعة اليدؼ أو الغاية التي
()22
()23

الوسيط في القانوف اإلداري ،د .ماىر صالح عالوي  ،مصدر سابؽ  ،ص .171
النشاط اإلداري (الضبط اإلداري) ،د .محمد أنس جعفر ،المصدر السابؽ ،ص .92
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تأمؿ جيات الضبط اإلداري تحقيقيا ،فيما لو تـ عدـ تخصيص تمؾ ،أو في حالة تخصيصيا،
وفي ىذا المبحث سنتحدث عف تمؾ اآلثار ،وذلؾ في مطمبيف ،نخصص األوؿ لمكالـ عف أثر

الضبط اإلداري االقتصادي عمى تمؾ الحقوؽ والحريات في حالة عدـ تخصيص أىداؼ ذلؾ

الضبط اإلداري ،فيما سنكرس الثاني لمحديث عف آثارىا في حالة تخصيص األىداؼ ،وكما

يأتي:

المطمب األول
آثار الضبط اإلداري االقتصادي عمى الحقوق والحريات في ظل عمومية األهداف
مف المعموـ أف الغاية أو اليدؼ الرئيسي مف أنشطة الضبط اإلداري بصفة عامة ،ىي حماية

النظاـ العاـ ،والتي يكوف مف نتائجيا بطبيعة الحاؿ ىو تحقيؽ المصمحة العامة ،ولكف قد يحصؿ
أف تمجأ اإلدارة إلى اتخاذ إجراءات تتعمؽ بالضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف

قد ال تؤدي إلى تحقيؽ المصمحة العامة لمدولة ،بؿ تيدؼ إلى تحقيؽ غايات أخرى تؤدي إلى
اإلضرار أو المساس بحقوؽ وحريات الالجئيف ،والسؤاؿ ىنا ما ىي الحاالت التي يمكف أف تضر

تمؾ الحقوؽ والحريات ،عف طريؽ الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ تمؾ المخيمات؟
لإلجابة عمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف ىناؾ حاالت يمكف أف تمجأ إلييا اإلدارة تؤدي إلى
المساس بحقوؽ وحريات الالجئيف ىي كما يأتي:
أوالً :استخدام سمطة الضبط اإلداري لتحقيق منافع شخصية :وىنا تمجأ سمطات الضبط

اإلداري إلى تحقيؽ أىداؼ ال ترمي إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره التقميدية وغير

التقميدية ،أو تحقيؽ الصالح العاـ ،وانما اليدؼ منيا ىو نفع شخصي ليا أو لغيرىا ،وقد استقرت
أحكاـ القضاء اإلداري عمى اإلقرار بعدـ مشروعية ق اررات الضبط اإلداري الصادرة لتحقيؽ منافع

شخصية (.)24

ثانياً :استعمال سمطة الضبط اإلداري االقتصادي بدافع االنتقام :إذ قد تنحرؼ سمطة
الضبط اإلداري داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف عف الغاية المحددة ليا ،وىي تحقيؽ المصمحة

العامة ،بدافع االنتقاـ والحاؽ األذى بالالجئيف ،وفي ذلؾ انحراؼ واضح بالوسائؿ القانونية
()24

حدود سمطة الضبط اإلداري في الظروؼ العادية – دراسة مقارنة ،حبيب إبراىيـ حماده الدليمي  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية

القانوف ،جامعة بابؿ ،2117 ،ص .118
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الممنوحة لسمطة الضبط اإلداري ( ،)25وعمى سبيؿ التمثيؿ يقوـ احد أعضاء الضبط اإلداري
االقتصادي بمنع احد الالجئيف مف ممارسة األنشطة االقتصادية ،لغرض االنتقاـ منو بسبب

خالفات شخصية معو.
ثالثاً :استعمال سمطة الضبط اإلداري االقتصادي بدوافع سياسية :إذ قد تبتعد أجيزة الضبط

اإلداري عف جادة الصواب وألسباب أو دوافع سياسية ،ولذلؾ يكوف ليذه االعتبارات أثر كبير في
فساد اإلدارة في كثير مف الدوؿ وخاصة التي لـ تنضج سياسياً  ،ومف ثـ اإلضرار بحقوؽ

وحريات األفراد بجميع صورىا وأشكاليا ( ،)26عندئذ يصدر قرار ضبطي عف أجيزة الضبط

اإلداري لتحقيؽ ىدؼ سياسي والذي يمثؿ انحرافاً عف الغاية األساسية في حفظ النظاـ العاـ أو
أعادتو ،فإذا صدر القرار اإلداري الضبطي بقصد تحقيؽ ىدؼ أو غرض سياسي فإنو يكوف غير

مشروعاً ومشوباً بإساءة استعماؿ السمطة أو االنحراؼ بيا( ،)27ويمكف ىنا لجيات الضبط

اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف أف تقوـ بإجراءات معينة وبدوافع سياسية بقصد

اإلضرار بالنشاطات االقتصادية لبعض الالجئيف عمى حساب فئة أخرى ،نتيجة انتماءاتيـ

السياسية أو والءاتيـ الحزبية ،أو بسبب عدـ توافؽ توجياتيـ تمؾ ،مع توجيات األحزاب المييمنة
عمى السمطة ،أو الساحة السياسية في الدولة المضيفة.
المطمب الثاني
آثار الضبط اإلداري االقتصادي عمى الحقوق والحريات عند تخصيص األهداف
األصؿ في أنشطة الضبط اإلداري المختمفة ىو الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،وتحقيؽ
المصمحة العامة ،لكف في بعض الحاالت يتـ تخصيص األىداؼ التي ترمي تمؾ األجيزة إلى

تحقيقيا ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ القوانيف ،أو التشريعات الفرعية ،وفي ىذه الحالة تكوف اآلثار

وطأة وتأثي اًر عمى تمؾ الحقوؽ والحريات ،ألف
المترتبة عمى الضبط اإلداري االقتصادي اقؿ
ْ
أىداؼ اإلدارة محددة سمفاً ،والقوانيف عندما تعطي لإلدارة اختصاصاً معيناً فإنيا تحدده صراحة

()25
()26
()27

القضاء اإلداري ،د .ماجد راغب الحمو  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2114 ،ص .393
القضاء اإلداري -دراسة مقارنة ،د .عمر محمد الشويكي  ،ج ،1مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،1996 ،ص.366
الموازنة بيف الضبط اإلداري والحريات العامة والرقابة القضائية عمييا ،زانا جالؿ سعيد  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانوف

والسياسة ،جامعة السميمانية ،2118 ،ص.116
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أو ضمناً باليدؼ الذي أنشأ مف أجمو ( ،)28إال أف إجراءات الضبط اإلداري يمكف أف يكوف ليا
بعض اآلثار عمى حقوؽ وحريات الالجئيف داخؿ المخيمات ،والتي تتمخص في اآلتي:

أوالً :استعمال سمطة الضبط اإلداري االقتصادي لتحقيق أغراض مالية لإلدارة :في مثؿ ىذه
الحالة تقوـ سمطات الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف بإجراءات بقصد
المحافظة عمى النظاـ العاـ االقتصادي ،الذي يعد ىدفيا مف جراء إصدار قرارىا اإلداري في

مجاؿ الضبط اإلداري ،لكنيا تخرج عف ىذا اليدؼ الخاص ،ومف ثـ اإلضرار بالمصالح

االقتصادية والمالية لممستيدفيف بذلؾ اإلجراء ،وعندئذ يكوف قرارىا مشوباً بعيب االنحراؼ

بالسمطة ومف ثـ عرضة لإللغاء القضائي ( ،)29والمثاؿ عمى ذلؾ قياـ تمؾ األجيزة بمصادرة مواد

صناعية أو تجارية تعود لالجئيف بحجة عدـ استيفاء الشروط الخاصة بمزاولة المينة ،بيدؼ

تحقيؽ أغراض مالية لإلدارة.

ثانياً:إنحراف سمطة الضبط اإلداري االقتصادي باستعمال اإلجراء :يتوجب عمى سمطة الضبط
اإلداري االقتصادي ،التقيد بالوسائؿ القانونية المحددة عند القياـ بواجباتيا ،فإذا لـ تبيف القوانيف
تمؾ الوسائؿ فمسمطة الضبط اإلداري االقتصادي اختيار الوسائؿ المالئمة لتحقيؽ تمؾ الغاية ،إال

أف سمطة الضبط قد تستخدـ وسائؿ ال يجوز ليا استخداميا ،األمر الذي يجعؿ تصرفيا مشوباً

بعيب االنحراؼ ومف ثـ اإلساءة باستعماؿ السمطة ( ،)30وقد تعمد سمطة الضبط اإلداري

االقتصادي إلى اتباع إجراءات أكثر تعقيداً لمحفاظ عمى النظاـ العاـ االقتصادي داخؿ مخيمات
الالجئيف السورييف ،تحت ذريعة خصوصيتيا ،عالوة عمى خصوصية اليدؼ الذي تبتغي تحقيقو،
وىو الحفاظ عمى النظاـ العاـ االقتصادي داخؿ تمؾ المخيمات ،األمر الذي قد يدفع سمطة

الضبط اإلداري االقتصادي إلى التخمص مف ذلؾ باالنحراؼ عنو ،وبالتالي المساس بحقوؽ

وحريات الالجئيف داخؿ تمؾ المخيمات.

()28

نظرية الضبط اإلداري في النظـ المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،د .ىاشـ عبد الرؤوؼ بسيوني  ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة،

 ،2117ص .182

()29

النظاـ القانوني لدعوى اإللغاء في العراؽ -دراسة مقارنة ،ماجد نجـ عيداف  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقوؽ ،جامعة

النيريف  ،2111،ص.278

()30

حدود سمطة الضبط اإلداري في الظروؼ العادية – دراسة مقارنة ،حبيب إبراىيـ حماده الدليمي  ،مصدر سابؽ ،ص .129
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الخاتمة
بعد أف انتيينا مف تفصيؿ ىذه الدراسة اصبح لزاماً عمينا أف نبيف أىـ االستنتاجات التي

توصمنا الييا ،وبعض المقترحات التي نأمؿ أف تجد طريقاً لمتطبيؽ في سبيؿ تعزيز حقوؽ
وحريات اإلنساف لالجئيف السورييف داخؿ مخيمات الالجئيف  ،وذلؾ في نقطتيف وكما يأتي :ػ

أوالً :االستنتاجات :خمصنا إلى مجموعة استنتاجات أىميا :ػ
 .1خمت آثار الفقو القانوني عموماً واإلداري منو خصوصاً مف تعريؼ لمفيوـ الضبط
اإلداري االقتصادي ،وأف اغمب التعريفات تناولت مفيوـ الضبط اإلداري بصورة عامة.

 .2يمكننا تعريؼ الضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئيف السورييف بأنو (مجموعة
القواعد واإلجراءات الخاصة التي تتخذىا سمطات الضبط اإلداري في المخيـ بيدؼ

الحماية والحفاظ عمى النشاط االقتصادي داخؿ المخيـ).

 .3تطورت عناصر النظاـ العاـ فمـ تعد تقتصر عمى العناصر التقميدية وىي األمف العاـ
والسكينة العامة والصحة العامة ،بؿ اتسعت لتشمؿ جوانب أخرى ومنيا النظاـ العاـ

االقتصادي.

 .4تعددت الوسائؿ التي يمكف ألجيزة الضبط اإلداري في الدوؿ المضيفة لالجئيف السورييف
استعماليا في سبيؿ تحقيؽ الضبط اإلداري االقتصادي وىو ما قد يؤدي إلى المساس
بحقوؽ وحريات الالجئيف السورييف داخؿ مخيمات الالجئيف  ،إذا ما انحرفت تمؾ

السمطات عف األىداؼ العامة أو الخاصة المرسومة ليا قانوناً.

 .5إف المشروعية التي تخضع ليا سمطات الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات

الالجئيف السورييف ،ىي مشروعية خاصة ،سواء في الظروؼ العادية أـ االستثنائية ،وفي
كؿ االحواؿ ينبغي أف ال تتعارض مع اتفاقية جنيؼ لعاـ  1951الخاصة بأوضاع

الالجئيف.

 .6لمضبط اإلداري االقتصادي األثر الواضح عمى حقوؽ وحريات اإلنساف داخؿ مخيمات
الالجئيف السورييف ،سواء فيما يتصؿ بيدؼ الضبط اإلداري االقتصادي وىو الحفاظ

عمى النظاـ ،والمصمحة العامة ،أو الحفاظ عمى النظاـ العاـ االقتصادي ،أو فيما يتعمؽ

بتنفيذ اإلجراءات المتبعة عند تخصيص أىداؼ الضبط اإلداري وىي الحفاظ عمى النظاـ

االقتصادي.
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ثانياً :التوصيات:ـ بناء عمى ما جاء أعاله نوصي بما يأتي :ػ
 .1ضرورة وضع تشريعات خاصة تنظـ عمؿ سمطات الضبط االقتصادي الخاصة
بالالجئيف ،بما يتالئـ مع اتفاقية جنيؼ لسنة  1951الخاصة بأوضاع الالجئيف ويحافظ

عمى حقوقيـ وحرياتيـ.

 .2تحديد األساليب التي يمكف ألجيزة الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف
بالشكؿ الذي يؤدي إلى حماية حقوؽ وحريات اإلنساف داخؿ تمؾ المخيمات.

 .3عدـ تحديد األنشطة االقتصادية التي يمكف لالجئيف السورييف القياـ بيا داخؿ تمؾ
المخيمات بالشكؿ الذي يخفؼ مف العبء االقتصادي الذي يقع عمى عاتؽ الدوؿ

المضيفة ،ويخفؼ مف معاناتيـ االقتصادية.

 .4تفعيؿ جانب الرقابة سواء عمى الصعيد الوطني أو الدولي عمى األنشطة التي تقوـ بيا
أجيزة الضبط اإلداري االقتصادي داخؿ مخيمات الالجئيف السورييف ،لتعزيز حقوؽ

اإلنساف داخؿ تمؾ المخيمات.

 .5انفتاح ادارة المخيـ عمى القطاعيف العاـ والخاص بقصد ايجاد فرص عمؿ لالجئيف فيو
واستغالؿ وقت الفراغ الذي يعانوف منو في استثمار االيدي العاممة بأعماؿ مفيدة

وابعادىـ عف االفكار اليدامة.

 .6تفعيؿ االدارة الذاتية لممخيـ مف خالؿ اختيار ادارة المخيـ مف بيف القاطنيف فيو تستطيع
فيـ مشاكميـ ومعاناتيـ وتجد الحموؿ المناسبة ليا  ،عمى أف تخضع في عمميا ىذا

لرقابة جية ادارية أعمى.
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قائمة المصادر
أوالً :الكتب

 .1أصوؿ القانوف اإلداري ،نظرية العمؿ والضبط اإلداري ،د .سامي جماؿ الديف  ،بال دار
نشر.1982 ،

 .2سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلداري ،د .حساـ مرسي  ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2111 ،

 .3الضبط اإلداري في الظروؼ االستثنائية – دراسة مقارنة  ،د .محمد شريؼ إسماعيؿ عبد
المجيد  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1981 ،

 .4الضبط اإلداري ودوره في حماية البيئة – دراسة مقارنة  ،د .محمد محمود الروبي محمد ،
مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض.2114 ،

 .5القانوف اإلداري  ،دراسة مقارنة في تنظيـ ونشاط اإلدارة العامة ،د .طعيمة الجرؼ  ،مكتبة
القاىرة الحديثة ،القاىرة.1972 ،

 .6القانوف اإلداري  ،د .سعاد الشرقاوي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1983 ،
 .7القانوف اإلداري ،د .محمد فؤاد عبد الباسط  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2116 ،
 .8الق اررات اإلدارية  ،د .أنس جعفر ،ط ،3دار النيضة العربية ،القاىرة.2113 ،

 .9القضاء اإلداري -دراسة مقارنة  ،د .عمر محمد الشويكي  ،ج ،1مكتبة الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عماف.1996 ،

 .11القضاء اإلداري  ،قضاء اإللغاء ،د .سميماف محمد الطماوي  ،دار الفكر العربي،
القاىرة.1986 ،

 .11القضاء اإلداري  ،د .ماجد ارغب الحمو  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.2114 ،
 .12القضاء اإلداري في العراؽ ،د .محمود خمؼ الجبوري  ،ط ،2دار المرتضى ،بغداد،
.2114

 .13المالءمة األمنية ومشروعية ق اررات الضبط اإلداري ،د .طارؽ الجيار  ،ط ،1منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية.2119 ،

 .14النشاط اإلداري (الضبط اإلداري) ،د .محمد أنس جعفر  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1992

 .15نظرية الضبط اإلداري في النظـ المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،د .ىاشـ عبد الرؤوؼ
بسيوني  ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة.2117 ،
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 .16الوسيط في القانوف اإلداري ،د .ماىر صالح عالوي  ،ط ،2دار ابف األثير ،الموصؿ،
.2112

ثانيا :الرسائؿ واالطاريح الجامعية:

 .1حدود سمطة الضبط اإلداري في الظروؼ العادية – دراسة مقارنة ،حبيب إبراىيـ حماده
الدليمي  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية القانوف ،جامعة بابؿ.2117 ،

 .2الرقابة عمى دستورية القوانيف  ،احمد كماؿ أبو المجد  ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية
الحقوؽ  ،جامعة القاىرة.1962 ،

 .3الموازنة بيف الضبط اإلداري والحريات العامة والرقابة القضائية عمييا ،زانا جالؿ سعيد
 ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانوف والسياسة ،جامعة السميمانية.2118 ،

 .4النظاـ القانوني لدعوى اإللغاء في العراؽ -دراسة مقارنة ،ماجد نجـ عيداف  ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى كمية الحقوؽ ،جامعة النيريف .2111،

ثالثاً :االتفاقيات والمعاىدات الدولية:

 .1اتفاقية جنيؼ لعاـ 1951الخاصة بأوضاع الالجئيف .
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