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 مقدمة

 الدستور�ة  بالضوابط   ومهامها  بواجبا��ا  قيامها  عند  اإلدارة  السلطات  تل��م  أن  «Légélité»  الشرعية  مبدأ  يقت��ي

  دامت   ما  اإل�سان،  حقوق   وخرق   السلطة  تجاوز   عدم  وضمان  �حماية  الدستور   نظمها  ال�ي  بالضمانات  وثيق   ارتباط  ��  والقانونية،

ر  نصوصا  ليست   وا�حر�ات  ا�حقوق   أن  ع��  فضال  عل��م،   تقع   مسؤولية  ��  و�نما  أل�حا��ا  امتيازا  ليست  السلطة
َ

  الدسات��   ��  تذك

  أن   وا�حر�ة،  السلطة  ب�ن  التوازن   تحقيق  شأن  من  أن  كما  ا�جتمع.  ع��  إيجابيا  آثارها  تنعكس  ممارسة  ��  بل  ،القانونية  واملدونات

  سواء  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��   من   تتخذه   ما  خالل   من  هذه   اإلدارة   فسلطات  لذلك   ا�جتمع.  أفراد  ب�ن  املواطنة  روح   إشاعة  إ��  يؤدي 

  كما   العادية  ا�حاالت  ��  الشرعية  ملبدإ  تخضع  أن  ينب��  العمومية)،  (القوة   أوالبشر�ة  والفردية)  التنظيمية  (القرارات  م��ا  القانونية

 حالة  ��   ما  ثم  الطوارئ؟  حاالت  وما  اإلدار�ة؟  الشرطة  مفهوم  يحيل  فإالم  االستثنائية.  الظروف  أو  الضرورة  أو  الطوارئ   حاالت  ��

  ال�حية؟ الطوارئ 

 اتالسلط  تتخذها   ال�ي  وأوامر"،  إجراءات  "من  السلطات  مجموع  إ��  عامة  بصفة  1اإلدار�ة   الشرطة  مدلول   ينصرف

DE لو�ادير  دو  عرفها  وقد  .2األفراد   وحر�ات  حقوق   وضبط  العام  النظام  ع��  ا�حافظة  ��دف  للقانون،  طبقا  ا�ختصة

LAUBADERE  :رأى  بينما  .3العام"  للنظام  حماية  األفراد   حر�ات  تنظيم  ��  يتمثل  اإلدارة  عمل  مظاهر  من  "مظهر  بأ��ا  

 بھ   تطالب  الذي   النظام  لألفراد،  ا�حر  التصرف   ع��  تفرض   أن  إ��  ترمي   ال�ي   اإلدارة  تدخالت  من   "مجموعة   أ��ا:    REVEROر�ف��و

  األفراد   �شاط  ع��  العامة  السلطة  تفرضھ  قيد  بمثابة  اإلدار�ة  الشرطة  BENOIT  بينوا  اعت��  جانبھ  ومن    ."4  ا�جتمع  ��  ا�حياة

  بتنظيم   إما  لها  �سمح  باختصاصات  مزودة  إدار�ة  سلطة  ت�ون   عندما  ضبط   إجراء  هناك "  ي�ون   بحيث   العام،  الصا�ح  لتحقيق

 إدار�ة   سلطة  استخدام  هو   الضبط  إن  الفردية.  األوامر  طر�ق  عن  بمناسب��ا  بالتدخل  و�ما  األفراد،  عالقات  أو  معينة   �شاطات

 .5للمنع"

  اتخاذ  طر�ق  عن  ترمي،   ال�ي  اإلدارة،  و�شاطات  تدخالت  مجموع  إ��   يحيل  اإلدار�ة  الشرطة  مفهوم  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 

 وال�حة   7العامة  السكينة   6العام  األمن   و��   الثالثة  بمدلوالتھ  العام  النظام  ع��  ا�حفاظ  إ��  وفردية،  تنظيمية  إجراءات  عدة

 . 8العامة

 
فإن الشرطة   يجب التمي�� ب�ن الشرطة القضائية والشرطة اإلدار�ة، فإذا �ان دور هذه األخ��ة وقائي قبل �ل ��يء بحيث تتدخل قبل وقوع أي ضرر محتمل،تجدر اإلشارة إ�� أنھ    -1

بالفعل وقعت  ال�ي  ا�جرائم  ع��  واملعاقبة  والزجر  الردع  مهم��ا  بالنسبة   .القضائية  ا�حال  هو  كما  واحدة  يد   �� يجتمعان  وقد  البعض،  �عضهما  عن  يختلفان  فاملفهومان  ذلك  ومع 

ا تقع مخالفة لقانون الس�� فإنھ سرعان ما للشرطي الذي ينظم املرور، فهو �� هذه ا�حالة يقوم بدور الشرطة اإلدار�ة والغرض منھ تحقيق تلك املقاصد الثالثة السابقة، ولكنھ حينم

در �� ش�ل قرارات تنظيميھ أو فردية وال�ي نتقل ملمارسة وظيفة الشرطة القضائية عن طر�ق ضبط ا�خالفة ومعاقبة املتسبب ف��ا. وتتم�� الشرطة اإلدار�ة بطبيعة إجراءا��ا ال�ي تصي

، أما الشرطة القضائية فا��ا تصدر �� ش�ل قرارات قضا
ً
 ئية ال تخضع لرقابة القضاء اإلداري مبدئيا. تخضع لرقابة القضاء اإلداري إلغاء و�عو�ضا

2- «La police administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés par ou en vertu de la loi aux autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en 

vue d’assurer l’ordre public, des limites aux droits et libertés des individus ». M-A. FLAMME, « Droit administratif », t. II, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 1103. 
3 - «une forme d’action de l’administration qui consiste a réglementer l'activité des particuliers en vue d’assurer le maintien de l’ordre Public ». A. DE 

LAUBADERE, Traité de Droit administratif, 7ème éd, librairie, générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1976, p. 643. 
4- «l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société». J. RIVERO, 

Droit administratif, 8ème éd, Dalloz, Paris, 1977, p 398. 
5 -  P. BENOIT, Le droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, p.746. 

 وممتل�ا��م من �ل ضرر محتمل.األمن العام: و�قصد بھ ا�حافظة ع�� املواطن�ن �� أرواحهم  -6
عيدا عن �ل ما من شأنھ أن �عكر عل��م صفو السكينة أو الطمأنينة العامة: و�قصد ��ا أن �عمل اإلدارة ع�� توف�� السكينة والراحة والهدوء للمواطن�ن ملمارسة �شاطا��م العادية �  -7

 حيا��م. 
 .د األمراض واألو�ئة عن املواطن�نال�حة العامة: ومعناها توف�� الشروط املناسبة إل�عا -8
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  و�ستطيع   ��ا.  القيام   عادة  لها  ُ�سمح   ال  سياسات  فرض   أو  بأعمال  القيام  ا�ح�ومة  "تخول   وضعية  ف�ي  الطوارئ   حاالت  أما

حة  والن�اعات  الصراعات  أو   املد�ي،  العصيان  حاالت  أو   ال�وارث،  أثناء  ا�حالة  هذه   إعالن  ا�ح�ومة
ّ

  إ��   املواطن�ن   تنبھ   بحيث   املس�

 استثنائية  أح�ام  فرض  ع��  الطوارئ   حاالت  أيضا  وتحيل   .9طوارئ"  خطط   بتنفيذ   ا�ح�ومية   ا�جهات  وتأمر  الطبي��  سلوكهم  �غي��

  من  وتحد ا�حركة، حر�ة  تقّيد قوان�ن فرض  ا�حالة هذه و�شمل  التنفيذية، السلطة تتخذها مؤقتة  قوان�ن أو طوارئ  قانون  بموجب

  ما   مع  تماشيا  والتنظيمية،  التشريعية  والنصوص  الدستور   ��  عل��ا  املنصوص  وا�حر�ات  ا�حقوق   من  بمجموعة  التمتع  مجال

  باملغرب.  ال�حية الطوارئ  �حالة بالنسبة الشأن هو كما  االستثنائية والظروف الضرورة تفرضھ

  وسالمتھ   بأمنھ  يخّل   أن  شأنھ  من   ما  �ل  من  ا�جتمع   حماية  اإلدارة   فيھ  تتو��   وقائيا  نظاما  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  وتظل

 ممارس��ا   كيفيات   وضبط  وا�حر�ات،  ا�حقوق   مجموع  تنظيم   ع��   اإلدار�ة  السلطات  دور   يقتصر   بحيث  وسكين��م،   أفراده  و�حة

  وتحديدها   األصل،  ��  اإلدار�ة  الشرطة  نطاق  ��  ا�حر�ة  أن  ��  متمثلة  تظل  فالقاعدة  تحر�مها.  أو  منعها  إ��  سلطتاها  تصل  أن  دون 

  ��   أو  �عو�ضا  أو  إلغاء  اإلداري؛  القضاء  لرقابة  اإلدارة  خضوع  من  ذلك  عن  ي��تب  ما  مع  االستثناء.  ��  ضبطية  وقرارات  بإجراءات

  االست�جال. حاالت

  أو   الدولة  سالمة  �عرض   أن  يمكن  واألوقات،  ا�حاالت  هذه   ��  مطلق   �ش�ل  الشرعية  مبدأ   بتطبيق  اإلدارة  تقّيد  �ان   و�ذا

  الشرطة  تداب��  فإن  وجماعات،  أفرادا  املواطن�ن  وحر�ات  حقوق   ُ��ّدد   أو  الدولة  باستقرار  �عصف  قد  شديدة  �خاطر  املواطن�ن

 اإلختصاصات   إطار  ��   مدلوالتھ،  ب�افة  العام   النظام  ع��   ل�حفاظ  التدخل  لإلدارة  تبيح  ال�ي  القانونية  الوسائل  من  �عت��  اإلدار�ة

  الفردية   ا�حر�ات  ع��  القيود   �عض  وفرض  العمومية  القوة  واستخدام  التنظيمية  القرارات  إصدار  طر�ق  عن  ��ا،  املنوطة

   وا�جماعية.

نان  اللذين  والكيفية  بالقدر  االستثنائية،  والظروف  ا�حاالت  مختلف  ليشمل  يتسع  الشرعية  مبدأ  فإن  ذلك  ومع
ّ

  اإلدارة   يمك

  أن   ذلك  العادية،  الظروف   ��   الشرعية  قواعد  مع   يتعارض  ذلك   �ان   و�ن  ح�ى  ا�خاصة،  السلطات  �عض  ومنحها  بحر�ة  التصرف  من

  الوضعية. القوان�ن جميع   ع�� �سمو أن  يجب الذي  األس�ى القانون  ��  واملواطن�ن، الدولة سالمة

جسد
ُ
 ا تفرضه  خط��ة  أحداث  مع   للتعامل  خاص  نظام  إ��  تحيل   ال�ي  والوضعيات   ا�حاالت  إحدى   إذن،   الطوارئ   حالة  ت

  أو  �ح��م  أو  سالم��م  أو  أم��م  ��  األفراد   ��دد   أو  10الدولة  مؤسسات  إما  ��دد   أن  شأ��ا  من  استثنائية،  ظروف  أو  الضرورة

  ضم��ا. من ال�حية الطوارئ  حالة  و�عت�� .11حيا��م

  �ورونا ف��وس تف��ي ملواجهة الوط�ي ال��اب أرجاء �سائر اإلدارة ِقبل من اتخاذها تم ال�ي ال�حية الطوارئ  حالة أن  و�عتقد

  من   وغ��ها  ال�حية  الطوارئ   حالة  تداب��  ب�ن  الدرجة  حيث  من   التمايز  إ��   اإلشارة  مع   .12السياق  هذا  عن   تخرج  ال  ،19  �وفيد   –

  طرف   من  املتخذة  التداب��  هذه  �ل  تلتقي  إذ  االستثناء.  حالة  أو  ا�حصار  كحالة  استثنائية،  ظروف  ��  تتخذ  األخرى   ا�حاالت  تداب��

 السلطات  �عض  صالحيات  توسيع  نتيجة  لألفراد،  والسياسية  املدنية  وا�حقوق   با�حر�ات  مساسها  إم�انية  ��  ا�ختصة،  السلطات

 العسكر�ة. أو األمنية

 
9- ttps://ar.wikipedia.org/wiki/  قانون الطوارئ 

 .2011يوليوز  30مكرر بتار�خ  5964بتنفيذ نص الدستور، ا�جر�دة الرسمية عدد  2011يوليوز  29بتار�خ  1,11,91ظه�� شر�ف رقم  2011من دستور  59الفصل  - 10
"القضاء اإلداري املغر�ي"، �� طبعة ؤلف ذ. حسن �حيب،  األضرار الناتجة عن ال�وارث الطبيعية وا�حوادث االجتماعية، انظر ا�جانب املتعلق باملسؤولية اإلدار�ة �� هذا ا�جانب: م   -11

 .  58ص.   ، 2019مراكش، سنة  املطبعة والوراقة الوطنية،ثانية، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث �� اإلدارة والقانون، العدد الثالث، 
املتعلق بإعالن حالة الطوارئ ال�حية �سائر أرجاء   2.20.  293�ا، واملرسوم رقم  املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع�  2.20.292املرسوم رقم    -  12

 . 2020مارس  24مكرر بتار�خ  6867، ا�جر�ة الرسمية عدد 19�وفيد –ال��اب الوط�ي ملواجهة تف��ي ف��وس �ورونا 
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  من   ذلك   ع��  ي��تب  ملا  االستثنائية،  الظروف   أو  الضرورة  حاالت  ظل   ��   اإلدارة  ��ا   تتمتع   ال�ي  السلطات  �خطورة   ونظرا

 اإلدار�ة  الشرطة  وتداب��  إجراءات  تمديد  خالل  من  اإلداري،  العمل  فعالية  نظرنا  ��  يجسد  والذي  وحر�ا��م،  األفراد   بحقوق   مساس

 ممارس��ا  بصدد   و��  اإلدارة  فإن  التنفيذية،  السلطة  صالحيات  ا�ساع  من  ذلك  عن  ي��تب  وما  والظروف،  ا�حاالت  هذه  لتشمل

  خالل  من   أو  املؤقتة،  اإلجرائية  التداب��  مراقبة  خالل  من  سواء  ،13اإلداري   القا��ي  مراقبة   من   بمنجاة  ت�ون   ال  املذ�ورة،  للسلطات

 يطرح  مما  السلطات.  هذه   ألجلھ  منحت  الذي   الهدف  تحقيق   من   التأكد   ضمان  أجل  من   وذلك   التدخالت،  لهذه  ا�جوهر�ة  املراقبة

 االستثنائية.  وا�حاالت الظروف  ظل �� ح�ى الشرعية مبدأ تحقيق �� القضاء وكفاءة فعالية  مدى  سؤال اإلداري  القضاء ع��

  ع��ا  واملعلن   خصوصا،  ال�حية  الطوارئ   وحالة  عامة   بصفة  الطوارئ   حالة  تطرح  اإلدار�ة،  الشرطة  بتداب��  ارتباطها  و��

 مهمة   إش�الية  ،2020  يوليوز   من  العاشر  إ��  أخرى   وملرة  ،2020  يونيو   من  10  غاية  إ��  تمديدها  تم  وال�ي  2020  مارس  20  منذ

  ظل  ��   املتدخلة  السلطات  قبل   من  14وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية  ضمان  مدى  ��  جهة،  من   تتمثل،   املغر�ي  اإلداري   للقانون   بالنسبة

 للقانون   طبقا  نفسها  ع��   لإلدارة  الذاتية  الرقابة  خالل  من  املغرب،  ��   ال�حية  الطوارئ   حالة  فرض��ا  ال�ي  االستثنائية،  الظروف

  م��ا   سواء   الرقابة  تحققھ  أن  يمكن  الذي   الدور   ��  ثانية،  جهة  من  للشرعية.   وترسيخا  العامة  واملص�حة  العام   للنظام  وحماية

  تطبيق   أن   اعتبار  ع��   ذلك،   األمر  اقت��ى  إن  الدستوري   والقضاء  اإلداري   والقضاء  ال��ملان   دور   خالل  من   القضائية،  أو   السياسية

  حماية   أثناء  �عسفات  أو  تجاوزات  حدوث   إم�انية  من   بالضرورة  يمنع  ال  الطوارئ،  حاالت  ��  اإلدار�ة  السلطات  وتداب��  إجراءات

 القضاء   يضم��ا  ال�ي  16بالشرعية  التشبث  ضرورة  معھ   �ستوجب  مما   .15وا�حر�ات  با�حقوق   �عصف  قد   الص��،  العام  النظام

  ال�حة. ��  ا�حق حفظ  عن  أهمية يقل  ال الذي  القضائي لألمن تحقيقا مستقلة، سلطة باعتباره

  مقتضيا��ا،  إعمال  مجال  يتسع  وال�ي  الطوارئ،  حالة  إبان   اإلداري   العمل   ع��  الرقابة  ترسيخ  ضرورة   إ��  أيضا  هذا   و�قودنا

  مالئم  �ش�ل  رقابتھ  �سط  وحدود   مدى  حول   اإلداري   القا��ي  ع��  أسئلة  عدة  يطرح  ما  وهو  العادية.  غ��  الظروف  ��  الرقابة،  أي

  املرتفق   يلعبھ  الذي  الدور   نن��ى  أن  ينب��  ال  أنھ  علما   القانونية.  طبيع��ا   و�براز  الف��ة  هذه  خالل  املتخذة  اإلدار�ة  القرارات  ع��

  ��  املساهمة  و�م�انية  اال�سان،  بحقوق   الو��  ثقافة  تكريس  خالل  من  وا�حر�ات،  ا�حقوق   حماية  فضاء  إشاعة  ��   "املواطن"

 ا�جال. هذا �� القضائية الرقابة وأهمية دور  تكريس

 لنا  يؤكد  والذي   الطوارئ،   حاالت  إبان  اإلدار�ة  الشرعية  مجال  ا�ساع  جوانب  �عض  إبراز  خالل  من  املوضوع  هذا  سنتناول 

  من   ذلك  يث��ه   وما  اإلدار�ة،  الشرطة  سلطات  وتوسع  امتداد   عنھ   ي��تب  مما  الطوارئ،  ضمن  تدخل  ال�ي  ل�حاالت  والتنوع  االختالف 

  �ستلزم   الطوارئ   حالة  فإن  القانون،  دولة  قوام  باعتباره  الشرعية  مبدإ  ول��سيخ   األول).  (املبحث  تدخال��ا  طبيعة  حول   �ساؤالت

 باعتباره   القضاء  �لتخو   و�املقابل   العام،  النظام  ع��  ل�حفاظ   الطوارئ   حالة  ��   اإلدارة  تدخل   إلزامية  قبيل   من   ومتطلبات،  شروطا

 الثا�ي).  (املبحث  وا�حر�ات  ا�حقوق  ع��  حفاظا التدخل  إم�انية  مستقلة سلطة

 

 

 
(الضر�بة ع  -13 الدستوري  القا��ي  األحيان تدخل  �� �عض  الرقابة قد �ستد��  أن هذه  "، قرار  و�عتقد  ال��ابول  "أو  املقعرة  ال�حون  رقم  ��  الدستوري    16بتار�خ    37-94ا�جلس 

 ). 1994غشت 
 كما هو متعارف عل��ا عامليا، ا�حقوق املدنية والسياسية، ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية.  ا�حقوق وا�حر�ات �� أس�ى ومختلف مظاهر تجلي��ا، حقوق اآل�سان -14
وعن ما �� اإلجراءات   .طرح رئيس فر�ق حزب "االتحاد االش��ا�ي" �سؤال شفوي آ�ي لوز�ر الداخلية حول خرق �عض رجال السلطة للقانون، والشطط �� استعمالھ�� هذا الصدد    -15

تجاوز السلطات املمنوحة   ا من أجل السهر ع�� تطبيق القانون دون أي �عسف �� استعمال السلطة، وعن اإلجراءات القانونية واإلدار�ة املتخذة �� حق من ثبت �� حقھال�ي سيقوم ��

 .لھ أو التعسف �� استعمالها
 طلب است�جا�� أو إن اقت��ى ا�حال �عو�ض املتضرر من اإلجراء اإلداري التسبب للضرر. األمر يتعلق بتحقيق الشرعية  سواء باإللغاء أو بتقدير الشرعية  أو االستجابة ألي  -16
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   الطوارئ   حاالت إبان اإلدار�ة   الشرعية مجال ا�ساع  األول:  املبحث

  ب�ن   التوازن   تحقيق   أفق  ��  الشرعية  مبدأ   ع��  ا�حافظة  �س��دف  ال�ي  القانونية  القواعد  مجموعة  اإلداري   القانون   يتضمن

 أخرى.  ناحية من األفراد  ��ا يتمتع  ال�ي العامة وا�حر�ات ا�حقوق  وحماية وضمان  ناحية، من وامتيازا��ا  اإلدارة فعالية

  أهم   التنظيمية  القرارات   �عت��  حيث   الضرورة،  وحاالت  االستثنائية  ا�حاالت  ��  ح�ى   فعالية  ذات   اإلداري   العمل  أهمية  وتبقى

  عدة  وتتخذ   العامة.  ا�حال   ��  العمل  وتنظيم  املرور  تنظيم   قرارات  وم��ا  العام،   النظام  حماية  ع��   وأقدرها  اإلدار�ة  الشرطة  أساليب

  خالف  �شأ  وقد  واإلخطار.  املسبق  اإلذن  أو  ال��خيص  طلب  ا�حظر،  أو  املنع  وم��ا  وحر�ا��م؛   األفراد   نشاطل  تقييدها  ��  مظاهر

  القوان�ن  هذه   بوضع  تنحصر  اإلدارة  ووظيفة  بقانون،  إال  يجوز   ال  ا�حر�ات  تقييد   أن   اعتبار   ع��  مشروعي��ا،  مدى  حول   شديد

 حاالت  إبان  القرارات   هذه   ��   الواردة  التداب��  شرعية  دقيقة   جد   حدود  ��  أجاز  والقضاء   املشرع  فإن  ذلك   ومع   التنفيذ.   موضع

 االستثنائية. والظروف الطوارئ 

  وال�ي  االستثنائية  الظروف  أو  الضرورة  حالة  ��   اإلدارة  تتخذها  ال�ي  الفردية  اإلدار�ة  القرارات  أن  اعت��  قد  املشرع   �ان  و�ذا

  �عدم   مشو�ة  ت�ون   ال  ضبطي،  إجراء  طا�ع  تكت��ي  ال�ي  أو  العامة،  ا�حر�ات  ممارسة  بمجال  املرتبطة  القرارات  وم��ا  �عليلها،  يتعذر

  داخل   للقرارات  املصدرة  ا�جهة  إ��   طلب  تقديم  باألمر   للمع�ي  يحق  ذلك  مع  أنھ  إال  ،17اتخاذها  وقت  �عليلها  عدم  �سبب   الشرعية

  كما  .فائدتھ  لغ��  الصادر  السل�ي  اإلداري   القرار  اتخاذ   إ��  الداعية  األسباب  ع��  الطالعھ  التبليغ   تار�خ  من  يوما  )30(  ثالث�ن  أجل

 ال   هذا   أن  كما  .بالطلب  توصلها  تار�خ   من   يوما  ) 15(   عشرة  خمسة  أجل   داخل   املع�ي  طلب  ع��   تجيب  أن   حينئذ  اإلدارة  ع��   يجب

  اإلدارة   تدخالت  إثر  ع��  عدمها  من  الضرورة  حالة  تحقق   مدى  األخ��  هذا  ليفحص  اإلداري   القضاء  إ��   ال�جوء  من  باألمر  املع�ي  يمنع

 اإلطار.  هذا ��

 �حالة   بالنسبة   الشأن  هو  كما  ال�حية  الطوارئ   حالة  تقنن  لم  2011  دستور   مقتضيات   أن  إ��   أيضا  اإلشارة  تجدر 

  إ��   تؤدي  قد ا�حالة، هذه  إبان ا�ختصة السلطات  طرف من املتخذة  واإلجراءات التداب�� فإن ذلك  ومع   االستثناء. حالة أو  ا�حصار،

 واإلقامة،   والتجمع   التنقل،   حق   تقييد  قبيل   من   الدستور،   ��   املقررة  لألفراد   والسياسية  املدنية  وا�حقوق   با�حر�ات  املساس

  ��دف  ا�ختصة،   السلطات  �عض  صالحيات  توسيع  نتيجة  ذلك  �ل  ا�حر�ات.  من  ذلك  وغ��  التعب��  حر�ة  ع��  الرقابة  وممارسة

  ال�حية   الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن  املتعلق  2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  السياق  هذا  ��  و�دخل  العام.  النظام  حفظ

 ع��ا.  اإلعالن و�جراءات

  و�براز  ال�حية  الطوارئ   �حالة  القانو�ي  التكييف  عن   كذلك  ونتساءل  الطوارئ،  حاالت  معرفة  ��   نبحث  يجعلنا  ما  وهذا

 صالحيات  ا�ساع  السيما  ع��ا  امل��تبة  والعملية  القانونية  اآلثار  ثم  خاللها  املتخذة  اإلدار�ة  والتداب��  لإلجراءات  القانونية  الطبيعة

 التنظيمية. السلطة

   الطوارئ   ضمن تدخل ال�ي ا�حاالت وتنوع  اختالف   األول: املطلب

  أو  اقتصادية  أو  سياسية  خط��ة  أحداث  مع  للتعامل  خاص  نظام  إ��  تحيل  سابقا،  قلنا  كما  الطوارئ،  حاالت  �انت  إذا

 النظام  ��دد   أو   حيا��م،  أو   �ح��م   أو   أم��م   ��   األفراد   ��دد  أو   18الدولة  مؤسسات  إما  ��دد  أن  شأ��ا  من  ...،   �حية  أو  اجتماعية

  2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  بمقت��ى  ع��ا  املعلن  ال�حية  الطوارئ   حالة  فإن  البيئي،   أو  الص��  أو  االقتصادي   أو  االجتما��

 
ظه�� الشر�ف رقم ال إلزام اإلدارات العمومية وا�جماعات ا�حلية واملؤسسات العمومية بتعليل قرارا��ا اإلدار�ة، الصادر بتنفيذه �شأن  01-03القانون رقم املادة الرا�عة من  -17

 . 2002غشت  12بتار�خ  5029رسمية عدد )، ا�جر�دة ال2002يوليو  23(  1423من جمادى األو��  12صادر ��  02-202- 1
 ، مشار إليھ سابقا.2011من دستور  59الفصل  -18

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/630-Dahir.aspx
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  من  8122و   2421و   2120  الفصول   نطاق  ��   واملتخذ   ،19ع��ا  اإلعالن  و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن   املتعلق 

  طبقا   ال��ملان  ع��  حصر�ا  اختصاصا  �عت��  الذي  التشريع  مجال  تحدد   ال�ي  العامة  القاعدة  من  استثناء  اتخذت  ،2011دستور 

  صادفت  خاصة  ظروف  ��  جاء  أخرى   جهة   من  ذلك  وألن  جهة،  من  االست�جال  طا�ع  يكت��ي  فاألمر  .2011  دستور   من   71  للفصل

  ب�ن   الفاصلة  الف��ة   خالل  ،«décrets-lois»  قوان�ن-مراسيم  بموجب  التشريع   حق   ا�ح�ومة،  يخول   مما   لل��ملان،  الر�يعية  العطلة

 املصادقة  قصد   ال��ملان  ع��   املراسيم  هذه  عرض   انتظار  ��  منعقدة،  تبقى  ال�ي  ال��ملانية،  ال�جان  مع  باتفاق  والر�يع،  ا�خر�ف  دور�ي

 .املقبلة الدورة �� عل��ا

  حيث   سابقة،  قانونية  مقتضيات  ضمن  الطوارئ   بحاالت  املتعلقة  اإلجراءات  �عض  تطبيق  املغرب   ��   سبق  أنھ  إ��   و�ش��

 أبر�ل   24  بظه��  �غي��ه    تم  عل��ا،  للقضاء  وقائية  تداب��  واتخاذ   األمراض  ببعض   التصر�ح ب  يتعلق  ظه��  1914  يناير  28  ��  صدر

 وقائية  تداب��  واتخاذ   األمراض   ببعض  التصر�ح  بوجوب  يتعلق   قانون   بمثابة  مرسوم  سن   1967  يونيو   26  ��  تم   وقد  .192523

بتار�خ   املرسوم  ع��  بناء  اتخذ  األخ��  املرسوم  هذا  أن  إ��  أيضا  و�ش��  .24على��ا  للقضاء   حالة   بإعالن  1965  يونيو  7  املل�ي 

  .25االستثناء

  �غية  26اإلدار�ة  والتداب��   اإلجراءات  من   مجموعة  اتخاذ  إ��  �ورونا  مرض   تف��ي   منذ   العمومية  السلطات  سارعت  لقد 

 تجلياتھ.  بمختلف العام النظام ع��  ا�حفاظ  أفق �� وا�جماعات  األفراد  وسالمة ب�حة ا�حدقة ا�خاطر ومواجهة  التصدي

  املتخذة   واإلجراءات  التداب��  يجعل  االستثنائية،  الظروف   أو   الضرورة   حاالت  ��  القانونية  القواعد  عن   ا�خروج  فإن   وعموما

  مما  األخرى،   ا�حاالت  من   غ��ها  عن  تختلف   �ورونا  مرض   م�افحة  إطار  ��   ال�حية  الطوارئ   حالة  ��   ا�ختصة  السلطات  قبل  من

 
 ) ، سبقت اإلشارة إليھ.2020مارس   23( 1441من رجب  28صادر ��   292.20.2بقانون رقم   املرسوم -19

أقر�ائھ   21الفصل  ينص    -20 ، وحماية ممتل�اتھ. تضمن السلطات العمومية سالمة الس�ان، وسالمة ال��اب الوط�ي،�� إطار اح��ام ع�� أنھ "ل�ل فرد ا�حق �� سالمة �خصهو

 .ا�حر�ات وا�حقوق األساسية املكفولة ل�جميع"

 .ع�� أنھ "ل�ل �خص ا�حق �� حماية حياتھ ا�خاصة  24الفصل ينص   -21

 .روط واإلجراءات، ال�ي ينص عل��ا القانون ال تن��ك حرمة املن�ل. وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الش

ضد أي �ان، إال بأمر قضائي، ووفق  ال تن��ك سر�ة االتصاالت ال�خصية، كيفما �ان ش�لها. وال يمكن ال��خيص باالطالع ع�� مضمو��ا أو �شرها، كال أو �عضا، أو باستعمالها  

 .الشروط والكيفيات ال�ي ينص عل��ا القانون 

 ��اب الوط�ي واالستقرار فيھ، وا�خروج منھ، والعودة إليھ، مضمونة ل�جميع وفق القانون".حر�ة التنقل ع�� ال

ب عرضها بقصد يمكن ل�حكومة أن تصدر، خالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات، و�اتفاق مع ال�جان ال�ي �عن��ا األمر �� كال ا�جلس�ن، مراسيم قوان�ن، يج  81الفصلينص    -  22

 رف ال��ملان، خالل دورتھ العادية املوالية". املصادقة عل��ا من ط 

ا�� ينص ع�� أنھ "يجب ع�� �ل طبيب أو قابلة أن يصرحا للسلطة   1925أبر�ل    24) املغ�� بالظه�� الشر�ف بتار�خ  1914يناير     28(  1332شر�ف صادر �� فاتح ر�يع األول    ظه��  -23

ببثور حمر  ا�جلد  املبلية  (التيفوس) وا�جدري وا�ح�ى  املعدية  ا�ح�ى  ثبت لد��ما ذلك، و��  إذا  التالية  بأحد األمراض  ن وا�ح�ى  اء وا�حصبة (بوحمرون) والطاعو ا�حلية ب�ل إصابة 

لم ير الطبيب أنھ قادر ع�� استعمال الوسائط الصفراء وال��اب عيون املواليد واالل��اب الشو�ي وال��ص وال��اب الدماغ وغ��ها من األمراض املعدية، وال سيما داء السل الظاهر، ما  

 الفعالة ملنع وانتشار العدوى من املصاب، فيجوز لھ حينئذ آن يؤخر تصر�حھ بالداء" 
املعدية أو الو�ائية املوضوعة قائم��ا    نص هذا املرسوم �� فصلھ األول الفقرة األو�� "إن حاالت األمراض ا�جاري عل��ا ا�حجر الص�� واألمراض ذات الصبغة االجتماعية واألمراض  -  24

أثبتوا الذين  الطبية  املهن  طرف أ�حاب  الفور من  ��ا ع��  التصر�ح  العمومية، يجب  ال�حة  لوز�ر  أو   بقرار  للعمالة  الطبية  والسلطة  ا�حلية  اإلدار�ة  السلطة  إ�� �ل من  وجودها 

 )). 1483الصفحة   07/1967/ 05بتار�خ   2853اإلقليم. (ا�جر�دة الرسمية عدد 
 ) بإعالن حالة االستثناء.1965يونيھ  7( 1385صفر   7الصادر ��  136.65املرسوم املل�ي رقم  - 25
التدب�� اإلدار�ة "لإلطالع ع�� هذه البالغات انظر "  تم اتخاذ عدة بالغات من قبل  -  26 العمومية ا�ختصة لفرض مجموعة من  بالبالغات املتعلقة بف��وس السلطات  املوقع ا�خاص 

 .http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx �ورونا املستجد و�عملية الدعم املؤقت لألسر العاملة �� القطاع غ�� املهي�ل املتضررة من ف��وس �ورونا"

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
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  ا�حصار   وحال�ي  مناش��...)  ح�ومية،  مراسيم  وزار�ة،  (بالغات  إدار�ة  تداب��  بواسطة  املتخذة  الطوارئ   حالة  ب�ن  نم��  يجعلنا

  القيمة  وكذا   الدستور�ة،  واملقتضيات  اإلدار�ة  التداب��  هذه   ب�ن   العالقة  طبيعة  ��   والبحث  دستور�ا.  عل��ما  املنصوص  واالستثناء

 اإلدار�ة. التداب�� لهذه القانونية

 ا�حصار  حالة عن ال�حية الطوارئ  حالة اختالف أوال:

  تندرج   ا�حصار  فحالة  . 2011  دستور   من   74و   49  الفصل�ن   ��  مقننة  ��   كما   ا�حصار،  حالة  عن   الطوارئ   حالة  تختلف

 يوقعھ   بظه��  ع��ا  اإلعالن  و�تم  العادية،  غ��  والظروف  ا�حاالت  ��  امللكية   املؤسسة  تمارسها  ال�ي  الدستور�ة  االختصاصات  ضمن

  �سبب   وزاري   مجلس  ��  شأ��ا  ��  التداول   �عد  وذلك  بقانون،  إال  للتمديد  قابلة  غ��  يوما   ثالث�ن  حدود   ��  ا�ح�ومة،  رئيس  بالعطف

  "غ��  .االستثناء  حالة  إ��   ال�جوء  لت��ير  �افية  ت�ون   ال  وال�ي   العصيان،  أو   التمرد  أو  ا�حرب   عن  الناتجة  االضطرابات  �عض   حدوث 

 بقانون". املؤقتة الف��ة  هذه يمدد أن لل��ملان يمكن أنھ

  حرب  رافق  الذي  الداخ��  التوتر   سياق  ��  عمليا)  تطبيقها  (دون   ا�حصار  حالة  عن  اإلعالن  سبق  أنھ  إ��  اإلشارة  وتجدر  

  األمن،  يخص   فيما  "أما   ي��:  ما  فيھ  ورد  1991  يناير  15  بتار�خ   األمة  إ��   خطابا  الثا�ي  ا�حسن  الراحل  امللك   وجھ  حيث  ا�خليج،

  ولو   وقعت  إذا  قررنا  الصدد   هذا  و��  لذلك.   نضطر  أال  ونرجو  اآلن،  إ��  طا�عنا  عليھ  نضع  لم  شر�فا  ظه��ا  هيأنا  الدستور   فبمقت��ى

 والقانون".   الدستور  لنا يخولها ال�ي ا�حصار حالة �علن أن إخالال وليس واحدة  إشارة

 االستثناء حالة عن ال�حية الطوارئ  حالة  اختالف  ثانيا:

  هذه  املشرع  ر�ط  وقد   الدستور،  من  59  الفصل   ��  عل��ا  املنصوص  27االستثناء  حالة  عن  ال�حية   الطوارئ   حالة  تختلف

 ا�ح�ومة،   رئيس   من  �ل   استشارة   �عد   بظه��،  االستثناء  حالة  ُ�علن  أن   للملك   يحق  حيث   الش�لية،  الشروط  من   بمجموعة  األخ��ة

  الطوارئ   حالة  �انت  فإذا  األمة.  إ��   خطاب  وتوجيھ  الدستور�ة،  ا�حكمة  ورئيس  املستشار�ن،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس

  ا�حدق   ال��ديد  املوضوعية  الناحية  من   يفرضها  االستثناء  حالة  فإن  األ�خاص،  و�حة  سالمة  ��دد   طارئ   أمر   يفرضها  ال�حية

 اتخاذ  صالحية  امللك  ُيخول   مما  الدستور�ة،  للمؤسسات  العادي  الس��  عرقلة  شأ��ا  من  األحداث  �عض  أن  أو  الوط�ي،  ال��اب  بحوزة

 .الدستور�ة للمؤسسات العادي  الس�� إ�� اآلجال،  أقرب �� الرجوع، و�قتض��ا ال��ابية، الوحدة عن  الدفاع يفرضها ال�ي اإلجراءات

  الراحل  للملك  سبق  االستثناء  حالة  أن  إ��  أيضا   و�ش��  الوقت.  نفس  ��  ومجمدا  قائما  يظل  ال��ملان  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر

  7  بتار�خ   األمة  إ��   موجھ  مل�ي  خطاب  ع��  ا�ح�ومة،  ��   املمثلة  واألحزاب  املعارضة  ب�ن  الصراع   خضم  ��   ع��ا  أعلن  أن  الثا�ي  ا�حسن

 ما   و�حكم  االستقرار،  �عدم  بالتا��  مهددة   و��  وسلطة،  حكم  أزمة  البالد   "...تجتاز  ي��:  ما  ا�خطاب  هذا  ��  ورد   حيث  ،1965  يونيو

  استمراره   بھ  ينذر   وما  ا�حا��  للوضع  وتالفيا  الدولة،  استمرار�ة  وضمان  شعبنا  مستقبل   ع��  السهر  مسؤولية  من  بھ  مطوقون   نحن

  الصالحيات   جميع  �عطينا  الذي  الدستوري  حقنا  �ستعمل  أن  البالد،  تجتازها  ال�ي  االنحالل  حالة  من  ل�خروج  ارتأينا  خطورة،  من

 . 28العادي..." س��ها إ�� الدستور�ة املؤسسات رجوع  يفرضھ تدب��  �ل التخاذ 

 

 
 يمكن مراجعة مؤلف األستاذ صالح الدين برحو للوقوف ع�� حالة االستثناء �� املغرب.  -27

Professeur Salah Eddine Berrahou, L’état d’exception au Maroc: essai sur les rapports entre le pouvoir et les partis politiques de l’opposition, collection de la 

FSJES Marrakech, série ouvrages, numéro 27, 2002. 
رقم    -28 مل�ي  بتار�خ  65/136مرسوم  علن    1965يونيو    7، 

ُ
�  " األول:  الفصل   �� ورد  حيث  االستثناء،  حالة  يوم  بإعالن  من  ابتداء  االستثناء  الثامنة   1965يونيو    7حالة  الساعة   ��

تحدث ف��ا عن مبادرة مراجعة الدستور    1970يوليوز    8والنصف مساء"، ثم أضاف أنھ، "�عد خمس سنوات، وجھ املغفور لھ خطابا إ�� األمة تزامن مع ذكرى عيد الشباب بتار�خ  

 بإ��اء حالة االستثناء". 1970يوليوز  31بتار�خ  1/70/178شر�ف رقم ووضع حد �حالة االستثناء، ليتم إصدار ظه�� 
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   ال�حية  الطوارئ  حالة ثالثا:

  عدة   العمومية   السلطات  تخول   وال�ي   العمومية،  ال�حة   ��دد   ال�ي   ا�خاطر   بمختلف  ال�حية  الطوارئ   حالة  مفهوم   يرتبط

  ف��وس   انتشار  لتطو�ق  مست�جلة  استثنائية   تداب��  باتخاذ   وذلك  العمومي�ن،  واألمن  النظام  ع��  ا�حفاظ  ��دف  اختصاصات،

  حال�ي   عن  يختلف  يجعلھ  مما  دستور�ا،  عليھ  منصوص  غ��  املفهوم  هذا  أن  إ��  و�ش��  العمومية.  ال�حة   ع��  وا�حفاظ  �ورونا

  مباشر  غ��  أو  مباشر  �ش�ل   سواء  التأث��  إ��   هذه   ال�حية  الطوارىء  حالة  تطبيق   يؤدي  أن  يمكن   ذلك  مع   لكن  واالستثناء.  ا�حصار

   الدستور. �� عل��ا املنصوص وا�حر�ات  ا�حقوق  ع��

  عملية   ودالئل  ومراسيم   قرارات  ،29مناش��  بالغات،  اتخاذ   ب�ن   املغرب   ��   املطبقة   ال�حية  الطوارئ   حالة  تراوحت   وقد 

  الطوارئ   �حالة  املعلنة  البالغات  أو��  ،  "ال�حية  الطوارئ   "حالة  إعالن   �شأن  الداخلية  وزارة   بالغ  ويعت��  التداب��.  هذه  لتطبيق

  و�عد   الوط�ي،   التضامن  وروح  املسؤولية  بحس  التح��  سياق   "��   البالغ  ��   جاء  حيث  املغر�ي،  ا�جتمع  وسالمة  �حة  ع��   حفاظا

  الطوارئ   "حالة  إعالن  تقرر   املستجد"،  "�ورونا  بف��وس  ا�خارج   من  وافدين   غ��  مواطن�ن  إصابة  �شأن   التطورات  �عض  ��جيل

 �وسيلة   مس�ى،  غ��  ألجل  مساء  السادسة  الساعة  ع��   2020مارس  20  ا�جمعة  يوم  من  ابتداء  البالد   ��   ا�حركة  وتقييد  ال�حية"

  ولكن   االقتصاد،  �جلة  وقف  �ع�ي   ال  ال�حية   الطوارئ   "حالة  أن   البالغ  وأضاف   السيطرة".   تحت  الف��وس  هذا   إلبقاء  ع��ا  محيد  ال

 رسمية   وثيقة   باستصدار   السكن   مقرات  مغادرة   اش��اط  خالل  من  املواطن�ن،  حركة  من   ا�حد  �ستوجب  استثنائية  تداب��  اتخاذ 

 .30السلطة" وأعوان رجال  لدى

  2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  صدر  الطوارئ،  �شأن  اإلدار�ة  السلطات  عن   الصادرة  والبيانات  البالغات  إ��  باإلضافة

 العمومية  السلطات  لتدخل  قانونيا  غطاء  وفر  الذي  ع��ا،  اإلعالن  و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن  املتعلق

  293  املرسوم   الرسمية  ا�جر�دة  عدد  نفس   ��  صدر   كما  للتنفيذ.  والقابلة  ضرور�ة  تراها  ال�ي  التداب��  شرعية   يكفل   بما  ا�ختصة 

  �س��دف   الذي  19  �وفيد–  �ورونا  ف��وس  تف��ي  ملواجهة  الوط�ي  ال��اب  أرجاء  �سائر  ال�حية  الطوارئ   حالة  بإعالن   املتعلق   2.20.

 وحماي��ا. للمواطن�ن العامة ال�حة ع��  ا�حفاظ

  الداخلية   وز�ر  عن   الصادر   البالغ  ع��  أضفى   قد   ال�حية،  الطوارئ   حالة  بإعالن  املتعلق  2020  مارس  24  مرسوم   أن  ونرى 

  الوالة  الختصاصات  طبقا  32اإلدار�ة   الشرطة  تداب��  توسيع  ع��  31الثالثة  املادة  ��  تنصيصھ  خالل  من  القانونية،  الشرعية  طا�ع

 .33العام النظام ع�� ا�حفاظ خالل من  والعمال

 
 الطوارئ ال�حية. حول إجراءات وتداب�� العمل باملرافق العمومية �عد رفع حالة 2020ماي  22بتار�خ   4/2020رقم  منشور وز�ر االقتصاد واملالية و�صالح اإلدارة - 29

   "19-) يتعلق باملساهمة �� الصندوق ا�خاص بتب�� جائحة ف��وس �ورونا "�وفيد2020أبر�ل  14( 1441شعبان   20بتار�خ   06/2020منشور رئيس ا�ح�ومة رقم 

بالتدب�� األمثل لالل��امات بنفقات الدولة واملؤسسات العمومية خالل ف��ة حالة الطوارئ  2020أبر�ل    14(   1441شعبان     20بتار�خ     05/2020منشور رئيس ا�ح�ومة رقم   ) يتعلق 

 ال�حية 

 ي ملنظومة الصفقات العمومية ) يتعلق بإحداث �جنة القيادة لإلشراف ع�� تنفيذ برامج التقييم الذا�2020مارس  27( 1441شعبان   2بتار�خ   04/2020منشور رئيس ا�ح�ومة رقم 

 ) يتعلق بتأجيل ال��قيات و�لغاء مبار�ات التوظيف.2020مارس  25( 1441رجب   30بتار�خ   03/2020منشور رئيس ا�ح�ومة رقم 
 لالطالع ع�� مختلف ا�حاالت ال�ي حددها هذا البالغ، يمكن مراجعة موقع    -30

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx 
املرسوم    -31 الثالثة من  املادة  "  2.20.   293رقم  تنص  أنھ  الصالحياع��  واألقاليم،بموجب  العماالت  ا�جهات وعمال  يتخذ والة  أعاله،  الثانية  املادة  بأح�ام  لهم طبقا عمال  ا�خولة  ت 

نت هذه التداب�� ذات طا�ع توق�� أو وقائي للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التداب�� التنفيذية ال�ي �ستلزمها حفظ النظام العام الص�� �� ظل حالة الطوارئ املعلنة، سواء �ا

د مؤقتة ع�� إقامة األ�خاص بمساك��م،أو ا�حد من تنقال��م،أو منع تجمعهم، أو إغالق ا�حالت أو حمائي، أو �انت ترمي ا�� فرض أمر بحجر ص�� اختياري أو إجباري،أو فرض قيو 

   املفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدب�� آخر من تداب�� الشرطة اإلدار�ة".
إ�� ا�ح�ومية من خالل رئيسها) وا�   -32 الثانية ا�جهة امل�لفة باإلعالن حالة الطوارئ (�� إشارة  جهة املعنية وامل�لفة بتحديد نطاق تطبيق حالة الطوارئ ال�حية ومدة حددت املادة 

 . سر�ا��ا واإلجراءات الواجب اتخادها بخصوصها . (وزارة الداخلية ووزارة ال�حة بحكم االختصاص سواء �� ا�جانب الص�� او ا�جانب األم�ي)

http://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2020/Circulaire%20de%CC%81confinement%2022%20mai.pdf
http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
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 رقم   املرسوم  صدر  ،34مساء  السادسة  الساعة  ��  2020  يونيو  10  يوم  غاية  إ��   ال�حية"   الطوارئ   "حالة  تمديد  سياق  و��

  –  �ورونا  ف��وس  تف��ي  ملواجهة  الوط�ي  ال��اب  أرجاء  �سائر  ال�حية  الطوارئ   حالة  مفعول   سر�ان  بتمديد  املتعلق  2.20.371

  اإلعالن   منذ  املتخذة  الوقائية  واإلجراءات  التداب��  تطبيق  ��  االستمرار  ضرورة  تتطلبھ  ملا  اعتبارا  املرسوم  هذا  و�أ�ي  .1935-�وفيد

 �حة   ع��  وا�حفاظ  �ورونا  جائحة  النتشار  التصدي   ��  اإلجراءات  هذه   ونجاعة  فعالية  لضمان   وكذا  ال�حية،  الطوارئ   حالة  عن

  ��   الصادر  ،2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  من  الثانية  املادة  مقتضيات  ع��  املرسوم  هذا  استند   وقد  واملواطن�ن.  املواطنات  عموم

 . 2020  مارس 23لـ املوافق ،1441 رجب  من  28

 �سائلنا  بيانات)  بالغات،  مناش��،  إدار�ة،  أو  تنظيمية  مقررات  (مراسيم،  الغاية  لهذه  املتخذة  االستثنائية  التداب��  �عدد   إن

 وا�حر�ات. ا�حقوق  �حماية ضمانا  الشرعية مبدأ مع ا��جامها ومدى التداب�� لهذه القانونية الطبيعة حول 

 الطوارئ  حالة أثناء املتخذة  التداب��  طبيعة  الثا�ي: املطلب

  هذه   شرعية  مدى  ��  البحث  إ��  يحيل  ال�حية،  الطوارئ   حالة  أثناء  املتخذة  للتداب��  القانونية  الطبيعة  ��  البحث   إن

  �حالة   املؤطرة  املراسيم  إ��  فبالرجوع  أخرى.  جهة  من  مسؤوليات  من  ذلك  عن  ي��تب  أن  يمكن  وما   جهة،  من  املتخذة  التداب��

   .2011 دستور  فصول  ع�� استندت أ��ا نجد ال�حية الطوارئ 

  ال��اب   أرجاء  �سائر  ال�حية  الطوارئ   حالة  بإعالن  املتعلق  2.20.293  رقم  املرسوم  وكذا  ،2.20.292  رقم  املرسوم  صدر  لقد

  حالة  تطبيق   بداية  أن  العلم  مع   ، 2020  مارس  24  لتار�خ   الرسمية  ا�جر�دة  ضمن   19  �وفيد –  �ورونا  ف��وس   تف��ي  ملواجهة  الوط�ي

  ع��    2020مارس  20  يوم  من  ال�حية ابتداء  الطوارئ   "حالة  إعالن  �شأن  الداخلية  وز�ر   بالغ  صدور   إثر  ع��  بھ  العمل  بدأ  الطوارئ 

 ��   مسؤولية  من  ذلك  عن  ي��تب  أن  يمكن  وما  مارس،  24  قبل  املتخذة  التداب��  شرعية  مدى  يطرح  مما  .36مساء   السادسة  الساعة

 لألغيار.  ضرر  حصول  حالة

 لبداية   قانونا  بھ  املعتد  هو  التار�خ   هذا  فإن  ،2020  مارس  24  ��  إال  الرسمية  ا�جر�دة  ��  ينشر  لم  املذ�ور   املرسوم  وألن

  دستور   من  81  الفصل  مقتضيات  ع��   بناء  ال�حية  للطوارئ   س��ا  ��  استندت  قد  ا�ح�ومة  �انت  و�ذا  ��ا.  جاء  ال�ي  بالتداب��  العمل

 
 . 1977ف��اير  15املتعلق باختصاصات العامل  واملغ�� لظه��   1993أكتو�ر  6ظه��  -33
جراءات االح��از�ة ل�حد من انتشار “ف��وس لهذه الغاية ذكر بالغ مش��ك لوزارة الداخلية ووزارة ال�حة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرق�ي أنھ �� إطار �عز�ز اإل   -  34

اإلجراءات والتداب�� املتخذة مع تطور ا�حالة الو�ائية بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة، وحفاظا �ورونا املستجد”، و�النظر ملا تقتضيھ الظرفية من ضرورة ا�حرص ع�� تناسب 

ال�حية الطوارئ  “حالة  تمديد  تقرر  أنھ  العمومية  السلطات  �علن  واملواطن�ن،  املواطنات  وسالمة  يوم    ”ع�� �حة  غاية  إ��  الوط�ي  ال��اب  أرجاء  الساعة   2020يونيو    10�سائر   ��

 .لسادسة مساءا

ي منتظم وتتبع دقيق ل�افة التطورات  ومن أجل توف�� الظروف املالئمة لتحر�ك �جلة االقتصاد الوط�ي، يضيف البالغ، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها ع�� إجراء تقييم ميدا�

 .الت االقتصادية �عد أيام عيد الفطر املباركواملستجدات اليومية، بما يمكن من إطالق خطة لإلقالع االقتصادي و�عادة إ�عاش مختلف ا�جا

بما   ��ا،  املعمول  االح��از�ة  واإلجراءات  التداب��  بجميع  واالل��ام  االمتثال  با�جميع  ��يب  إذ  العمومية  السلطات  أن  ع��  البالغ  إال وشدد  واألقاليم  العماالت  ب�ن  التنقل  منع  ذلك   ��

عامل�ن �� القطاعات االقتصادية املفتوحة وحركة نقل البضائع واملواد األساسية، فإ��ا �شدد ع�� أن مستوى انخراط املواطنات للضرورة القصوى أو �� إطار تنقالت األ�خاص ال

 واملواطن�ن يبقى محددا أساسيا إلعادة النظر، خالل املرحلة املقبلة، �� مختلف القيود ال�ي أمل��ا حالة الطوارئ ال�حية.
بتمديد    2020يونيو    9الصادر بتار�خ    2.20.406بمقت��ى املرسوم رقم   19�وفيد  -ملواجهة تف��ي ف��وس �ورونا  2020يوليوز   10م تمديد حالة الطوارئ إ��  تجدر اإلشارة إ�� أنھ ت   -35

�ورونا ف��وس  تف��ي  ملواجهة  الوط�ي  ال��اب  أرجاء  �سائر  ال�حية  الطوارئ  حالة  مفعول  م  19�وفيد  -سر�ان  بالتخفيف  خاصة  مقتضيات  ��او�سن  املتعلقة  القيود  ا�جر�دة   .ن 

 .3394ص. 2020يونيو  9مكرر بتار�خ  6889الرسمية عدد 
ال �ع�ي إال بالغ وزارة الداخلية املعلن �حالة الطوارئ �� نطاق اختصاصها با�حفاظ ع�� النظام واألمن العمومي�ن طبقا للمادة األو��   2020من مارس    24و  20بمع�ى أن ف��ة ماب�ن    -  36

من    29صادر ��    2.20.293) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، مع التذك�� بأن املرسوم رقم  2020يناير    30(1441جمادى اآلخرة    4الصادر ��    2-19-1086رسوم رقم  من امل

امل2020مارس    24(  1441رجب   املل�ي  املرسوم  مقتضيات  التأكيد ع��  أعاد  ال�حية،  الطوارئ  حالة  بإعالن  املتعلق   (  �� التصر�ح   1967يونيو  26ؤرخ  بوجوب  يتعلق  قانون  بمثابة 

عل��ا،   للقضاء  وقائية  تداب��  واتخاذ  األمراض  أن مرسم  ببعض  غ��  املعدية.  االمراض  الص�� بخصوص �عض  ا�حجر  هو كذلك  يتناول  الطوارئ  1967الذي  يدقق مفهوم حالة  لم 

 ال�حية.
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  ع��   يتوقف  القانونية  الناحية  من  تمامھ  فإن  التشريعيت�ن،  الدورت�ن  ب�ن  الفاصلة  الف��ة  ��   املرسوم  اتخاذ   تم  حيث  ، 2011

 .37املوالية العادية دورتھ خالل  ال��ملان طرف من  عليھ املصادقة

 الو�ائية   ا�حالة  تفاقم  من  ل�حد  الالزمة  التداب��  جميع   تتخذ  أن   ل�ح�ومة،  يحق  الرسمية  با�جر�دة  النشر  تار�خ   من  وابتداء

 أرجاء   �سائر   ال�حية  الطوارئ   حالة  بإعالن  املتعلق   2.20.293  رقم  املرسوم  من   3  املادة   ��   عل��ا   املنصوص   تلك  خاصة  للمرض،

 خارجھ،  تنقلهم  أو  سكناهم،  �حل  األ�خاص  مغادرة  أو  م��ر،  غ��  اجتماع   مجرد   أو  التجمهر  أو  التجمع  تمنع  وال�ي  الوط�ي،  ال��اب

  التنقل  أو  ا�ختصة،  ا�ح�ومية  السلطة  من  بقرار  املع�ي  املرفق  حيو�ة  تقتضيھ  حينما  للعمل   القصوى   الضرورة   حاالت  باستثناء

 حاجة  ��   أو   صعبة،  وضعية  ��   أ�خاص  مساعدة   �ستد��   م�حة   عائلية  ألسباب  أو   للتطبيب،  أو  اليومية  املعيشة   حاجيات  القتناء

 .إغاثة إ��

  عليھ  صادق  الذي  38"19-"�وفيد  �ورونا  ف��وس  جائحة  بتدب��  ا�خاص  "للصندوق   ا�حدث  املرسوم  أن  إ��   أيضا  و�ش��

 اقتصادية طبيعة ذات تداب�� واتخاذ سن حق  ا�خامسة مادتھ بموجب يتضمن ،2020 مارس  16 بتار�خ  االستثنائي ا�ح�ومة مجلس

  إ��   الرامية  والوسائل  املوارد   جميع  و�عبئة  العامة،  املرافق  استمرار�ة  يضمن  بما  الصندوق،  هذا  تفعيل  إطار  ��  و�يئية  واجتماعية

   للدستور. طبقا ل�جميع املكفولة سيةاألسا وا�حقوق  ا�حر�ات اح��ام إطار �� الوط�ي، ال��اب  وسالمة الس�ان، سالمة ضمان

  هو  بما  ص��  هو  ما  ف��ا  يتداخل  أزمة  لتدب��  و�جراءات  قرارات  اتخاذ   يفرضان  الطوارئ   وحالة  الضرورة  أن  إ��  و�النظر

  التنقل   حر�ة  من  وا�حد  والتجار�ة،  املهنية  األ�شطة  من  مجموعة  توقيف  �عد  السيما  وما��،  وقانو�ي  و�داري   واجتما��  اقتصادي 

 ا�جال  تتيح  ال�ي  وا�حر�ات  ا�حقوق   ببعض  يمس  أن  شأنھ  من  هذا   فإن  ال��ية،  وا�حدود   ا�جوي   ا�جال  إغالق  نتيجة  وخارجيا  داخليا

 الشأن   هو  كما  ).référé-liberté(  وا�حر�ات  ا�حقوق   هذه   لضمان  اإلداري   املست�جالت  قا��ي  وخصوصا  اإلداري،  القا��ي   لتدخل

 .39بالر�اط  اإلدار�ة االستئناف محكمة قرار  أقره الذي التكييف ضوء  �� ا�جوي  ا�حظر "بيان" باألحرى  أو إعالن""ل بالنسبة

  املقيم�ن  واملغار�ة  االفر�قي   والتعاون   ا�خارجية   الشؤون  وزارة   عن   صدر   بيان  ش�ل  ��   صدر   الذي   40ا�جوي   ا�حظر  إجراء   إن

  النظام   �حفظ  اإلدارة  تتخذها  ال�ي  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  إطار  ��  ،2020  مارس  13  بتار�خ   بالغها  من  وا�ح  هو  ما  وفق  با�خارج

  الطوارئ   بداية  حدد  الذي   2020  مارس  19  ��  الصادر  الداخلية  وزارة  بالغ   عن  سابق  �ش�ل   صدر   العامة،  ال�حة  ��   املتمثل  العام

  با�جر�دة   واملنشور   ،2020  مارس  24  ��   الصادر  للمرسوم  سابقان  فهما  البالغ،  أو   بالبيان   األمر  �علق  وسواء  .2020  مارس  20  ��

 و�التا��  ال�حية.  الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن   تم  بموجبھ  والذي  اإلداري   القرار  مقومات  يحمل  والذي  التار�خ،  نفس  ��  الرسمية

  �سمح   ملا  طبقا  محضة  إدار�ة  تداب��  إطار  ��   اتخذت  قد   والبحري،  ا�جوي   ا�جال  و�غالق   ا�جو�ة  الرحالت  �عليق  تداب��  ت�ون 

 
تنص هذه املادة ع�� أنھ    يتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا، حيث  2020مارس    23بتار�خ    292.20.2بقانون رقم    املادة السا�عة من املرسوم  -37

 .ينشر هذا املرسوم بقانون با�جر�دة الرسمية، ويعرض ع�� ال��ملان قصد املصادقة عليھ خالل دورتھ العادية املوالية" "
من املرسوم املتعلق    25، واملادة  2020من قانون املالية للسنة املالية    29لقانون املالية، واملادة    130.13القانون التنظي�ي رقم    26تطبيقا ملقتضيات املادة  الصندوق  أحدث هذا    -38

 بإعداد وتنفيذ قوان�ن املالية.
بالر�اط (حكم استئنا��    -39 بإلغاء األمر الصادر عن قا��ي املست�جالت با�حكمة اإلدار�ة 2020مارس    26بتار�خ    2020/202/422ملف    210محكمة االستئناف اإلدار�ة  القا��ي   (

 بالدار البيضاء.
مة من و��� عدد الت ا�جو�ة املتوجهة والقاداألمر يتعلق ببيان صادر عن وزارة الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج يتضمن اإلعالن عن قرار �عليق الرح  -40

وع�� اثره تم �عليق الرحالت مع أر�ع دول �� الص�ن و�يطاليا و�ور�ا   2020مارس    13من الدول، و�ان قرار �عليق الرحالت ا�جو�ة (وح�ى غلق ا�حدود البحر�ة مع اسبانيا) قد صدر ��  

ا وال���غال ومع عدد من الدول االفر�قية والعر�ية وم��ا تو�س. وقد أشار البيان إ�� أن هذا االجراء تم �عليق الرحالت مع أملانيا هولندا ب�جي�  2020مارس    14ا�جنو�ية و�سبانيا؛ و��  

 ، وهم الرحالت ا�جو�ة للمسافر�ن. وتم اتخاذ القرار بتشاور وتنسيق مع الدول املعنية 19 -يندرج ضمن التداب�� الوقائية ل�حد من انتشار ف��وس �ورونا �وفيد
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  مدى   يطرح   مما  ال�حية.  للطوارئ   املعلن   املرسوم   ع��  التداب��  هذه   ترتكز  ولم  املعنية،  اإلدار�ة  الشرطة  سلطات  اختصاصات

 .41املرسوم؟ صدور  قبل املتخذة  التداب�� تلك شرعية

  24  وهو   الرسمية،  با�جر�دة   �شره   تار�خ   من  إال   �سري   ال  مبدئيا  "،  ال�حية  الطوارئ   عن   املعلن   "املرسوم   اإلداري   فالقرار

 النقاش   طرح  إ��   يحيلنا  ال�حية،  الطوارئ   عن  الداخلية"  وزارة  بالغ  "بواسطة  إبانھ  املعلن  مارس  20  فتار�خ   و�التا��  .2020  مارس

 اإلدار�ة   السلطات  مختلف  عن  الصادرة  والبالغات  البيانات  طبيعة  حول   التساؤل   وطرح  ،42اإلداري   القرار  مقومات  حول   الفق�ي

  ال   أ��ا  أم   الشرعية،  مبدأ   خرقها  حالة  ��  باإللغاء  ف��ا  الطعن   يمكن  تنفيذية  إدار�ة  قرارات   �عت��  �انت  إذا  فيما  الف��ة،  هذه  خالل

  فقا��ي   املنطقية  الناحية  ومن  األفراد.  م��ا  تضرر   ولو  ح�ى  باإللغاء   ف��ا  الطعن  يمكن  ال  تنفيذية  غ��  إدار�ة  تداب��  �و��ا  عن  �عدو

 التنفيذية. اإلدار�ة القرارات  �� إال بالطعن النظر يقبل ال اإللغاء

  تار�خ   من  إال  �سري   ال  آثارها  أن   أي  ،43الدستوري  للمبدأ   تطبيقا  رجعي��ا،  عدم  ف��ا  األصل  اإلدار�ة  القرارات  أخرى،  جهة  من

  والغاية   ؛44خاصة  �شروط  اإلداري   القضائي  االج��اد   بھ  �عتد   ما  وفق  يقينا   ��ا  العلم  أو   الفردية  للقرارات  بالنسبة  تبليغها  أو  �شرها

  بقواعد  وتقيدا  �حيحة  �شأت  ال�ي  لألفراد   القانونية  املراكز  وحماية  املعامالت  استقرار  ع��  ا�حفاظ  املبدأ   هذا   ع��  التنصيص   من

  أن   أو   الرجعية   هذه   ع��  القانون   ينص  أن   ف�ي  اإلدار�ة،  القرارات   رجعية   عدم  مبدأ  ع��   االستثناءات  أما  الزما�ي.  االختصاص

  او   واملؤكدة،  املفسرة  القرارات  وكذا  صدوره،   تار�خ   من  القرار  هذا  ا�حكم  فيعدم  اداري   قرار  الغاء  حالة  ��  كما  قضائي،  حكم  يقررها

 ف��ا. للتفصيل مجال ال خاصة شروط وفق  اداري  قرار  �حب قرار

  آمرة  قاعدة  الرجعية  عدم   �عت��   القار،  اج��اده  ��   اإلداري،  القضاء  أن  العامة  القانونية  املبادئ  ��ذه   التذك��   من   ويستفاد

 بأثر  �سري   ال�حية  الطوارئ   عن  اإلعالن  قرار  ب�ون   للقول   قانو�ي  سند  أي  يوجد  ال  و�التا��  البطالن،  جزاء  مخالف��ا  ع��  ي��تب

 ا�جوي.  ا�جال  غلق عن  االعالن قرار منذ  رج��

 اإلدار�ة،  التداب��  مجرد   ليست  بھ،  ا�خاطب  أو  للمع�ي  القانو�ي  املركز  ��  الثأث��  يمكنھ  والذي   بھ  �عتد  الذي  فالقرار  و�ذلك

 املرسوم. ولكنھ الداخلية، وزارة عن الصادرة ال�حية)، الطوارئ  عن  اإلعالن و�الغ  ا�جو�ة الرحالت �عليق (بالغ

 االستجابة  رفض  الذي  -بالنيابة  بالر�اط  اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس  عن  الصادر  االست�جا��   األمر  �ون   يفسر  ما  هذا  ولعل

  إ��  باالستناد   البحر�ة،  ا�حدود   غلق  �عد   بالدخول   العمومية   السلطات  لهما  �سمح  لم  بإسبانيا،  عالق�ن  مغر�ي�ن  مواطن�ن   لطلب

 تنظي�ي".  تدب�� بـ"مجرد  فقط إياه واصفا  السيادي،  بالقرار ا�حدود غلق  قرار وصف  تفادى  -االستثنائية  الظروف نظر�ة

  مجرد  بوصفھ  اعتباره،  ي�ح  وال  و�دار�ة.  تنظيمية  طبيعة  من  يبقى  ا�جو�ة  الرحالت  �عليق  إجراء  أن  سبق  ما  �ل  من  نخلص

  أن   العلم  مع  القانو�ي،  بنائھ  ��  مكتمال  تنفيذيا"  إدار�ا  قرارا  "أي  مرسوما  ال�حية،  الطوارئ   عن  املعلن  بالقرار  متصل  تنظي�ي  تدب��

 ��  �شرها  يمكن  وفردية"  تنظيمية  وقرارات   "مراسيم  إدار�ة  قرارات  إلصدار  والوسائل  اإلم�انيات  �افة  لد��ا  العمومية  السلطات

   ال�حية. الطوارئ  بحالة ترتبط ال�ي  الوضعيات مختلف لتدب�� للمملكة الرسمية ا�جر�دة

 
صا�ح ملزو��، تأمالت حول �عض إش�اليات القضاء إإلداري �� زمن �ورونا �وفيد   -نفس السياق النقاش حول مدى شرعية التداب�� املتخذة قبل املرسوم �� مقالة األستاذانظر ��  -41

،  2020م للطباعة والنشر والتوزيع، الر�اط، الطبعة األو��  ،الدولة والقانون �� زمن جائحة �ورونا، إشراف وتنسيق نبيل محمد بوحميدي وعبد املهيمن حمزة، مكتبة دار السال   19

 وما �عدها. 29ص.
 ا�ي، املطبعة والوراقة الوطنية، ، القانون اإلداري املغر�ي: الوسائل القانونية للعمل اإلداري، الطبعة األو��، سلسلة دراسات وأبحاث �� اإلدارة والقانون، العدد الثحسن �حيب  -42

 وما �عدها. 88الصفحة ، 2018مراكش، سنة 
 ال�ي تنص ع�� أنھ "ليس للقانون أثر رج��".  2011الفقرة األخ��ة من الفصل السادس من دستور  -43
 وما �عدها. 126، مرجع سابق، الصفحة ، القانون اإلداري املغر�ي: الوسائل القانونية للعمل اإلداري حسن �حيب -44
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  الطوارئ  حالة ومتطلبات شروط   الثا�ي:  املبحث

 أول   سن  منذ  املغرب  ��  اإلدار�ة  املادة  عليھ  تأسست  الذي  اإلدار�ة  السلطات  عن  القضائية  السلطات  فصل  مبدأ  �ان  إذا

  شأ��ا   من   إجراءات   بأية   تأمر   أن   ا�حاكم   ع��   يمنع   بأنھ   تصرح   1913  سنة   املنشأة   ا�حاكم   يجعل   ،1913  سنة  القضائي  للتنظيم  ظه��

  الشروط  �انت   إذا   نازلة،   �ل   ��   البحث   ��   ا�حاكم   سلطة   أمام   حاجزا   �ش�ل   ال   النص   هذا   فإن   العمومية،   اإلدارات   عمل   �عرقل   أن 

 . 45فيھ   النظر   يمكن   إداري   قرار   هناك   لي�ون   متوفرة   ا�جوهر�ة 

  للرقابة   ا�خضوع  من  تتحصن  أن  يمكن  ال  1957  سنة  باإللغاء  الطعن  سن  منذ  اإلدارة  قرارات  أن  املنطلق  هذا  من  ونرى 

  ع��  القضائية  الرقابة  إعمال  مسألة  ��  يتمثل  يطرح  الذي  اإلش�ال  أن  بيد  .46الشرعية  عيوب  بأحد  تتسم  دامت  ما  القضائية،

  املعلنة  ال�حية   الطوارئ   حالة  ��  كما  الطوارئ   حاالت  و��   االستثناية  والظروف   الضرورة  حاالت  خالل   املتخذة   اإلدار�ة  القرارات 

   .2020 مارس  20 منذ 

  العادية.   غ��  ا�حاالت  ��   أو  العادية  ا�حاالت  ��  سواء  اإلدارة  تدخالت  �ل  و�واكب  يحايث  أن  يتع�ن   الشرعية  مبدأ   أن  �عتقد

  أن  �عتقد   كنا  و�ن  ال�حية.  الطوارئ   ف��ة  خالل  املتخذة  القرارات  لطبيعة  47والفقھ  القضاء  نظرة  حول   ا�جدل  بالفعل  يطرح  وهذا

  من  هو  عملها  بأن   تمسكت  مهما  فالدولة  نفسھ،   للقضاء  فيھ   الفصل   �لمة  ترجع  ال  أم   سيادي   العمل  هذا   أن   هل   تقر�ر؛   صالحية

  العمل   شروط  توافرت  ما  إذا  يفحص  فالقضاء  اإلدارة.  بھ  تتمسك  ما  حبيس  يبقي  القضاء  أن  �ع�ي  ال  فذلك  السيادة،  أعمال

 أعمال  فكرة  استغالل  �ستطيع  القانون،  سيادة  ملبدأ  النظر�ة  الوجهة  من   تخضع  ال�ي  التنفيذية  السلطة  ألن  .48ال  أم  السيادي 

  مبدأ   يتضم��ا   ال�ي  القانونية  القواعد  عن  ف��ا  تخرج  السيادة،  أعمال  صفة  عل��ا  �سبغ  بتصرفات،  وتقوم  إجراءات  فتتخذ  السيادة،

   �عد  بحيث  السيادة،  أعمال   نظر�ة  خطورة  تبدو  هنا  ومن  الشرعية.
ً
   سالحا

ً
  ارت�اب  من  يمك��ا  التنفيذية،  السلطة  يد  ��  خط��ا

  خطر   ��ا  يدرؤون   للدفاع  وسيلة  أمامهم  هؤالء  يجد  وال  األفراد،   وحقوق   العامة  ا�حر�ات  مجال  ��  شرعية  وغ��   استبدادية  تصرفات

 بالسيادة.  تتصف  ال�ي األعمال هذه  ملناقشة التعرض  من  ممنوع القضاء ألن  السالح؛ هذا

  وال�ي  لإلدارة  االستثنائية  السلطات  سن��ز   ال�حية"،  الطوارئ   "خاصة  الطوارئ،  حالة  ومتطلبات  شروط   عن  فكرة  وإلعطاء

  عن   منأى  ��  يجعلها  ال  ذلك  لكن  املؤقتة.  اإلجرائية  التداب��  خالل  من  العام،  النظام  عيى  ل�حفاظ  التدخل  عل��ا،  تفرض  بل  تخولها، 

 اإلدار�ة.  الشرطة إلجراءات ا�جوهر�ة أو اإلجرائية املراقبة جوانب مستوى  ع�� سواء القضاء، لرقابة ا�خضوع

  

 
45- CAR 7 Fév 1947– RACAR T.XIV p.133. 

 من القانون ا�حدث للمحاكم اإلدار�ة.  41-90من القانون  20املادة  - 46
 . 25،م. س، ص  19صا�ح ملزو��، تأمالت حول �عض إش�اليات القضاء اإلداري �� زمن �ورونا �وفيد  -47
، سواء �� ذلك القضاء العادي أم القضاء   Les actes de gouvernementأعمال السيادة    -48

ً
�� طائفة من األعمال اإلدار�ة بطبيع��ا وال�ي تتم�� �عدم خضوعها لرقابة القضاء عموما

 للطعن باإللغاء أو الت
ً
ف التنفيذ أو فحص الشرعية ،  عو�ض أو وقاإلداري، وذلك مهما �انت درجة عدم مشروعي��ا؛ التصالها �سيادة الدولة الداخلية أو ا�خارجية، فال ت�ون محال

ل التطبيقات العملية ألعمال السيادة  وذلك بالرغم من صدورها من جانب السلطة التنفيذية واتصافها بجميع ا�خصائص ال�ي تتم�� ��ا القرارات ال�ي تخضع لرقابة القضاء. وتتتمث

تنفيذية بال��ملان، األعمال املتصلة بالعالقات الدولية وشؤون الدولة ا�خارجية،  األعمال املتصلة با�حرب،  واملستخلصة من واقع أح�ام القضاء ��:  األعمال املتصلة �عالقة السلطة ال

 �عض التداب�� ا�خاصة �سالمة الدولة وأم��ا الداخ��.

 (C.E, Dame Dol et Laurent, 28 février 1919, GAJA , pp.208 et s). (C.E, 16 avril 1948, Laugier, Sirey, 1948,3, page 36, concl. Letourneur) (C.E, le 16 mai 1941, 

Courent, Revue de droit public (RDP), 1941, page 549). 
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 الطوارئ   حالة �� اإلدارة  تدخل إلزامية  األول: املطلب

  سالمة  تف��ض  ال�ي  الشرعية،  قر�نة  ع��  ذلك   ��  �ستند  قرارا��ا،  تنفيذ  ��   استثنائية  وسلطات  بامتيازات  اإلدارة  تتمتع

 عل��ا  املد��  مركز  ��  يجعلها  ما  وهو  للتنفيذ،  وقابلي��ا  املقرر   ال��يء  بقوة  قرارا��ا  وتمتع   العكس،  يثبت  ح�ى  اإلدار�ة   قرارا��ا

 إنما   اإلدار�ة،  لقرارا��ا  املباشر  التنفيذ  بامتياز  اإلدارة  وتمتع  ع��ا.  الصادرة  القرارات  اح��ام  األفراد   ع��  بالتا��  و�فرض  باستمرار،

 حاالت   ��  أو  الضرورة  حالة  ��  أو  االستثنائية  الظروف  ��  اإلدارة  سلطات  ا�ساع  و�زداد   ��ا.  تتمتع  ال�ي  الواسعة  السلطات  من  �ستمد

 ا�حاسم   املعيار  هو  وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية  هاجس  يظل  ذلك  ومع  ال�حية.  الطوارئ   �حاالت  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الطوارئ 

  اإلدارة   ع��  واملفروضة  القضائي  االج��اد   ر�خها  ال�ي  القيود   خالل  من  نلمسھ  وهذا  الشرعية.   وضمان  القانون   دولة  سيادة   لتحقق 

 الظروف.  هذه ظل  ��  الشرعية تحقيق بضمان الكفيلة االستثائية  الظروف أو الضرورة حاالت ��

  توافر  �ستلزم  استثنائية  ظروف  ��  أو  الضرورة  عند  أو  الطوارئ   حاالت  ��  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  مختلف  تطبيق  فإن  لذلك

 الشروط:  من  مجموعة

  ��دد   خطر   فوجود   السكينة".  ال�حة،  "األمن،  الثالثة  �عناصره  العام  النظام  ��دد   جسيم  خطر  وجود   يتع�ن  أو��  جهة  من

  �سبب   أو  شديدا،  إخالال  باألمن  تخل  داخلية  اضطرابات  او  خار��  غزو   �سبب  داهم  �خطر  البالد   تتعرض  �أن  الدولة،  سالمة

  ��   املعتادة  أو   املتوقعة  ا�خاطر  إطار  عن   يخرج  وأن   جسيما،  ي�ون   أن  ا�خطر  ��  ويش��ط  ذلك.   ونحو  و�اء  انتشار   أو  فيضان  حدوث 

  الدولة. حياة

   بمع�ى  محدقا،  أو  حاال  ا�خطر   ي�ون   أن  كذلك  ويش��ط
ّ
  الذي   هو  ا�حال  فا�خطر  وانت�ى.  وقع  قد  أنھ  أو  مستقبال   ي�ون   أال

 ينشا   الذي   الوه�ي  فا�خطر  حقيقيا.  ي�ون   أن   يجب   ا�خطر  أن  كما  �عد.  ينتھ  ولم  فعال   بدأ   قد   ي�ون   الذي   أو   الوقوع  وشك   ع��   ي�ون 

  الظروف  أو  الضرورة  نظر�ة  أح�ام  إعمال  ��  أثره  ينتج   ال  معقولة،  أسباب  ع��  مب�ي  ي�ون   أن  دون   لوحدها،  اإلدارة  تصور   أو  ذهن  ��

 االستثنائية. 

  الظروف   ملواجهة  استحالة  وجود   آخر  بمع�ى  العادية.  القانونية  بالوسائل  ا�خطر  هذا  دفع  �عذر  األمر  �ستلزم  ثانية  جهة  من

  إ��   مضطرة  اإلدارة  ت�ون   أن  يجب  بحيث  العادية،  للظروف  واملقررة  القائمة  القانونية  القواعد  و�جراءات  أح�ام  باتباع  االستثنائية،

  أو  قانونية  وسيلة  وجدت  فإذا  القصوى.  الضرورة   �ستدع��ا   ال�ي   ��  تتخذها   ال�ي  اإلجراءات  ت�ون   وأن   استثنائي،  �ش�ل   التصرف

  عاجزة   القائمة  القانونية  واإلجراءات  األح�ام  �انت  إذا  أما  إل��ا.  ال�جوء  فيجب  الدولة،  سالمة  ��دد   ال�ي  ا�خاطر  ملواجهة  دستور�ة

   .49منھ بد  ال أمرا االستثنائية الظروف  أو الضرورة نظر�ة تطبيق ا��  ال�جوء يصبح  آنئذ ا�خاطر، تلك مواجهة عن

 حالة  مع   املتخذ  االجراء  يتناسب  أن  بمع�ى   .50الضرورة  تقتض��ا  ال�ي   ا�حدود   ��   اإلدارة   تصرف   ي�ون   أن   يتع�ن   ثالثة  جهة  من

  ما   حدود  و��  الضرورة  تتطلبھ  ما  بقدر   اإلدارة،  تتخذها  ال�ي  االستثنائية  اإلجراءات  ت�ون   أن  فيجب  االستثنائي،  الظرف  أو  الضرورة

  الت�حية  تتم  أن  يجب  ال  اذ   استعمالها،  ��  تتعسف  أو  بالسلطة  و�ستأثر   ذلك  تتجاوز   ان  لإلدارة  يجوز   فال  فحسب.  تقتضيھ

  وا�حذر   ا�حرص  ترا��  أن  اإلدارة  فع��  الضرورة.  تقتضيھ  ما  بقدر  إال  -العامة  املص�حة  سبيل  ��  ذلك  �ان  و�ن-  االفراد   بمصا�ح

 
� الظروف العادية فتستطيع ان توقف تطبيقها وان �عدلها وان بحيث �� هذه ا�حاالت تملك اإلدارة ا�خروج عن أح�ام القوان�ن العادية ال�ي تل��م با�خضوع لها، واح��ام قواعدها �  -49

 تلغ��ا عن طر�ق أنظمة او لوائح الضرورة او بواسطة القرارات ال�ي لها قوة القانون، وما تصدره ��ذا الشأن �عد مشروعا.
أنھ م الشرعية �سبب عدم �عليلها وقت اتخاذها، غ��  أن "القرارات اإلدار�ة الفردية ال�ي تتخذها اإلدارة �� حالة الضرورة أوالظروف االستثنائية وال�ي يتعذر �عليلها، ال ت�ون مشو�ة �عداملتعلق بتعليل القرارات اإلدار�ة ع��    03-01ومع ذلك فقد نصت املادة الرا�عة من القانون    -50

) يوما من تار�خ  15�� طلب املع�ي داخل أجل خمسة عشرة (ار�خ التبليغ الطالعھ ع�� األسباب الداعية إ�� اتخاذ القرار اإلداري السل�ي الصادر لغ�� فائدتھ. و�جب ع�� اإلدارة حينئذ أن تجيب ع) يوما من ت 30يحق للمع�ي باألمر تقديم طلب إ�� ا�جهة املصدرة للقرار داخل أجل ثالث�ن (

 توصلها بالطلب". 
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 مواجهة   خالل  من  الدولة  سالمة  ع��  ا�حافظة  ��  املتمثل  املطلوب،  الهدف  تحقيق  ا��  للوصول   ضررا  وأقلها  الوسائل  أ�سب  وتختار

   االعتيادية. طبيع��ا إ��  األوضاع  و�عادة  ��ددها  ال�ي االستثنائية الظروف

 بان��اء   االستثنائية  اإلدارة  سلطات  وتنت�ي  العام.  الصا�ح  تحقيق  تصرفها  من  اإلدارة  هدف  ي�ون   أن  يتع�ن  را�عة  جهة  من

  �عد ما  ا��  يمتد فال  الظرف. ذلك  ف��ا  يقوم ال�ي الزمنية  الف��ة  ع��  االستثنائي الظرف أثر يقتصر إذ   االستثنائي، الظرف او الضرورة

  االستثنائية   فالسلطة  و�التا��  العادية.  الشرعية  قواعد  اتباع  اإلدارة  ع��  يوجب  االستثنائي  الظرف  أو  الضرورة  فزوال  ان��ا��ا،

 وعدما.   وجودا بھ وترتبط االستثنائي بالظرف تق��ن  لإلدارة

  ال�ي   الواسعة  االستثنائية  للسلطات  نظرا  الرقابة  من  تنجو  أن   ينب��   ال  االستثنائية،  الظروف   أو  الضرورة   حالة  فإن   وعموما

  وع��  السلطات.  تلك  ألجلھ  اإلدارة  منحت   الذي  الهدف  تحقيق   من  التأكد  لضمان  وذلك  الظروف،   هذه   ظل  ��  اإلدارة  ��ا  تتمتع 

 كمراسيم   الظروف،  تلك  ��  اإلدارة  تملكها  ال�ي  التشريعية  الوسائل  �سبب  عادة،  ال��ملان  يمارسها  ال�ي  الرقابة  أهمية  من  الرغم

 القضائية   الرقابة  ان  إال  لل��ملان،  أصال  املقررة   التشريعية  بالوظيفة  اإلدارة   �ستأثر  بوساط��ا  ال�ي  ،51القانون   قوة  لها  ال�ي   الضرورة

 حالة  ��  قانونية  أعمال  من  اإلدارة  تصدره  ما  أن  باعتبار  أثرا،  وأ�عدها  فعالية  الرقابات  أك��  تظل  تحديدا  اإلداري   القضاء  ورقابة

   أثرها. نطاق ا�سع و�ن إدار�ة قرارات �ونھ عن يخرج ال االستثنائية، الظروف أو الضرورة

  رقابة،   أي   بدون   مطلقة   سلطات  التنفيذية   السلطة  منح  ت��ر  ال  ال�حية،  الطوارئ   فرض��ا   ال�ي   االستثنائية  الظروف   إن

 لم   القوان�ن  أن  كما  الواقعية.  الصعو�ات  رغم  الظروف  هذه   ��  �شتغل  تزال  ال  والقضاء  ال��ملان  ��  ممثلة  الدستور�ة  فالسلطات

 االستثنائية   الظروف   هذه  ظل  ��  ح�ى  بدوره   املشرع  يقوم   أن   اعتقادنا  ��  يتع�ن  و�التا��   ال�حية.   الطوارئ   قانون   بمقت��ى   �عطل

 الدول. من مجموعة  �� العمل  بھ جرى  ما غرار  ع��

  الطبي��  ا�حامي  باعتباره  القضاء  يلعبھ  الذي  الدور   مع   يتالزم  الطوارئ،  حاالت  ��  سيما  ال  التداب��،  هذه  مختلف  تمثل   إن

    االست�جا��.  اإلداري  القضاء أو اإللغاء  قضاء أو الشامل بالقضاء األمر �علق سواء وا�حر�ات،  ل�حقوق 

  الصالحيات   �انت  إذا  مما  التحقق  يمكنھ  و�التا��  اإلدار�ة.  السلطات  لتداب��  حدود   وضع  للقا��ي  يمكن  األساس  هذا  وع�� 

 .52مهم��ا إلنجاز حقا ضروري  هو  ما تتجاوز  لم االستثنائية، الظروف خالل اإلدار�ة السلطات تول��ا ال�ي

  من  والتأكد  االستثنائي،  الظرف  أو  الضرورة  حالة  وجود   من  التحقق   أي  السبب،  عنصر   ع��  اإلداري   القضاء  رقابة  وتنصب

  ب�ن  التناسب  مبدإ   من   التحقق  ع��  الرقابة  تنصب   كما   االستثنائية.  سلطا��ا  استعمال   إ��   اإلدارة   دفعت  ال�ي   الواقعية  ا�حالة  �حة

 تناسبھ   ومدى  اإلدارة  تصرف  ��  املالءمة  عنصر  مراقبة  ا��  الفر���ي  الدولة  مجلس  قضاء  وانت�ى  االستثنائي.  والظرف  املتخذ  االجراء

  الصادرة   والقرارات  اإلجراءات   ��  الغاية  عنصر  ع��  اإلداري   القضاء  رقابة  تنصب  كما   االستثنائية.  الظروف  مع  الشدة  حيث  من

  يالحظ   الصدد   هذا  و��   لتحقيقھ.   اإلدارة  �س��   الذي  الهدف   مع   املتخذ  اإلجراء  مقارنة  للقا��ي  يمكن  بحيث  االستثنائية،  الظروف

  الظروف   أو  الضرورة  حالة  ��   الصادرة  والقرارات  اإلجراءات  أن  بمع�ى  عامة.  مص�حة  تحقيق  مجرد  هنا  الغاية  ت�ون   أن  يكفي  ال  أنھ

  الهدف   هذا   وجود   مدى   اإلداري   القضاء  ف��اقب  القائم،  ا�خطر  مواجهة  بقصد   أي  األهداف،  تخصيص  ملبدإ  تخضع  االستثنائية

 االستثنائية. اإلدارة  أعمال �� ا�خاص

 
ل  -51 للمشرع طبقا  القانون عادة أن "يأذن    2011من دستور    70لفصل  يمكن  الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقت��ى مراسيم تداب�� يختص  �� ظرف من  ل�حكومة أن تتخذ 

 ون اإلذن بإصدارها". باتخاذها، و�جري العمل ��ذه املراسيم بمجرد �شرها. غ�� أنھ يجب عرضها ع�� ال��ملان بقصد املصادقة، عند ان��اء األجل الذي حدده قان

إ  -52 ال�جوء  إن  إبحيث  �ان��  ثبت ان اإلدارة  الظروف االستثنائية، فاذا  او  تتطلبھ الضرورة  الذي  بالقدر  إال  يتم  الظروف االستثنائية ال  او  ت �ستطيع بصدد عمال نظر�ة الضرورة 

 تصرف او اجراء مع�ن ان تتبع اح�ام القوان�ن العادية ولم تفعل، �ان هذا التصرف او االجراء باطال.
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  تظل  و�نما  االستثنائية،  الظروف  أو  الضرورة  حالة  ظل  ��  الشرعية  نطاق  عن  تخرج  ال  اإلدارة  أن  ا��  تقدم  مما  ونخلص

  الظروف   جميع   ��  قائم  مبدأ   الشرعية   مبدأ   أن   يؤكد   بما  القضاء،  حددها  ال�ي   وللضوابط  ،53املشرع  رسمها  ال�ي  للقيود  خاضعة

  القواعد   ليشمل  يتسع  االستثنائية،  الظروف  أو   الضرورة  حالة  ��  الشرعية،   نطاق  أن  االمر  غاية  االستثنائية،  أو  م��ا  العادية  سواء

 جراء   الناجمة  االضرار  عن  مسؤولي��ا  تنتفي  ال  اإلدارة  أن  كما  الظروف.  تلك  أو  ا�حالة  هذه  ملواجهة  املقررة  االستثنائية  واإلجراءات

 أساس   ع��   ا�حالة  هذه  ��   املسؤولية   �ستند   حيث  �شأ��ا،   يتغ��   اإلدار�ة  املسؤولية   أساس  لكن  االستثنائية،  لسلطا��ا  مباشر��ا

  تتقرر   أن   يجوز   ال  كما  إلغاؤه،   يمكن  ال  الشر��   القرار  الن  ا�خطإ،  أساس  ع��   اقام��ا  جواز  لعدم  التبعة  تحمل  أو   ا�خاطر،

  ا�خطإ. أساس ع��  عنھ املسؤولية

اقبة  اإلداري  القا��ي تدخل إم�انية الثا�ي: املطلب  الشرطة  تداب��  ملر

  و�اعتبار  االست�جا��.  والقضاء  الشامل  والقضاء  اإللغاء  قا��ي  رقابة  ب�ن  اإلدار�ة   الشرطة  تداب��  ع��  الرقابة  أوجھ  تتنوع

  الدعوى   رفع  إم�انية  املتضرر   تخو�ل  خالل   من  الشامل،  والقضاء  اإللغاء   كقضاء  "، Le référé-liberté"   ل�حر�ات  حاميا  األخ��  هذا 

 سلطات  ع��  يتوفر  اإلجراءات  لهذه  إعمالھ  ��  القا��ي  فإن  السرعة،  وجھ  ع��  اإلداري   املست�جالت   قا��ي  أمام  االست�جالية

  ضرورة  هناك  أن  جهة،  من   يثبت،  أن  عليھ  يتع�ن  ولذلك  محددة.   إجراءات  باتخاذ   يأمره  أو   اإلدارة  قرار  �عليق   يمكنھ  بحيث   واسعة،

 حر�ة  قانو�ي  غ��  و�ش�ل  خط��  �ش�ل  ان��كت  قد  -تقاعسها  أو  أفعالها  خالل  من-  اإلدارة  أن  أخرى،  ناحية  ومن  ل�حكم.  م�حة

 فالقضاء   و�التا��  لها.  املتاحة  والوسائل  بالفعل  اإلدارة  اتخذ��ا  ال�ي  للتداب��  مراعاة  النقطة،  لهذه  بتقييمھ  القا��ي  و�قوم  أساسية.

  ل�حقوق   كضامن  اإلداري   القضاء  دور   عن  الدفاع  ينب��  بل  الطوارئ.  حلة  إبان  با�حاكم  العمل  بتعليق  مشمول   غ��   54االست�جا��

 السلطة  ��  ممثلة  الدولة فتصبح   الظروف هذه  بدا�� الوظيفة  هذه تتعطل  أن  ُيقبل ال  إذ  ،55االستثنائية الظروف  �� ح�ى وا�حر�ات

 قضائية.  رقابة أي  من  ِحٍل  ��  التنفيذية

  ىتوفر   مدى   مراعاة   خالل   من   املالءمة   �سلطة   يتمتع   وا�حر�ات  ل�حقوق   حاميا  باعتباره  االست�جا��  القضاء  بدور   وارتباطا

 ا�حكمة  قضت  الطعن،   وجدية   والضرر   �االست�جال   االست�جالية   الدعوى   ��   ينظر   وهو   تحققها   يجب   ال�ي   ا�جوهر�ة   الشروط 

 
 3املعدل، وقانون حالة الطوارئ الصادر ��    1849غشت    9ت عدة �شريعات تنظيم الضرورة والظروف االستثنائية من أهمها قانون االح�ام العرفية الصادر ��  �� فر�سا مثال تول  -53

 املعدل، الذي وضع ملواجهة الظروف االستثنائية الناشئة عن االضطرابات �� ا�جزائر.  1955ابر�ل 
 ن القضاء االست�جا�� �عدة مم��ات  أهمها �اآل�ي : تم�� األوامر الصادرة عت - 54

 االست�جال �سمح ل�خصوم ا�حصول ع�� أوامر قضائية بإجراء قضائي �� أقرب اآلجال و�أقصر اإلجراءات �حماية ا�حق املوضو��. -1

 لشامل للفصل �� الن�اع.ا�حصول ع�� أمر است�جا�� با�حماية املؤقتة أو ح�ى حماية ا�حق قد �غ�ي عن ال�جوء إ�� القضاء ا -2

 االست�جال يمكن من ا�حماية القضائية عن طر�ق إجراءات خاصة واستثنائية غ�� تلك ال�ي تتبع �� الدعوى املوضوعية.  -3

 االست�جال يمكن سرعة الفصل �� الن�اعات ال�ي يخ��ى عل��ا فوات الوقت وال�ي يتعذر ف��ا إصالح األضرار ا�حتملة مستقبال.  -4

 م االست�جال الصادرة �� املادة االست�جالية ت�ون قالبة للتنفيذ بمجّرد صدورها.  أح�ا  -5

 يمكن ال�جوء إ�� القضاء املست�جل �غض النظر عن وجود أو عدم وجود ا�حق املوضو�� ألن الدعوى االست�جالية تقوم ع�� مص�حة محتملة. -6

 شروط الدعوى العادية.  الدعوى االست�جالية �� وسيلة التخاذ اإلجراءات التحفظية و���تب عن ذلك استقالل أو تم�� الدعوى االست�جالية �� شروطها املوضوعية عن -7

 الدعاوى االست�جالية يمكن رفعها �� أي وقت بما ف��ا أيام العطل والراحة. -9

 الدعوى االست�جالية.قصر آجال الت�ليف با�حضور ��  -10
املادة    -  55 عليھ   نصت  ما  وفق  للمست�جالت،  كقا��ي  الفر���ي،  الدولة  مجلس  أصدر  املقارنة،  سبيل  بتار�خ    L.511-2ع��  أمرا  اإلداري،  القضاء  قانون  . 2020مارس    22من 

لرئيس الوزراء، بحكم صالحياتھ، أن �سن إجراءات الشرطة ال�ي تنطبق ع�� اإلقليم بمثابة  نموذج للظروف االستثنائية: "يجوز    Covid-19اعت��القضاء الفر���ي أن جائحة �ورونا   

مارس   22الذي �عا�ي منھ فر�سا حالًيا "(مجلس الدولة،  نقابة األطباء الشباب ، األمر الصادر ��    Covid-19بأكملھ، وال سيما �� حالة ظروف استثنائية، مثل و�اء مؤكد، �و�اء �ورونا   

 )439674، رقم  2020

بأن إغالق املتاجر �إجراء للمحافظة ع�� �حة املواطن�ن    2020أبر�ل    18بتار�خ    فور�ومرن  بأملانيا-براندنبوغ وم�لنبورغ-و�� نفس السياق قضت ا�حاكم اإلدار�ة العليا �� واليات برل�ن 

برل�ن وغرايفسفالد دعاوى است�جالية من أ�حاب متاجر ضد   �� �ل من  اإلدار�تان  ا�حكمتان  الدستور. كما رفضت  و�توافق مع  تف��ي "مناسب"  إغالق متاجرهم �سبب  قرارات 

 .واعت�� القضاة أن قرار اإلغالق ين�جم مع قانون ا�حماية من العدوى و�توافق مع الدستور .ف��وس �ورونا يطلبون إعادة فتح فروعها �� روستوك وف��مار

https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
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  من  التأكد  �عد  الوط�ي،  ال��اب  إ��  الدخول   مالطا  من  قادم  لي�ي  مواطن  بأحقية  ،202056  مارس  23  بتار�خ   البيضاء  بالدار  اإلدار�ة

  االست�جا��   األمر  وجاء  .البيضاء  بالدار  إقامتھ  م�ان  تحديد  مع   ا�جوي   ا�حظر  ف��ة  طيلة  وذلك   “�ورونا”،  بف��وس  إصابتھ  عدم

  �سبب   2020  مارس  16  منذ  املطار  داخل  “محبوسا”  نفسھ  األجن�ي  املواطن  هذا  وجد  �عدما  ،57البيضاء  بالدار  اإلدار�ة  با�حكمة

   .ا�جو�ة الرحالت ومنع  الطوارئ  حالة فرض

  غ��  و�ال�جرة   املغر�ية  باململكة  األجانب  و�قامة  بدخول   املتعلق  03_ 02  رقم  القانون   “مقتضيات  أن   إ��   القرار  استند   وقد

  منع   أي  نتيجة  املغر�ية  الدولية  باملطارات  عالق�ن  اململكة  ل��اب  العابر�ن  األجانب  املسافر�ن  بقاء  �حالة  تتطرق   لم  ،58الشرعية

 إطار   ��  باملطار،  العالق  ال�خص  منھ  يتظلم  ضرر   أي  لرفع  املست�جالت  قا��ي  تدخل  دون   يحول   ال  ذلك  أن  إال  للط��ان.  اضطراري 

 العامة  ا�حر�ات  حماية  ��  اإليجا�ي  دوره   تحقيق   املستجعالت  قا��ي   طرف   من   ترا��   وال�ي   العدالة،  ومبادئ   العامة  القواعد  تطبيق 

  القانونية. ومراكزهم لألفراد 

 من  با�خروج  ومنعھ  ا�خامس  محمد  بمطار  العبور   بنقطة  املد��  تواجد  �ان  “ول�ن  بأنھ  االست�جا��  أمره  القا��ي  علل  وقد

  البالد،   ��  العليا  السلطات  قررتھ  الذي  الص��  ا�حظر  نتيجة  العالم،  دول   جّل   �عيشها  ال�ي  الراهنة  للظرفية   نظرا  ي��ره  ما  لھ  املطار،

 املغر�ي  ال��اب  إ��   الولوج  بخصوص   طلبھ   دراسة  إم�انية  من   يمنع   ال  ذلك   أن  إال  ، 19  �وفيد   املستجد   �ورونا  ف��وس  انتشار  لتفادي

  ال   وال�حية  االجتماعية  "حالتھ   ��   تتمثل   م��رات   إ��   استند  املد��   طلب  أن   القضائي  القرار   هذا   واعت��  ا�جوي”.  ا�حظر  ف��ة  خالل 

 السكري".  داء  وهو  مزمن  بمرض مصاب وأنھ سيما

 59بالر�اط   اإلدار�ة  االستئناف   محكمة  قضت  البيضاء  بالدار  اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس   أصدره  الذي   األمر  لهذا   واستئنافا

  إ��   إشارة  ��  قانو�ي،  سند  ع��  يتوفر  اللي�ي  املواطن  أن  يفيد  مما  خال  امللف  ب�ون   حكمها  ا�حكمة  وعللت  االبتدائي.  ا�حكم  بإلغاء

  لألمن   العام  واملدير  الدو��،  والتعاون   ا�خارجية  وز�ر  عن  نائبا  بصفتھ  للمملكة  القضائي  الوكيل  و�ان   املغرب.  إ��  الدخول   تأش��ة

  للبالد،   العليا  السلطات  قررتھ  الص��،   ا�حظر  نتيجة  تقرر   الذي   ا�جوي   ا�حظر  قرار  بأن   االستئنافية،  مذكرتھ  ��  أد��   قد   الوط�ي

   التطبيق. الواجبة  السيادية القرارات ضمن  يندرج والذي  �ورونا، ف��وس  انتشار لتفادي

  بالدخول   باإلذن  ق��ى  األمر  مصدر  أن  اعتبار  ع��  االختصاص  قواعد  خرق   االبتدائي  ا�حكم  أن  القضائي  الوكيل  وأو�ح

  مبدأي  خرق   إ��  باإلضافة  التنظيمية،  السلطة  اختصاص  من  و�نما  القضاء،  اختصاص  ضمن   يندرج  ال  ما  وهو  الوط�ي،  لل��اب

 أساس   ع��  االرت�از  عدم  ع��  فضال  لإلدارة،  أوامر  يوجھ  وال  يدبر  وال  يحكم  اإلداري   القا��ي  و�ون   دستور�ا،  املكرس  السلط  فصل

 اإلجراءات  عن  وثائق  وترجيح   أحادية،  نظر   وجهة  إ��  واالستاد  القصوى،  االست�جال   حالة  انتفاء  خالل  من   التعليل  وا�عدام   قانو�ي،

 إصابة   عدم  من   التأكد  يقت��ي  األمر  تنفيذ  أن  أخرى،  جهة  من  القضائي  الوكيل  أبر  كما  العليا.  السلطات  اتخذ��ا  ال�ي  السيادية

 إصابتھ   ثبت   إذا   أنھ  كما   ال�حة،  وزارة  و��   الدعوى   ��   طرفا  ليست   أخرى   إدارة   تتواله  والذي   �ورونا،  ف��وس  من  عليھ  املستأنف

  أن   إ��   ا�حكمة  خلصت   وقد   ا�جوي.   ل�حظر   خرقا  �عد   ما  وهو  مصاب،  �خص  بإدخال   أمرت   قد  ا�حكمة   ت�ون   الف��وس  ��ذا 

 
 . 2020مارس  23بتار�خ  7101/358/ 2020ملف   239أمر است�جا�� رقم  ا�حكمة اإلدار�ة بالدار البيضاء،  - 56
 ا�خامس الدو�� بالدار البيضاء، إال�عود تفاصيل هذا امللف آ�� �ون مواطن لي�ي، �عمل لدى شركة لالستثمار �� إحدى الدول اإلفر�قية، �ان متوجها إ�� تو�س ع�� مطار محمد    -57

إ�� تو�س. بقي املع�ي عالقا بقاعة العبور بمطار  أنھ تفاجأ عند وصولھ إ�� املغرب بإعالن السلطات املغر�ية إغالق حدودها ا�جو�ة، مما �عذر معھ إقالع الطائرة ال�ي �ان سيتوجھ ع��ها 

يس ا�حكمة رفع الضرر الالحق بھ، و�صدار إذن لھ بولوج ال��اب الوط�ي مع �عهد قنصلية محمد ا�خامس الدو�� بالدار البيضاء، دون أي م��ر ملدة تز�د عن ثالثة أيام، ملتمسا من رئ

 بلده بالتكفل بھ لغاية رفع ا�حظر ا�جوي.
رقم    -  58 شر�ف  ��    1-03-196ظه��  رمضان    16صادر  رقم2003نوفم��    11(  1424من  القانون  بتنفيذ  غ��    02-03  )  و�ال�جرة  املغر�ية  باململكة  األجانب  و�قامة  بدخول  املتعلق 

 .  2003 نون�� 13 الصادرة يوم ا�خميس 5160  ا�جر�دة الرسمية رقم املشروعة. 
تأش��ة  -59 املغر�ي دون  ال��اب  إ��  الدخول  أراد  لي�ي،  الوط�ي، ضد مواطن  املغر�ية، ومدير�ة األمن  والتعاون  ا�خارجية  بالر�اط حكم لصا�ح وزارة  ، قررت محكمة االستئناف اإلدار�ة 

 ) إلغاء ا�حكم الصادر عن قا��ي املست�جالت با�حكمة اإلدار�ة بالدار البيضاء.2020مارس  26بتار�خ   2020/202/422ملف  210(حكم استئنا�� 



  الطوارئ:   حاالت في اإلداریة الشرطة
 بالمغرب  الصحیة الطوارئ

 
  
 
 

 

17 

  أو   نفسھ  ا�حظر   قرار  يقررها  ال�ي  ا�حاالت  ��  إال  القانونية  آثاره  �عليق  يمكن  وال  بامتياز  السيادة   أعمال  ضمن  "يدخل   املتخذ   القرار

 ا�ختصة".  السلطة نفس اتخذ��ا ال�ي الالحقة األعمال

  أعمال   نظر�ة  إعمال   "سالح  السالح  هذا  تمتلك  عل��ا  تتوفر  ال�ي  اإلدار�ة  الشرطة  وسلطات  مهام  خالل  من  اإلدارة  �انت  و�ذا

 الواسع   بمعناه  القانون   لتجسد   �س��  فالقضاء  القضائية،  للممارسة  ت�ون   أن  يجب  الفصل   �لمة  أن  نرى   فإننا  السيادة"، 

    كنص. م��ا أك�� كممارسة

  الذي   االبتدائي   ا�حكم  بإلغاء  ا�حكمة  قضت   ح�ن   السيادة   أعمال   نظر�ة  ع��   اإلدار�ة  االستئناف   محكمة   حكم  استند   لقد  

  أ�سط   سلكت  بالر�اط  اإلدار�ة  االستئناف  محكمة  أن  �عت��  أن  يمكن  أال  نتساءل  لكن   البيضاء.  بالدار  اإلدار�ة  ا�حكمة  أصدرتھ

 بنظر�ة   االستئنا��   لقرارها  ت��يرها  إطار  ��  احتمت  حينما  اإلداري،  القضاء  أدبيات  ��   عميق   اج��اد   أو  بحث  عناء  دون   ا�حلول،

   .60السيادية"؟ القرارات ضمن يندرج الص��، ا�حظر نتيجة تقرر  الذي ا�جوي  ا�حظر "قرار  بأن اعت��ت ملا السيادة،  أعمال

  �عليق   إجراء  أن  أيضا  املالحظة  تجدر  السيادة،  أعمال  نظر�ة  ضمن   ا�جوي   ا�حظر   قرار  اخ��لت  ال�ي  النظرة  هذه   عن  فضال

  ع��   وا�حفاظ  العامة  املص�حة  إطار  ��  العمومية  السلطات  اتخذتھ  و�دار�ة،  تنظيمية  طبيعة  من  يبقى  ذاتھ  حد   ��  ا�جو�ة  الرحالت

  عن  املعلن  فاملرسوم  باملرسوم.  مقارنة  صدوره  بتوقيت  تتعلق   مالحظة  يث��   السيادي   بالعمل  تكييفھ  لكن  املواطن�ن.   وسالمة  �حة

  ال�حية.   الطوارئ   عن  واملعلن  لھ  الالحق   باملرسوم  متصل  إداري   عمل   الزاو�ة  هذه  من  وهو  الحقا.  صدر  ال�حية  الطوارئ   حالة

   السيادة.  أعمال بنظر�ة ر�طھ  الضروري  من   ليس و�التا��

  جميع   ع��  اإلداري   القا��ي   رقابة  تنصب  أن  يف��ض  اإلدار�ة،  السلطات  عن  القضائية  السلطات  فصل   ملبدأ   وتطبيقا  و�ذلك 

 لنظر�ة   تطبيقا  ال،  أم  السيادة  أعمال  قائمة  ضمن  يدخل  �ان  إن  العمل  طبيعة  فحص  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  اإلدار�ة  األعمال

  دوا��   من   التحقق   ع��  تنصىب  أن  يجب   الطوارئ   طار إ  ��   املتخذة  اإلدار�ة  القرارات  � ع�  الشرعية  فرقابة  املنفصلة.  القرارات

  واملص�حة  العامة  املص�حة  ب�ن   التناسب  ومدى   فيھ،  املطعون   اإلداري   القرار   ي��ر  بما  العام،   النظام  ع��   وا�حفاظ  العامة   املص�حة 

 �انت  إذا  مما  التحقق  خالل  من  الطوارئ   �حالة  املؤطرة  والتنظيمية  القانونية  باملقتضيات  التقيد  مدى  وفحص  الشرعية،  ا�خاصة

  الطوارئ   �حالة  املعلنة  والتنظيمية  القانونية  املقتضيات  خرق   وعدم  العامة،  ال�حة  حفظ  أو  العام  النظام  حفظ  القرار  من  الغاية

  السيادة"،   "أعمال  نظر�ة  تطبيق   ��   التوسع   يجب  ال  أنھ  نرى   و�التا��  املوضوعية.   أو   املسطر�ة   إجراءل��ا  مستوى   ع��  سواء  ال�حية

 عدة   إخراج  أيضا  شأنھ  من  وهذا  ،61اإلدار�ة  األعمال  ع��  الرقابة  ��  اإلداري   القا��ي  سلطات  تقييد  قللنا  كما  شأنھ  من  ذلك  ألن

 القضائية. الرقابة من إدار�ة أعمال

  إطار  و��  .62السيادة  أعمال  ع��  رقابتھ  �سط  إ��   املنفصل،  القرار  نظر�ة  إ��   استنادا  الفر���ي،  اإلداري   القضاء  ذهب  وقد

 فر�سية،   مدينة  عمدة  لقرار  اإلدار�ة  بالطبيعة  القضاء  نفس   أقر  ،19  �وفيد   �ورونا  و�اء  تف��ي  �حار�ة  ال�حية  الطوارئ   حالة

  الرقابة  من   استبعاده  ي��ر  قد  بھ،  متصال  قرارا   أو  سياديا  قرارا  �ونھ  مسألة  تثار  أن   دون   ا�خروج،  عند  الكمامات  ارتداء  بفرض

 
االستئناف اإلدار�ة بالر�اط، �� �ونھ وصف قرار ا�حظر ا�جوي بالقرار السيادي بامتياز. مع ما ي��تب  عن محكمة   2020مارس  26الصادر بتار�خ تكمن أهمية هذا االح��اد القضائي  -60

 عن ذلك من إش�االت قانونية حول تحديد معاي�� تمي�� القرارات السيادية، ومدى دور القضاء �� إعمال رقابتھ عل��ا.
النظام العام، �� أحد م�وناتھ األساسية أال و�� ال�حة العامة، بمع�ى آخر فاألمر يتعلق بتداب�� لسلطات الشرطة   �عتقد أن إعالن حالة الطوارئ ال�حية يتعلق با�حفاظ ع��  -61

 اإلدار�ة، و�� بطبيعة ا�حال تخضع لرقابة القا��ي اإلداري.
62- (CE, Ass, 28 mai 1937, Decerf . Ass, 30 mai 1952, Dame Kirkwood. CE, Ass., 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 

Gouverneur de la colonie royale de Hong Kong. CE, Sect., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation. CE, Sect., 21 juillet 1972, Legros. CE, Ass., 8 janvier 

1988, Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire c. Communauté urbaine de Strasbourg.Voir Michel VIRALLY, L'introuvable acte de 

gouvernement, RDP 1952 p. 326. 
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  من  يتضمنھ  ما  مدى  زاو�ة  من  القرار  هذا  شرعية  مناقشة  تمت  وقد   .63تنفيذه  بإيقاف  است�جا��  أمر  بموجب  وق��ى  القضائية.

  ل�ح�ومة   الطوارئ   قانون   ��ا  سمح   إضافية  باختصاصات  اإلدار�ة،  الشرطة  مهام  ممارسة  ��  العمدة  وحق   التنقل،  �حر�ة  تقييد

 الفر���ي.  الدولة �جلس بقرار األمر هذا  تأييد تم وقد فقط،

د   العامة،  ال�حة  �حماية  لإلدارة  املمنوحة  الواسعة  التقدير�ة  السلطة  إ��  املرة   هذه   واستنادا 
َّ

  اإلدار�ة   ا�حكمة  رئيس   أك

  ال��اب   و���  من  وا�خروج  الدخول   حر�ة  بمبدأ  يخل  ال  ُمؤقت  تنظي�ي  تدب��  «مجرد   والبحري   ا�جوي   ا�حظر  حالة  أنَّ   ،64بالر�اط 

  عام، �أصل الوط�ي
ً
   نفسھ». القانون  يؤّسسها ا�حق هذا  لتنظيم ضوابط  يحدد  الذي الدستور  من 24 الفصل  سنده  أنَّ  خاّصة

  ا�جز�رة  بميناء  عالق�ن   ظال  �عدما  ،65املغر�ي  ال��اب   إ��   الدخول   وزوجتھ  مغر�ي   مواطن  طلب   رفض   بقرار  األمر   يتعلق 

ة.  الطوارئ   حالة  إعالن  إثر  ع��  إسبانيا،  ��  ا�خضراء لت  وقد   ال�حيَّ
َّ
  أن   رغم  الص��،  ا�حجر  بإجراءات  قرارها  اإلدار�ة  السلطات  عل

مت  السلطات  هذه
َ
ة  رحالت  عدة  نظ ة  بلدان  رعايا  إلجالء  جو�َّ ة  انتقادات  عنھ  ترتب  مما  باملغرب،  عالق�ن  أجنبيَّ   إ��   تحيلنا  حقوقيَّ

 واألجانب.  املغار�ة املوطن�ن  ب�ن التمي�� مسألة إثارة

ة  ا�حدود   إغالق  قرار  أنَّ   إ��  نظًرا  ُمؤسس؛  غ��  باعتباره  املدعي�ن  طلب  ا�حكمة  رئيس  رفض  لقد ة  ا�جو�َّ  طبًقا   تم  والبحر�َّ

ة،  با�جر�دة  �شر  الذي  الطوارئ   لقانون  ھ:  معت�ً�ا   الرسميَّ   للطالب�ن   اإلذن  طر�ق  عن   ال�حية  الطوارئ   حالة  خرق   ُيمكن  «ال  أنَّ

   املغر�ي»،  ال��اب  إ��   بالدخول 
ً
ل   املغر�ية  السلطات   بھ  قامت  «ما  أن   خاّصة

ّ
  القا��ي  وأن  السائد،  الوضع   ظّل   ��  اآلنية  الشرعية  ُيمث

   األحوال».  �ّل   �� الشرعية يح�ي االست�جا�� 

ل   وقد
َّ
ة  ا�جنسية  يحمالن  �ان   "و�ن  املدعي�ن  بأنَّ   رفضھ   عل   و���   من   والدخول   ا�خروج  حّق   ولهما  باملغرب   و�قيمان   املغر�يَّ

  منطقة   ��   وجودهما   استمرار   فإنَّ   ا�حال  نازلة  ��  أما  العادية.  األحوال  ��   يبقى   ذلك   أنَّ   غ��  الدستور،   ألح�ام  طبًقا  الوط�ي  ال��اب

ما  إسبانيا،  من   املغرب  إ��   قادم�ن  �انا  �عدما  ا�خضراء  با�جز�رة   العبور  ة  تداب��  إ��   يرجع  إنَّ خذ��ا   وحاسمة  سريعة  اح��از�َّ
ّ
  ات

 ال�ّحة  �حماية  ا�جال  هذا  ��  لها  املمنوحة  الواسعة  التقدير�ة  السلطة  إ��  استناًدا  و�حري؛  جوي   حظر   بفرض  املغر�ية  السلطات

  ال�حية   الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سّن   يتعلق  بقانون   مرسوم  بإصدار  القانونية  وصيغ��ا  ش�لها  أخذت  تداب��  و��  العامة،

 تدب��  «مجرد   والبحرّي   ا�جوّي   ا�حظر  حالة  أنَّ   اعت��  ا�حكمة،  رئيس  بھ  صرح  الذي  التعليل  مقابل  و��  ع��ا».  اإلعالن  واجراءات

ٍت   تنظي�ي
ّ
   عاّم،  �أصل  الوط�ي  ال��اب  و���  من  وا�خروج  الدخول   حر�ة  بمبدأ  يخل  ال  ُمؤق

ً
  الدستور   من  24  الفصل  سنده  أنَّ   خاّصة

 العام.  النظام ع�� وا�حفاظ  العامة املص�حة حماية هدفھ نفسھ»، القانون   يؤّسسها ا�حق هذا لتنظيم ضوابط  يحدد  الذي

 

 

 

 

 

 
63 - Ordonnance n°2003058 du 25 mai 2020. « Le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 mai 

2020 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a obligé les personnes de plus de onze ans à porter un masque "grand public" ou chirurgical couvrant la 

bouche et le nez pour fréquenter les voies et places situés sur la Grande-Ile, les ponts et voies adjacentes, du 21 mai au 2 juin 2020 de 10 heures à 20 heures». 
 . 2020مارس   31صادر عن رئيس ا�حكمة اإلدار�ة بالنيابة بالر�اط بتار�خ  7101/2020/ 667ملف رقم  955أمر عدد  -64
بإغالق حدودها �� إطار إجراءات مواجهة ف��وس �ورونا، حيث وجد أز�د من  �سلط قرار اإلدارة هذا، الضوء ع�� إش�الية املغار�ة العالق�ن با�خارج، �عد قرار السلطات املغر�ية    -65

 مختلف دول العالم.ألف مغر�ي أنفسهم عالق�ن �� ا�خارج، غالبي��م �انوا �� ز�ارات قص��ة لعائال��م أو �� رحالت سياحة أو عمل أو دراسة، و�توّزعون ع��  16

http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Communique-de-presse-du-26-mai-2020-le-juge-des-referes-suspend-l-obligation-de-porter-un-masque-au-centre-ville-de-Strasbourg
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 خاتمة

 ع��  يمنع  بقدرما  القضائية،  السلطات  عن  اإلدار�ة  السلطات  استقالل   مبدأ  بأن  القول   إ��  البحث،  هذا   ��اية  ��  نخلص

  هذا  أن  ونرى   القضائية.  الوظيفة  ��  التدخل  من  األخ��ة   هذه   يمنع  اإلدارة،  ��ا  تقوم   ال�ي  الوظائف  وعرقلة  التدخل  ا�حاكم

 ف��ا   تتوفر  قضائية  هيآت  أمام  محاكم��م  بإجراء  وذلك  القا��ي،  إ��   ال�جوء  ��  لألفراد   ا�خول   الطبي��  با�حق  يرتبط  االستقالل

  يجب  لذا  لها.  وا�حامي  وا�حر�ات   ا�حقوق   كفالة  ع��  القيم  هو  القضاء  أن  بما  والن�اهة،  وا�حياد   االستقالل  من  القضائية  الضمانات

  ومحايدا   مستقال   قضاء  يكن  لم  ما  كذلك  ي�ون   ال  وهو  املطلوب،  دوره   يمارس  ل�ي  ال�افية  الضمانات  فيھ  تتوفر  قضاء  ي�ون   أن

   ونز��ا.

 القضايا   �عض  بخصوصية  أو  العادية  غ��  ا�حاالت  أو  االستثنائية  بالظروف  يتأثر  أن  القضاء،  استقالل  ضمان  ينب��  وال

نازع  ال�ي
ُ
 العامة  املص�حة  ب�ن  �شأ��ا  املصا�ح  تتضارب  قد  وال�ي   االستثنائية،  الظروف  إبان  املتخذة   اإلدارة  قرارات   شرعية  ��   ت

  إحقاق   ��  املتمثلة  وظيفتھ   من  الغاية  بتحقيق  مطالب  فالقا��ي  العامة.  وال�حة  العام  النظام  ع��  حفاظا  ا�خاصة  واملص�حة

 القانون. دولة ل��سيخ  وضمانا  للشرعية تكريسا املصا�ح ب�ن واملوازنة عل��ا، املتعارف القضائية املبادئ وتطبيق  العدل
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