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 تقديم:

 العامة،   وا�حر�ات  اإل�سان  بحقوق   الرتباطھ  نظرا  القانونية  الدراسات  ��  ك��ى   بأهمية  1اإلدار�ة  املشروعية  مبدأ  يحظى

 ألن  العادية   الظروف   ��  كب��ة   إش�االت  يث��   املبدأ   هذا   �ان  و�ذا   .2والقانون   ا�حق   دولة  مقومات  من  أساسيا  مقوما  باعتباره   وكذلك 

 الواقعية  بالظروف  ترتبط  و�نما  فقط،  القانونية  با�جوانب  مرتبطة  دقيقة  وقضائية  إدار�ة  مساطر  سلوك  تتطلب  ال  حمايتھ

 وأعمق.  أك�� االستثنائية الظروف �� يث��ها ال�ي  والتساؤالت  اإلش�االت فإن ووقائعها،  قضية ب�ل املرتبطة

  ��   وح�ى   العامة،  ومرافقها  الدولة  مؤسسات  ��  فشيئا   شيئا  يتغلغل   أخذ   االستثنائي  التدب��  من  نوعا  أن  وا�حا  بدا  لقد

  التوقع   وعدم   املفاجأة  عامل  من  و�الرغم  الطارئة.  الظروف  تأث��  عن   بمنأى   القضائية  السلطة   تكن  لم  و�الطبع  التشريعية،  املسطرة 

  تأث��ات  من  �سلم  لم  وضعية  و��   الظرفية،  هذه  مع  التأقلم  الدولة  أجهزة   مختلف   حاولت   فقد   ال�حية،  الطوارئ   حالة  طبع  الذي

 دوليا.   وح�ى  وطنيا اجتماعيا، اقتصاديا، املستو�ات: مختلف  ع�� جسيمة

  ما  وهو   جديدة،  و�ساؤالت  تحديات   معها  تحمل  جديدة،  وقضايا  منازعات  ظهرت   استثنائية  ظرفية  و�أي  ا�حال،  و�طبيعة

 ولم   دستور�ا،  مكفولة  أساسية   وحر�ات  حقوق   ع��  باالعتداء  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  االختبار  محل  القضائية  السلطة  دور   جعل

  حقيقي   اختبار  أمام  القضائية  السلطة  وضعت   لقد  بخصوصها.  متواترة  اج��ادات   وكرس  بل  حماي��ا،  ��   ي��دد   القضائي  ا�جهاز  يكن

 االستثنائية. الظروف �� وا�حقو��  القضائي األمن  تحقيق ع�� قدر��ا مدى   هو جوهره 

  املواطن�ن،  شأن   ذلك  ��  شأ��ا  للقانون   العمومية  السلطات  تخضع  أن  اإلدار�ة  املشروعية  ملبدأ  األساسية  املقومات  منو 

 أس�ى   هو  "القانون   أنھ:  ع��   نص   الذي  املغر�ي  الدستور   من   السادس  الفصل   ��  ذلك  تأكيد  تم  فقد  املقت�ىى   هذا  ألهمية  ونظرا

  باالمتثال  وملزمون   أمامھ،   متساوون  العمومية،  السلطات  ف��م  بما  اعتبار��ن،  أو  ذاتي�ن   أ�خاصا  وا�جميع،   األمة  إرادة  عن   �عب��

  أو   العادية  الظروف   ��  سواء  ،اإلدار�ة  املشروعية   ملبدأ  مخالفة  �انت  و�ال  بالقانون   العامة  اإلدارات  تل��م  أن  املبدأ  هذا  يفرض  إذ  ".لھ

  اإلدارة   طرف  من  مخالفتھ  تمت  ما  إذا  نصا��ا  إ��   األمور   إرجاع  ��  أساسيا  اإلداري   القضاء  دور   و�جعل  االستثنائية،  الظروف   ��

  القضاء   قدرة  مدى  ��  تتج��  عميقة   �ساؤالت  بخصوصها  طرحت  املهمة   هذه   أن  غ��  ،اإلدار�ة  املشروعية   مبدأ   حماية  و�التا��

 االستثنائية. الظروف  ظل  �� وا�حقو��  القضائي األمن تحقيق  وتحديدا وظيفتھ، أداء ع�� اإلداري 

  إعالن   دوا��  ب�ن  التوازن   تحقيق   ع��   اإلداري   القضاء  قدرة   مدى  ع��   الوقوف  إ��  ��دف  الدراسة  هذه  أن   إ��  التنو�ھ،  و�جد

  ��   للمشروعية  حاميا  باعتباره  اإلداري   القضاء  سلطات  ح توضي و   جهة.  من  ،اإلدار�ة  املشروعية  حماية  و��ن  ال�حية  الطوارئ   حالة

الطوارئ   إبان  اإلداري   القضاء  ألداء  مواكبة  نروم  ثم   ومن  .ثانية  جهة   من  ،االستثنائية  الظروف   إ��   باالستناد   ال�حية،  ف��ة 

  الدراسة   هذه   و�س��   الف��ة،   هذه  ظل  ��  الصادرة   القضائية  واألوامر  األح�ام   �عض   وكذا   الف��ة،  لهذه  املؤطرة   القانونية  النصوص

املقتضيات  ��  العامة  وا�حر�ات  اإل�سان  حقوق   وضعية  ع��   التعرف  إ��  أيضا  حالة  إبان  االستثنائية  والتداب��  القانونية  ظل 

 ال�حية. الطوارئ 

 اإلدار�ة  املشروعية  حامي   أنھ  وسيثبت  املشروعية،  مبدأ   حماية  ��  سيستمر  اإلداري   القضاء  أن   مؤداها   فرضية  من   وننطلق 

 ف��ا.  الصادرة  الدولة  ببيئة  ترتبط  وأح�امھ  بيئتھ  بنا  يظل  القا�ىي  أن  ف��ضن  ثا�ي  جانب  و��   أول،  جانب  ��  ��اعل  االعتداء  حالة

 ��  القضاء  دور   إيضاح  وكذا  ،اإل�سان  بحقوق   ارتباطها  ��  الطوارئ   �حالة  القانو�ي  اإلطار  نو�ح  سوف  فرضيةال  هذه  من  للتأكدو 
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  للمست�جالت،   قاضيا  بصفتھ  اإلداري   القضاء  عن  الصادرة  الطعون   بمناسبة  الصادرة  القضائية  األوامر  إ��  باالستناد   حماي��ا

   االستثنائية. الظروف  ��  الفر��ىي  والقضاء  املغر�ي القضاء من  �ل  و�عامل  سلطات لتوضيح  مقارن  من�ج  إ�� باالستناد 
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  ال�حية الطوارئ  �حالة  القانو�ي السند أوال:

 ي��:  ما إ�� استند نجده 3ال�حية الطوارئ  حالة بأح�ام املتعلق بقانون  املرسوم إ�� بالرجوع

  املغر�ي؛ الدستور  من  81  الفصل -

 املغر�ي؛ الدستور  من  24  الفصل من الرا�عة الفقرة  -

 املغر�ي؛ الدستور  من  21  الفصل -

   العاملية.  ال�حة منظمة  عن الصادرة التنظيمية اللوائح  -

 التالية: املالحظات إبداء املهم من فإنھ األسانيد هذه   و�خصوص

  �شروط   قوان�ن  مراسيم  إصدار  من  يمك��ا  والذي  الدستور   من  81  الفصل  ع��  بقانون   املرسوم  إلصدار  ا�ح�ومة  اعتمدت -

 ي��:  فيما  وتتمثل  محددة

 الدورات؛ ب�ن الفاصلة بالف��ة و�تعلق بقانون  املراسيم إصدار زمن •

 املستشار�ن؛ ومجلس  النواب مجلس من  �ل ��  املعنية ال�جان  مع  اتفاق إطار �� بقانون   املراسيم هذه استصدار شرط •

  املرسوم  هذا  لإلصدار  املوالية  لل��ملان  العادية  الدورة  ع��  بقانون   املرسوم  عرض   بضرورة  األمر  و�تعلق  الحق  إجراء •

 .4�عد فيما اإلجراء  هذا   تحقق فقد  ، و�الفعل ا�عقادها عند  بقانون 

  ا�ح�ومة  ف��ا  ت�جأ  ال�ي   األو��  املرة   فليست  مشكال،  يطرح  ال  األمر   فإن  املرسوم  هذا   إلصدار  املتخذة  اإلجراءات  و�خصوص

 ال��ملان.  دورات  ب�ن الفاصلة الف��ة خالل بقانون  مراسيم إصدار  إ��

 . تضمن ممتل�اتھ  وحماية  وأقر�ائھ،  �خصھ  سالمة   ��   ا�حق  فرد  "ل�ل  أنھ:  ع��   ينص   الذي  21  الفصل  ا�ح�ومة  اعتمدت 

  ل�جميع"،   املكفولة  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  اح��ام  إطار  ��  الوط�ي،  ال��اب  وسالمة   الس�ان،  سالمة  العمومية  السلطات

 وواجبات:   حقوق  ب�ن تتوزع أساسية مقتضيات تضمن أنھ نجد الفصل هذا  و�قراءة

 ممتل�ا��م؛ حماية ��  حقهم  وكذا أقر�ا��م، وسالمة  ال�خصية سالم��م  �� األفراد  بحق و�تعلق   :األول  املقت��ى

  هذا  و�خصوص  الوط�ي،  ال��اب  وسالمة  الس�ان  سالمة  ضمان  العمومية  السلطات  بواجب  و�تعلق  :الثا�ي  املقت��ى

  الفصل   ��  عليھ  املنصوص  املدلول   مع  و�تطابق  واسع  مدلول   لھ  الفصل  هذا  ��  العمومية  السلطة  مفهوم  أن  إ��  �ش��  املقت�ىى

 ف��م  بما  اعتبار��ن،  أو  ذاتي�ن  أ�خاصا  وا�جميع  األمة.  إرادة  عن  �عب��  أس�ى  هو  "القانون   فيھ:  جاء  والذي  الدستور   من  السادس

  �عميم   من  تمكن  ال�ي  الظروف  توف��  ع��  العمومية  السلطات  �عمل  ھ؛ل  باالمتثال  وملزمون   أمامھ،  متساوون  العمومية،  السلطات

 
��    2.20.292مرسوم  بقانون    -3 ، املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا، الصادر با�جر�دة 2020مارس    23املوافق    1441من رجب    28صادر 

 . 2020مارس  24بتار�خ  6867رسمية عدد ال
 القا�ىي باملصادقة ع�� املرسوم بقانون  20.23) بتنفيذ القانون رقم   2020ماي  28( 1441شوال  5صادر ��   60.20.1ظه�� شر�ف رقم  -4

 )املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا . 2020مارس  23( 1441من رجب  28الصادر ��  292.20.2رقم 
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 والثقافية  واالقتصادية  السياسية  ا�حياة   ��  مشارك��م   ومن   بي��م،  واملساواة   واملواطن�ن،   املواطنات  �حر�ة  الفع��   الطا�ع

 رج��".  أثر للقانون  ليس ملزمة؛ مبادئ  �شرها، ووجوب  وتراتبي��ا، القانونية القواعد دستور�ة �عت�� واالجتماعية.

 وسالمة   الس�ان  سالمة  ضمان  ألجل  العمومية  السلطات  بھ  تقوم  ملا  مالزما  ي�ون   أن  يجب  �شرط  و�تعلق  الثالث:  املقت��ى

 ل�جميع." املكفولة األساسية ا�حر�ات وا�حقوق  اح��ام إطار ��  يتمثل الشرط هذا  الوط�ي، ال��اب

  حيث   كب��ة  بضمانات  أحاطها  أنھ  نجد  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  عبارة  يخص  فيما  املغر�ي   الدستور   إ��   و�الرجوع

  الفصل   وم��ا  مختلفة  مواقع  ��  العبارة  هذه   إ��  أشار  كما  األر�ع�ن.  الفصل  إ��   عشر   التاسع  الفصل  من  منھ  الثا�ي  الباب  لها  خصص

 عل��ا   املنصوص  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  "تبقى  أنھ:  منھ  األخ��ة  قبل  ما  الفقرة  ��  جاء  حيث  االستثناء  حالة  بإعالن  املتعلق  59

 مضمونة."  الدستور  هذا ��

  أن  يمكن  ال  أنھ:"   ع��   ينص  الذي   الدستور   من   175  الفصل   مقتضيات  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  م�انة  من   يز�د  ومما

 مجال  ��  و�املكتسبات  لألمة،  الديمقراطي  و�االختيار  للدولة،  املل�ي  و�النظام  اإلسالمي،  بالدين  املتعلقة  األح�ام  املراجعة  تتناول 

  اعت��ت  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  أن   باعتبار  قو�ة  م�انة  و��   الدستور".  هذا  ��  عل��ا   املنصوص   يةاألساس  وا�حقوق   ا�حر�ات

  التنظي�ي   بالقانون   املتعلق�ن  قرار�ھ  بمناسبة  الدستوري   ا�جلس  أقره  ما  وفق  حصرا  محددة  ثوابت  و��   لألمة  ا�جامعة  الثوابت   من

 .5التشريع مجال  �� للملتمسات التنظي�ي  والقانون  للعرائض

من  أن  اعت��  حيث  الدستور   من  27  الفصل  عليھ  نص  ما  أيضاو    أحد   هو  األساسية  وا�حقوق   با�حر�ات  املس  الوقاية 

 .6املعلومة ع�� ا�حصول   ��  ا�حق من  ا�حد معها يمكن ال�ي االستثناءات

  بموجب   دستور�ا  املؤطرة  االستثناء  حالة  درجة  إ��  تصل   ال  ال�حية   الطوارئ   حالة  أن  و��  مهمة،  أخرى   مالحظة   هناك 

  الدستور   هذا  ��  عل��ا  املنصوص  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  تبقى  أن  ع��  التأكيد  تم  فقد  ذلك  ومع   ،7الدستور   من  59  الفصل

 �عرقل   ما  األحداث  من   وقع  أو  مهددة،  الوط�ي  ال��اب  حوزة  �انت  إذا  بما  ترتبط  االستثناء  حالة  دوا��  بأن  نالحظ  كنا  و�ن   مضمونة.

  ع��  وضررا  خطرا  أقل  ليست  و��  �حية،  دوا��  ��  ال�حية  الطوارئ   حالة  دوا��  بينما  الدستور�ة،  للمؤسسات  العادي   الس��

  املتخذة   والتداب��   ومسطر��ا  ال�حية  الطوارئ   حالة  بمقتضيات  املتعلقة  املقتضيات   قراءة  إ��   بنا  يؤدي  ما   وهو  ومؤسسا��ا،  الدولة

    املنظور. هذا وفق ظلها ��
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 ). 2016يوليو 
، 2018ف��اير   22املوافق   1439جمادى االخرة   5بتار�خ    1.18.15املتعلق با�حق �� ا�حصول ع�� املعلومات الصادر بتنفيذه الظه�� الر�ف رقم    31.13املادة السا�عة من القانون رقم    6

 .  2018مارس  12بتار�خ   6655ا�جر�دة الرسمية 
 من الدستور . 99و  49من الدستور وال إ�� درجة ا�حرب املؤطرة دستور�ا بموجب الفصل�ن  74و  49تور�ا بموجب الفصل�ن و�طبيعة ا�حال ال تصل حالة ا�حصار املؤطرة دس  7
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    8ال�حية  الطوارئ  حالة إعالن مسطرة :ثانيا

 موضوعية: وأخرى  مسطر�ة شروط  وتوفر اح��ام  ضرورة مع مرسوم  بموجب ال�حية الطوارئ  حالة  عن اإلعالن  يتم

   املوضوعية   الشروط   – 1

 ي��:  فيما وتتمثل الطوارئ  بحالة خاصة أح�ام �سن  املتعلق  بقانون  املرسوم من  األو�� املادة  عل��ا نصت وقد

 الوط�ي؛ ال��اب  أرجاء �ل  �� أو  الوط�ي ال��اب من  بجزء و�ائية  أو معدية  أمراض انتشار -

 وسالم��م؛ األ�خاص �حياة األمراض هذه ��ديد  -

  تتنج  أن يمكن ال�ي األخطار وتفادي واألو�ئة املعدية األمراض انتشار من ا�حد من  للتمكن  ضرور�ة الطوارئ  حالة ت�ون  أن -

 ع��ا.

   املسطر�ة  الشروط   – 2

 باإلجراءات  األمر  و�تعلق  ال�حية  الطوارئ   حالة  أح�ام  �سن  املتعلق  بقانون   املرسوم   من  الثانية  املادة  بموجب  محددة  و��

 التالية:

 والداخلية؛ بال�حة امل�لفت�ن  ا�ح�وميت�ن للسلطت�ن مش��ك   باق��اح التقدم -

  مفعولها؛ سر�ان  ومدة  لتطبيقها ال��ا�ي النطاق ال�حية الطوارئ  �حالة املعلن املرسوم يحدد  أن -

 اتخاذها؛ الواجب اإلجراءات املرسوم هذا يحدد  أن -

 اإلجراءات. نفس  وفق ال�حية الطوارئ   حالة سر�ان مدة  تمديد يمكن أنھ إ�� اإلشارة مع

 املسطر�ة. الشروط وكذا املوضوعية  للشروط  متضمنا ،9ال�حية الطوارئ  حالة إلعالن مرسوم صدر فقد  و�الفعل

  حالة   إعالن  توجب  م�حة  ضرورة  �عت��  19  �وفيد  �ورونا  ف��وس  تف�ىي  مواجهة  إ��  بالنظر  أنھ  املرسوم  هذا  أشار  لقد

 املوضوعية.   الشروط تحقق  �ع�ي ما  وهو ال�حية، الطوارئ 

  ووز�ر  الداخلية  ووز�ر  من  باق��اح  التقدم  ي��:  كما  ال�حية  الطوارئ   حالة  نإعال   مرسوم  تضم��ا  فقد  املسطر�ة  الشروط  أما

 . مساء السادسة الساعة �� 2020  أبر�ل 20 غاية إ�� الطوارئ  حالة سر�ان مدة  تحديد ال�حة؛

 التداب��:  من  أنواع عدة ب�ن الصدد هذا �� ونم�� الطوارئ  حالة أوجب��ا ال�ي للتداب�� املرسوم هذا   تضمنو 

 
�ستند إ�� نصوص قانونية ا�حالة، وال�ي    يمكن أن �عرف حالة الطوارئ بأ��ا تلك ا�حالة القانونية لتدب�� الشأن العام وفق نظام استثنائي فرضتھ الظرفية الداعية إ�� إعالن هذه  -8

و ما جعلھ �ستعمل عبارة الطوارئ  تخالف مجموعة من النصوص القانونية ا�جاري ��ا العمل �� الظروف العادية، وقد تضمن مرسوم إعالن حالة الطوارئ باملغرب سبب إعال��ا وه

 ال�حية.
لق بإعالن حالة الطوارئ ال�حية �سائر أرجاء ال��اب الوط�ي ملواجهة تف�ىي ف��وس �ورونا �وفيد ، املتع  2020مارس    24املوافق    1441من رجب    29صادر ��    2.20.293مرسوم    -9

 . 2020مارس  24بتار�خ  6867، الصادر با�جر�دة الرسمية عدد 19

ة سر�ان مفعول حالة الطوارئ ال�حية �سائر أرجاء مد  ) بتمديد2020ماي    19(1441من رمضان    25صادر ��    371.20.2وتم تمديدها �� املرة االو�� بموجب مرسوم رقم مرسوم رقم  

 . 2020ماي  19بتار�خ:  6883، ا�جر�دة الرسمية عدد: 19�وفيد   -ال��اب الوط�ي ملواجهة تف�ىي ف��وس �ورونا 

لة الطوارئ ال�حية �سائر أرجاء ال��اب الوط�ي ملواجهة ) بتمديد مدة سر�ان مفعول حا  2020يونيو    9(  1441من شوال    17صادر ��    2.20.406و�� املرة الثانية بموجب املرسوم رقم   

 . 2020يونيو  09مكرر بتار�خ :  6889و�سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة ��ا، ا�جر�دة الرسمية عدد:  19�وفيد   -تف�ىي ف��وس �ورونا 
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  االحتياطات   اتخاذ   مع   سكناهم  �حل  األ�خاص  مغادرة   عدم  التالية:  بالتداب��   األمر  و�تعلق   ،التنفيذ  فور�ة  تداب��  •

  ، القصوى   الضرورة  حالة  ��  إال  سكناه،  محل  خارج  �خص  ل�ل  تنقل  أي   منع   ال�حية؛  السلطة  لتوج��ات  طبقا  الالزمة،  الوقائية

  ويستث�ى   ذلك،  إ��  الداعية  األسباب  �انت  مهما  األ�خاص  من  �جموعة  اجتماع  أو  تجمهر  أو   تجمع  أي  منع   ؛املرسوم  حددها  وقد

  إغالق  ال�حية؛  السلطات  قبل  من  املقررة   الوقائية  التداب��   مراعاة  مع   مهنية،  ألغراض  تنعقد   ال�ي   االجتماعات  املنع   هذا   من

  هذه   فتح  يمكن   وال  املعلنة،  ال�حية  الطوارئ   حالة  ف��ة  خالل   العموم  �ستقبل   ال�ي   املؤسسات  من   وغ��ها   التجار�ة  ا�حالت 

  الدولة  بمرافق  اإلدارات  رؤساء  ع��  يتع�ن  أنھ  كما  ؛فقط  ال�خصية  ألغراضهم  إال  أ�حا��ا  قبل   من  واملؤسسات  ا�حالت

 واألعوان   املوظف�ن   تمك�ن  خاصة،  مؤسسة  أو  مقاولة  و�ل  العمومية  واملقاوالت  العمومية  واملؤسسات  ال��ابية  وا�جماعات

  العمومية   السلطات  لدى  االقتضاء  عند  ��ا  اإلدالء  قصد  أسماءهم،  تحمل  للعمل  استثنائية  رخص  من   لهم  التا�ع�ن  واملأجور�ن

 .10باملراقبة امل�لفة

  لوالة    خولت  حيث  الطوارئ   حالة  إعالن  مرسوم  من   الثالثة  املادة   عل��ا   نصت  قد  الص��،  العام  النظام  �حماية  تداب��  •

  التداب��   جميع  اتخاذ   والتنظيمية،  التشريعية  للنصوص  طبقا  لهم  ا�خولة  الصالحيات  بموجب  واألقاليم،  العماالت  وعمال  ا�جهات

  أو   توق��  طا�ع  ذات  التداب��  هذه  �انت  سواء  املعلنة،  الطوارئ   حالة  ظل  ��  الص��  العام  النظام  حفظ  �ستلزمها  ال�ي  التنفيذية

 األ�خاص  إقامة  ع��  مؤقتة   قيود  فرض   أو   إجباري،  أو   اختياري   ص��   بحجر   أمر  فرض   إ��   ترمي  �انت   أو   حمائي،  أو   وقائي

  الشرطة   تداب��  من  آخر  تدب��  أي  إقرار  أو  للعموم،  املفتوحة  ا�حالت  إغالق  أو  تجمعهم،  منع  أو  تنقال��م،  من   ا�حد  أو  بمساك��م،

 املعلنة،   ال�حية  الطوارئ   حالة  �ستلزمھ  أمر   أي   إصدار  أو  قرار  أي  اتخاذ   حق   املعنية  ال�حية  وللسلطات  لهم  يخول   كما  اإلدار�ة.

 اختصاصاتھ.  حدود �� �ل

  الطوارئ   مرسوم  إلصدار  املعتمد  القانو�ي  السند   ��  سواء  الالمركز�ة  األجهزة  إ��  اإلشارة  تتم  لم  أنھ  االنتباه  يث��  ومما

 ، 11العامل  الختصاصات  املنظم  الظه��  إ��  االستناد   تم  بينما  الالمركز�ة،  السلطات  طرف  من  اتخاذها  يمكن  تداب��  ��  أو  ال�حية،

 اختصاصا��ا  إطار  ��  يندرج  ال�ي  ا�جماعات  وخاصة  ال�حية،  السلطات  جانب  إ��  الص��  العام  النظام  حفظ  مهمة  وتخو�لھ

  إ��   باإلضافة  املقابر،  وصيانة  و�حداث  والدفن  األموات  نقل   وا�جر��،   املر�ىى  ونقل  ال�حة  بحفظ  تتعلق   اختصاصات  الذاتية

 .12ل�جماعات  التنظي�ي  القانون  من 100  باملادة  املضمنة ا�جما�� ا�جلس لرئيس االدار�ة بالشرطة املتعلقة املقتضيات

   ال�حية  الطوارئ  حالة إلعالن واملادية القانونية اآلثار  :ثالثا

  ما  وم��ا  واآلجال،  القانونية  بالعقو�ات  يتعلق  ما  م��ا  مهمة،  قانونية  مقتضيات   ال�حية   الطوارئ   حالة  إعالن   مرسوم   تضمن

 اتخاذها. يمكن ال�ي  ا�ح�ومية التداب�� بأنواع يتعلق

  ا�ح�ومة   طرف  من  اتخاذها  يمكن  ال�ي  التداب��  نوعية  إ��  بالنظر  ،ال�حية  الطوارئ   حالة  إبان  ا�حكومية  التداب�� -1 

 نوع�ن:  ب�ن نم�� ال�حية الطوارئ  حالة لتدب��

 
 ال�حية. املادة الرا�عة من مرسوم إعالن حالة الطوارئ  -10
 املتعلق باختصاصات العامل،  1977ف��اير  15املوافق  1397من صفر 25الصادر ��  1.75.168�ف بمثابة قانون رقم: الظه�� الشر  -11

 كما وقع �غي��ه وتتميمھ.
رقم    -12 التنظي�ي  رقم    113.14القانون  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  ��    1.15.84الصادر  ا2015يوليوز    07املوافق    1436رمضان    20الصادر  ا�جر�دة   23بتار�خ    6380لرسمية عدد  ، 

 . 2015يوليوز 
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  املادة   مقتضيات  إ��  باالستناد   اتخاذها  يمكن  ال�ي  التداب��  تلك  و��  ،سالم��م  وضمان   األ�خاص  حياة  �حماية  تداب��  •

  ، األول   املقت��ى  أساسية:  قانونية  مقتضيات  ثالث  ع��   قراء��ا  خالل  من  نقف  حيث  الطوارئ،  حالة  إعالن   مرسوم  من  الثالثة

 للمرض،   الو�ائية  ا�حالة  تفاقم  دون   ل�حيلولة  والعاجل  الفوري   التدخل  أجل   من   التداب��  جميع  اتخاذ   ل�ح�ومة  يمكن  بأنھ  تعلقي

 العمل؛   ��ا  ا�جاري   والتنظيمية   التشريعية  األح�ام  جميع   من  الرغم  ع��  وسالم��م،  األ�خاص   حياة  �حماية  الوسائل  جميع  و�عبئة

  إما   اتخاذ   بإم�ا��ا  ا�ح�ومة  أن   ع��   التنصيص   تم  حيث   التداب��،  هذه   ��ا   تتخذ   أن  يمكن   ال�ي   بالوسائل  يتصل  ،الثا�ي   املقت��ى

  األهداف؛   نفس   ألجل  املتاحة  الوسائل  جميع   �عبئة  وكذا  و�الغات،  مناش��   بواسطة  أو  و�دار�ة  تنظيمية  مقررات  أو  مراسيم   بموجب

 ا�حيو�ة،   العمومية  املرافق  استمرار�ة  ضمان   دون   تحول   أال  يجب  ا�ح�ومية  التداب��  هذه  ب�ون   و�تعلق  ،الثالث  املقت��ى  أما

    للمرتفق�ن. تقدمها ال�ي ا�خدمات وتقديم

  ووفق   ل�ح�ومة،  التقدير�ة  بالسلطة  ترتبط  األو��  فاملسألة  بمسألت�ن،  مرتبط  املقتضيات  هذه  تفعيل  أن  �ش��  أن  املهم  ومن

  أما   وسالم��م،  األ�خاص  بحياة   املساس  دون   ل�حيلولة  الظرفية  تقتضيھ  ما  وحسب   تبادر   ال�حية  لألوضاع   وتقديرها  سلط��ا

    للمرتفق�ن. خدما��ا أداء �� مستمرة ا�حيو�ة العمومية املرافق  تظل أن  ع��  الوقت نفس  �� ا�ح�ومة حرص ف�ي الثانية املسألة

 محالة  ال  يرتب   ال�حية  الطوارئ   حالة  فإعالن   ا�حال  طبيعة  من   إذ  ،ال�حية  الطوارئ   حالة  إعالن   آثار   ملواجهة  تداب��  •

  املتعلق  بقانون  املرسوم من   ا�خامسة املادة من يتب�ن لذلك  وتبعا و�يئيا،  اجتماعيا ماليا، اقتصاديا، املستو�ات: �ل  ع�� سلبية آثارا

  وفق   بيئي   أو  اجتما��   ما��،  اقتصادي،  طا�ع  ذي   إجراء  أي   تتخذ  أن  ل�ح�ومة  يجوز   أنھ  ع��  ال�حية  الطوارئ   حالة  أح�ام  �سن

 الناتجة   السلبية  اآلثار  ملواجهة  مباشرا  تأث��ا  املتخذة  للتداب��  ي�ون   وأن   االست�جال؛  صبغة  التداب��  هذه  تكت�ىي  أن  شروط:  ثالثة

   التداب��. هذه  التخاذ  االستثنائي الطا�ع وهو ال�حية؛ الطوارئ  حالة عن

  تدب��   مسؤولية  فإن  ال�حية،  الطوارئ   حالة  تصر�ف  ��  جسيمة  مسؤولية  تتو��  الدولة  أجهزة  مختلف  أن  يت�ح  �ان  و�ذا

 االقتضاء.  عند العقو�ات طائلة تحت املواطن�ن عاتق ع��  أيضا تقع الظرفية هذه 

    ال�حية  الطوارئ  بحالة  ا�خاصة واآلجال العقو�ات -2

  األ�خاص   ومختلف  املواطن�ن  ع��  وواجبات  ال��امات  و�ضع  معهود   غ��  أمر   ال�حية،  الطوارئ   حالة  إعالن   ألن  نظرا

  الص��   األمن  ع��  التصرفات  تلك  مثل  تأث��  ومدى  الدقيقة  ل�حالة  ونظرا  بخصوصها،  مخالفات  وقوع   الوارد   من  وأنھ  والهيئات،

  الطوارئ   أح�ام  �سن   املتعلق   املرسوم  من   الرا�عة  املادة  نصت   وهكذا  ا�جرائم،  قبيل   من  اعت��ت   فقد   وسالم��م  األ�خاص  وحياة 

 .13عقابية مقتضيات  ع��  ال�حية

  املرسوم   من  السادسة  املادة   نصت  حيث   اآلجال  مراعاة  تم  ال�حية،  الطوارئ   حالة  إبان  ا�حقوق   ع��  وحفاظا  و�املقابل

  التشريعية   النصوص   ��   عل��ا   املنصوص  اآلجال  جميع  مفعول   سر�ان  يوقف  أنھ:"  ع��   ال�حية  الطوارئ   أح�ام  �سن  املتعلق 

 
درة عن السلطات العمومية املشار  حيث نصت ع�� أنھ: "يجب ع�� �ل �خص يوجد �� منطقة من املناطق ال�ي أعلنت ف��ا حالة الطوارئ ال�حية، التقيد باألوامر والقرارات الصا-13

درھم أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن، وذلك دون   1300و  300ة السابقة با�حبس من شهر إ�� ثالثة أشهر و�غرامة ت��اوح ب�ن  إل��ا �� املادة الثالثة أعاله؛ �عاقب ع�� مخالفة أح�ام الفقر 

��ديد أو التدليس ون، عن طر�ق العنف أو الاإلخالل بالعقو�ة ا�جنائية األشد؛ �عاقب بنفس العقو�ة �ل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتخذة تطبيقا لهذا املرسوم بقان

�� ال��ديدات املفوه  أو  الغ�� ع�� مخالفة القرارات املذ�ورة �� هذه الفقرة، بواسطة ا�خطب أو الصياح  �� األماكن أو االجتماعات العمومية، أو أو اإلكراه، و�ل من قام بتحر�ض  ا 

عروضة للبيع أو املعروضة �� األماكن أو االجتماعات العمومية، أو بواسطة امللصقات املعروضة ع��  بواسطة املكتو�ات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو املوزعة أو امل

 أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصر�ة أو االلك��ونية، وأي وسيلة أخرى �ستعمل لهذا الغرض دعامة إلك��ونية".
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 رفع   ليوم  املوا��  اليوم  من  ابتداء  احتسا��ا  ويستأنف  ع��ا،  املعلن  ال�حية  الطوارئ   حالة   ف��ة  خالل  العمل  ��ا  ا�جاري   والتنظيمية

 .املذ�ورة  الطوارئ  حالة

  وكذا   اعتقال،  حالة  ��  املتا�ع�ن  األ�خاص  بقضايا   ا�خاصة  باالستئناف  الطعن  آجال  أعاله  األو��  الفقرة  أح�ام  من  �ستث�ى

  األمن  تحقيق  ��  ودررها  القضائية  للسلطة  الكب��ة  امل�انة  تبدو  وهكذا  االحتياطي،  واالعتقال   النظر�ة  ا�حراسة  تحت  الوضع  مد

 وا�حقو��. القضائي

  ال�حية الطوارئ  حالة إبان وا�حقو�� القضائي  األمن  :را�عا

  بحقوق   املساس  دون   ا�حالة  هذه  تدب��  ع��  القدرة  بخصوص  كب��ة  نقاشات  ظهرت  ال�حية  الطوارئ   حالة  اإلعالن  بمجرد 

 ملشروع  ا�ح�ومة   مناقشة  مع   خاصة  وا�حر�ات  ا�حقوق   ع��   االعتداء   من   التخوف   من   نوع  وظهر   األساسية،  وا�حر�ات  اإل�سان

 ع��   لالعتداء   املصورة  األشرطة  �عض   وثق��ا   ال�ي  السلو�ات   و�بعض  ،14االجتما��  التواصل   مواقع  بتقن�ن   املتعلق   22-20  قانون 

 ال�حية.  الطوارئ  ف��ة إبان مواطن�ن

  وا�حر�ات  اإل�سان  حقوق   من  ل�حد  تؤصل  أح�امها  وأن  خاصة  السهل،  باألمر  ليس  ال�حية  الطوارئ   ف��ة  تدب��  أن  والواقع

  ع��   ا�حفظ  وهو   إعال��ا  دوا��   يضمن  ما  حدود  و��  الطوارئ   أح�ام  قانون   إطار  ��  ي�ون   أن   يجب  ا�حد  هذا  أن  غ��  ،األساسية

 الص��.  العام النظام

 السلطات   اتخذ��ا  ال�ي  والتصرفات  التداب��  �عض  مشروعية  مدى  ��  سهلة  ا�حسم  مسألة  تكن  لم  ا�حال،  و�طبيعة

 تطرحھ  مما  بالرغم  عنھ   �عيدة  أخرى   قضايا  ظلت  بينما  بخصوصها،  الن�اع  ��  للبت  القضاء  يتدخل  أن  إال  بد  من  يكن  ولم  ،اإلدار�ة

 بخصوصها. شائكة أسئلة من

  الطوارئ  ف��ة  إبان اإلداري  القضاء سلطات -1

 تم  أنھ  املف��ض  من  حقوق   بحماية  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  وا�حر�ات،  ا�حقوق   حماية  ��  مهما  دورا  للقضاء  أن  شك  ال

  اعت��ت   مبادئ   من  كرسھ  وما  القضائي  االج��اد   راكمھ  ما  خالل  من  الدور   هذا   و�ت�ح  العامة،  األ�خاص  طرف  من  عل��ا  االعتداء

  ع��   قدرتھ  ومدى   االختبار،  محل  اإلداري   القضاء  سلطات  بقوة   وتضع  عس��ة  تصبح   قد  املهمة  هذه  أن  غ��  صنعھ،  ومن   إبداعھ  من

 التعارض   هذا  وأمام  ال�حة،  ��  ا�حق  هو  أسا�ىي  حق  حفظ  بدوا��  ع��ا  املعلن  الطارئة  الظروف  ظل  ��  وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية

  مهمة  و��  ،15املالءمة  ملراقبة  كقاض  ولكن  القانو�ي،  النص  اح��ام  مدى  ملراقبة  كقاض  فقط   ليس  نفسھ  اإلداري   القضاء  يجد

 16العمومي. الفضاء  تدب�� �� اح��امھ الواجب التوازن  مطلب �حماية قاضيا تجعلھ

  تختلف   اإلداري   القضاء  سلطات  أن  يت�ح  الطوارئ   ف��ة  خالل  الصادرة  القضائية  واألوامر   األح�ام  �عض  ع��   و�اطالعنا

 عوامل.   عدة قراراتھ إصدار ��  وتتحكم

 

 

 
ماي   28، تار�خ الز�ارة:    /https://www.cg.gov.ma، املوقع االلك��و�ي:   2020مارس    19موافق    1424رجب    24س ا�ح�ومة يوم ا�خميس  بالغ عن ا�عقاد ا�جلس األسبو�� �جل  -14

2020 . 
�لية    -15 العام،  القانون   �� العليا  الدراسات  دبلوم  رسالة  باملغرب،  واملالءمة  املشروعية  رقابة  ب�ن  اإلدار�ة  القرارات  هللا،  عبد  جامعة إدري�ىي  البيضاء،  بالدار  االجتماعية  ا�حقوق 

 . 1983-1982ا�حسن الثا�ي ع�ن الشق الدار البيضاء، السنة ا�جامعية:
 . 2020يونيو  06ب التوازن �� تدب�� الفضاء العمومي" شر�ط �� قناة إضاءات �� الدراسات القانونية ع�� اليوتوب، تار�خ الز�ارة: القري�ىي عبد الواحد، "مطل  -16

https://www.cg.gov.ma/
https://www.cg.gov.ma/
https://www.cg.gov.ma/
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 التجول  وحر�ة ال�حة ��  ا�حق ب�ن  التوازن  ع�� الرقابة •

  ع��   وح�ى  الوط�ي،  املستوى   ع��   التنقل   حر�ة  من   ا�حد  ال�حية  الطوارئ   حالة  إطار  ��  اتخذت  ال�ي  التداب��  ب�ن  من

  �ش�ل  أهمها  ا�حقوق   أو   املصا�ح  من  الكث��  ذلك   نتيجة  بالتأكيد   تضررت  املغرب،   و���  من  الرحالت  �عليق   تم  حيث   الدو��   املستوى 

 منھ.  ا�خروج  أو الوطن  إ�� العودة حق مباشر

  السلطات  أعلنت  العمومية   ال�حة  ع��   حفاظا  أساسية،  وحر�ات  حقوق   �لها  متعارضة  حقوق   أمام   تجعلنا  وضعية

 للقضاء. بالتوجھ البعض تقدم  التنقل حق  ع�� وحفاظا للرحالت، �عليقها املغر�ية

  نوع   ع��   نقف  ،18بالر�اط  اإلدار�ة  االستئناف  محكمة  قرار  وع��  ،17البيضاء  بالدار  اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس   أمر  ع��  باالطالع

   ي��: كما نو�حھ والذي ال��دد  من

  ا�خامس   محمد  بمطار  العبور   بنقطة  املد��  تواجد  �ان  ل�ن  إنھ  البيضاء:"...وحيث  بالدار  اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس  أمر  ��  جاء

 قررتھ   الذي  الص��  ا�حجر   نتيجة  العالم  دول   جل  �عيشها  ال�ي  الراهنة  للظرفية  نظرا  ي��ره  ما  لھ  املطار  من  ا�خروج  من  ومنعھ

  باألمر  املع�ي  طلب  دراسة  من   يمنع  ال  ذلك  أن   إال  ،19  �وفيد   املستجد   �ورونا  ف��وس  تف�ىي  لتفادي  بالبالد   العليا  السلطات

 ا�جوي.  ا�حظر ف��ة خالل  املغر�ي ال��اب داخل إ��  الولوج بخصوص

  بأحقية  لألمر   للمست�جالت  قاضيا   بصفتھ  اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس  السيد  اعتمده   الذي  التعليل  ع��  اطالعنا  خالل  ومن

الص��    الوضع  ع��  استند   حيث  الولوج  لطالب  واق��  بظرف  يتعلق  �عليل  إ��  استند  قد  نجده  الوط�ي،  ال��اب  إ��  بالولوج   الطالب

 االجتماعية.  وضعيتھ  جانب إ�� خاصة، عناية  �ستد�� والذي   الوط�ي ال��اب إ�� الولوج لطالب

  املد��   �سالمة   ره�ن  الوط�ي  ال��اب   إ��  الولوج  لطلب  االستجابة  أن   اإلدار�ة  ا�حكمة   رئيس  أمر   را��   الوقت  نفس   و�� 

 . 19  �وفيد املستجد  �ورونا بف��وس إصابتھ �عدم يتعلق فيما وخاصة ال�حية

بنوع  أمامھ  املطروحة   القضية  ��  يبت   وهو  ا�حكمة  رئيس  أن  األمر   هذا   ع��   االطالع  خالل  من  و�ت�ح   ال��جيع  من   قام 

 بذاتھ.  لفرد  ال�حة �� ا�حق ��نو   ل�جماعة ال�حة ��  العام ا�حق ب�ن واملوازنة

  إطار  ��  باملطار  العالق  ال�خص  منھ   يتظلم  ضرر   أي   رفع  ��  املست�جالت  قا�ىي  بھ  يتمتع   أن  يجب   الذي   بالدور   منھ  و�يمانا

  حماية  ��  اإليجا�ي  دوره  لتحقيق  املست�جالت  قا�ىي  طرف  من  ترا��  وال�ي  الواسع،  بمفهومها  العدالة  ومبادئ   العامة   القواعد

 القانونية. ومراكزهم لألفراد  العامة ا�حر�ات

 ل�جماعة. ال�حة �� ا�حق مراعاة  مع للمواطن  ال�حة �� ا�حق حماية  ضمان �ع�ي  الولوج طلب إ�� فاالستجابة و�ذلك

  "استمرار  بأن:  قرارها  ��  اعت��ت  وال�ي  19بالر�اط  اإلدار�ة  االستئناف  محكمة  طرف  من  تأييده  يتم  لم  التوجھ  هذا  أن  غ��

  إ��   يرجع  إنما  تو�س  دولة  اتجاه  ��  لي��يا  دولة  من   قادما  �ان  �عدما  ا�خامس  محمد   بمطار  العبور   منطقة  ��   عليھ  املستأنف  تواجد

  وهو   ،19  �وفيد  املستجد  �ورونا  و�اء  انتشار  �حار�ة  املتخذة  االح��از�ة  التداب��  إطار  ��  جوي   حظر  بفرض  املغر�ية  السلطات  قرار

  أو   نفسھ  ا�حظر   قرار  يقررها   ال�ي   ا�حاالت  ��  إال  مقتضياتھ  ع��  ا�خروج  أو   القانونية  آثاره  �عطيل  يمكن   ال  بامتياز   سيادي  قرار

 القانون   من  38  املادة  ��  الواردة  املقتضيات  بخرق   للدفع  الوضع  هذا  ظل  ��  مجال  وال  ا�ختصة،  السلطة  طرف  من  الحقة  قرارات

 
 . 7101/2020/ 358، �� امللف عدد: 2020مارس  23بتار�خ   239أمر رئيس ا�حكمة االدار�ة بالدار البيضاء عدد   17
 . 422/7202/2020�� امللف عدد  2020مارس  26بتار�خ   210بالر�اط عدد  قرار محكمة االستئناف االدار�ة  18
 . 7202/2020/ 422،�� امللف عدد:  2020مارس  26بتار�خ :  210قرار محكمة االستئناف االدار�ة بالر�اط عدد :   19
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  باألجن�ي   لالحتفاظ  املواكبة  اإلجراءات  تخص  وال�ي  املشروعة،  غ��  و�ال�جرة  املغر�ية  باململكة  األجانب  و�قامة  بدخول   املتعلق  02-03

 استثنائية". أوضاع إ��  استنادا  وليس العادية ا�حاالت �� تطبيقها ويسري   األخ�� هذا تخص فردية ألسباب االنتظار منطقة ��

  املغر�ي،   ال��اب  إ��  مغر�ي�ن  مواطن�ن  ولوج  طلب  بخصوص  20بالر�اط   اإلدار�ة  ا�حكمة  رئيس  أمر  االتجاه  بنفس  أخذ  ولقد

  ال�حية   االستثنائية  الظروف  نتائج   من  أنھ  إال  مضمونة،  الوط�ي  ال��اب  و���  من  وا�خروج  الدخول   حر�ة  �انت  و�ن  "  بأنھ  اعت��  حيث

 املغر�ية   السلطات  بھ  قامت   ما  ...وأن   العامة  لل�حة  حماية  ا�حر�ة  هذه   ع��   خاصة  قيود   فرض   ضرورة  املغر�ية   اململكة  �عيشها  ال�ي

  معھ   يتع�ن  مما  األحوال،  �ل  ��  املشروعية  يح�ي  االست�جا��   اإلداري   القا�ىي   وأن  السائد   الوضع  ظل   ��   اآلنية،  املشروعية   يمثل

   الطلب." رفض

  ��م  ال  االستثنائية،  الظروف  ��  خاصة   آخر  ع��  بحق   والت�حية  وا�حر�ات  ا�حقوق   ب�ن  املوازنة  مسألة  أن  الوا�ح  ومن 

 أخرى.  حقوق  مع ال�حة ��  ا�حق و�تنافس يتعارض حيث  أوسع األمر  بل فقط، التجول  حر�ة وال��م وحده،   املغر�ي القضاء

   ا�خاصة  ا�حياة وحماية ال�حة ��  ا�حق ب�ن  التوازن  ع�� الرقابة •

  الدا��   هو  ال�حة  ��   ا�حق  �ان   و�ن  أنھ  غ��  ا�حك،  ع��  اإل�سان   حقوق   حماية  ال�حية  الطوارئ   حالة  وضعت  لقد

  و��   أخرى.   وحر�ات  بحقوق   املساس  دون   ال�حية  الطوارئ   حالة  تدب��  يتم  أن  هو  التحدي   فإن  الطوارئ،   حالة  إلعالن   األسا�ىي

  املدع�ن  نظر  ��   اعت��ت  ال�ي   التداب��  �عض   حول   الناشئة  الن�اعات  ��   للبت  القضائية  السلطة  تدخل   استدعت   دقيقة  مسألة

  الص��   األمن  ع��  ا�حفاظ  ضرورة  �ستدعيھ  مشروعا  تدب��ا  اإلدار�ة  السلطات  اعت����ا  ح�ن  ��  وحر�ا��م،  حقوقهم  ع��  اعتداء

  من  التأكد  بقضية  املتعلق   21الفر��ىي  الدولة  مجلس  قرار  �ستحضر  املقارنة  إطار  و��  ذلك  ولتوضيح   الطارئة.  الظروف  حالة  وت��ره

 . )les drones(طيار بدون   الطائرات بواسطة الص�� ا�حجر قواعد اح��ام

  طيار،   بدون   طائرات  طر�ق  عن  الص��  ا�حجر  قواعد  مراقبة  إ��  عمدت  بباريس  الشرطة  والية  أن  إ��  القضية  وقائع  و�عود 

  القضاء   إطار   ��  فتقدمتا   مشروع،  غ��  " La Quadrature du Net"  وجمعية:  اإل�سان  حقوق   رابطة  اعت��تھ  األمر  هذا  أن  غ��

  تمس   األفعال  هذه   أن  ع��   باالستناد   طيار  بدون   الطائرات  بواسطة  املراقبة  بوقف  لألمر  بباريس  اإلدار�ة  ا�حكمة  أمام  االست�جا�� 

 اإلدار�ة  ا�حكمة  لكن  تأخ��،  يوم  �ل  عن  أورو   1024  غرامة  تحت  اتخاذها  تم  ال�ي  الصور   �ل  بإزالة  وطالبتا  ا�خاصة،  با�حياة

 للمست�جالت. قاضيا بصفتھ األمر  �� سيبت  الذي  الدولة مجلس أمام أمرها استئناف تم وقد  للطلب، االستجابة  رفضت بباريس

 وتبنتھ  الفر�سية  الداخلية  وزارة  عنھ  دافعت  والذي  ،األول   متعارض�ن:  توجه�ن  ع��  نقف  القضية  هذه  معطيات  و�قراءة

 و�نما   ،األ�خاص  هو�ة  تحديد   ألجل   يتم  ال  طيار   بدون   الطائرات  استعمال  التالية:  النقط  ع��  و�قوم  بباريس  اإلدار�ة  ا�حكمة

 هو�ة  تأخذ  وال  واسعة  زاو�ة  ومن  م��،  ومائة  ثمان�ن  ب�ن  علو  ع��  تحلق  طيار  بدون   الطائرات  العمومية؛  التجمعات  لرصد

  و��   19  �وفيد   ف��وس  من  للوقاية  التداب��  إطار  ��  الفر�سية  الشرطة  إليھ  التجأت  التداب��   من   النوع  هذا   استعمال  األ�خاص؛

 لھ   واستجاب  "،La Quadrature du Net  جمعية:"و   اإل�سان  حقوق   رابطة  عليھ  دافعت   الذي  فهو  ،الثا�ي  الطوارئ.  حالة  إطار

  وواقعية  قانونية  اعتبارات  عدة  ع��  التوجھ  هذا  ويستند  بباريس  اإلدار�ة  ا�حكمة  ألمر  استئنافهما  إطار   ��  الفر��ىي  الدولة  مجلس

  ا�حياة  وحماية  ال�خصية  املعطيات  �حماية  املؤطرة  للقوان�ن  جسيما  خرقا  �عد  طيار  بدون   الطائرات  استعمال  م��ا:  نذكر

  ال�ي   األضرار  من  التخفيف  ��دف  ا�ختصة  السلطات  طرف   من   اتخاذها  املمكن   الصالحيات  إطار  و��  الطوارئ،  حالة  إبان  ا�خاصة؛

 
 .  2020/ 667/1710�� امللف عدد:  2020مارس   31بتار�خ  955أمر رئيس ا�حكمة االدار�ة بالر�اط عدد  -20
 لالطالع ع�� القرار  �ستخدم الرابط التا�� :  -21

 https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-18-mai-2020-surveillance-par-drones  ,  تار�خ

2020يونيو  02الز�ارة  :  . 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-18-mai-2020-surveillance-par-drones
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  بثالث   متسمة  األساسية  وا�حر�ات  ا�حقوق   من  تحد  أن  يمكن  وال�ي  املتخذة،  الوقائية  التداب��  ت�ون   أن  يجب  ا�جائحة،  �سب��ا

 مالئمة.  املتخذة التداب�� ت�ون  أن متناسبة؛  املتخذة التداب�� ت�ون  أن ضرور�ا؛ املتخذ التدب�� ي�ون  أن  خصائص:

 اإلدار�ة   ا�حكمة   أمر   إلغاء  إ��   وخلص   وقانونية،  واقعية  برقابة  قام  22الفر��ىي  الدولة   مجلس   فإن  سبق   ما  ضوء  و�� 

  �حيحا   �عت��ه   توجھ  وهو  طيار.  بدون   الطائرات  طر�ق  عن   الص��   ا�حجر  قواعد  مراقبة  تدب��  بوقف  لذلك  تبعا  وأمر  بباريس،

 ذريعة  الص��  العام  النظام  يتخذ  أن  يمكن  ال  التوجھ  هذا  ظل  و��  الص��،  ا�حق  �حماية  املتخذة  التداب��  ع��  الرقابة  ��  لتعمقھ

 األساسية.  وا�حر�ات با�حقوق  للمساس

  الدور�ات  اعتداء من وا�حر�ات ا�حقوق   حماية - 2

  معينة،  قضايا بخصوص  للتدخل ودور�ات بالغات إ��  ا�ح�ومية السلطات �جوء اآلن  �حد  ال�حية الطوارئ  ف��ة تدب�� طبع

 فإن  التوضيح،   أو  التفس��  أو  للتوجيھ  اإلدار�ة  الشؤون  لتصر�ف  العمل   ��ا  ا�جاري   األمور   من  التدب��  من  النوع  هذا  �ان  ول�ن

  وهو   والبالغات،  الدور�ات  تدب��   �سميھ  أن  يمكن  ما  أمام  يجعلنا  ال�حية  الطوارئ   ف��ة   خالل   الطوارئ   حالة  تصر�ف  إ��   االستناد 

 وا�حر�ات.  ا�حقوق  ع��  والدور�ات البالغات هذه تؤثر عندما خاصة قانونية، نقاشات بحق يطرح تدب��

 بمسألة   تتعلق  مهمة  أخرى   نقطة  يطرح  كما  ،اإلدار�ة  املشروعية  بمبدأ  يمس  أن  شأنھ  من  التدب��  من  النوع  هذ  فإن  شك   و�ال

 �شأ��ا. التقا�ىي 

  القانونية املراكز   �� التأث��  ومسألة الطوارئ  دور�ات •

  مطلقة  ليست   ا�حصانة  هذه   أن   غ��  القضاء،  أمام   الطعن   عن  عل��ا  ا�حصانة  من  نوعا  للدور�ة  املادي   الطا�ع  يضفي  مبدئيا

  نظر   ال�ي  القواعد   من  مجموعة  الفر��ىي  الدولة  مجلس  أقر  قدو   بالغ.  أو  إدار�ة  دور�ة  ش�ل   ��  صدر   أنھ   �جرد   للتصرف   تكتسب  وال

  هذه   ب�ن  ومن  للطعن،  قابل  تصرف  إ��   اإلداري   القضاء  أمام  للطعن  قابل  غ��  مادي   تصرف   مجرد  ليست   أ��ا  ع��  الدور�ة  إ��  ف��ا

  �سبب   باإللغاء  الطعن   تقبل   أن   يمكن  ال   اآلمرة،  التنظيمية  أو   القانونية  النصوص  لتفس��   املقدمة  الدور�ات  ي��:   ما  نذكر   القواعد

  الهرمية   ال��اتبية  تح��م  لم  أ��ا  أو  ��ا،  املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  للنصوص   مخالفا  تفس��  الدور�ة  أعطت   إذا  إال  السلطة،  تجاوز 

 باإللغاء   للطعن  قابلة  تجعلها  اإلدار�ة  بالتعليمات  أو  بالدور�ة  املضمنة  العامة  الصبغة  ذات  اآلمرة  القواعد    ؛23  القانونية  للنصوص

 وتبعا   فقط  تفس��ية  وظيف��ا  أن  ع��  الدور�ات  إ��  ينظر   �عد  لم  أنھ  أيضا  م��ا  �ستفاد   القرارات  هذه  مثل  ؛24  السلطة  تجاوز   �سبب

 . 1954 يناير 29  بتار�خ  الفر��ىي الدولة مجلس  قرار لذلك أسس كما ،25الطعن عن  استبعادها يتم لذلك

  مجموعة  تضمنت  أ��ا  نجد  الطوارئ،  ف��ة  خالل  املغر�ية  السلطات  عن  الصادرة  البالغات  وح�ى  الدور�ات  إ��  و�الرجوع

 االستثنائية.   الظروف  أو  العادية  الظروف  ��  اتخذت  سواء  بقوة  مشروعي��ا  مدى  وتطرح  بل  القانونية،  املراكز  ��  املؤثرة   القواعد

 العماالت و   ا�جماعات  إخبار  إ��  تدعوهم  وال�ي  والعمال  للوالة  املوجهة  الداخلية  وزارة  طرف  من  املتخذة  الدور�ات  لذلك  وكمثال

 
 ، �ستخدم الرابط التا��: 19لها عالقة ب�وفيد  الفر��ىي وال�يلالطالع ع�� مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة   22

 https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid- 19  ،  

 . 2020يونيو  12تار�خ الز�ارة: 
23  Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 220361,le lien électronique: 

https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008110362, visite le: 10/06/2020 . 
24 Conseil d'État, Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, https://www.conseil-etat.fr, visite le : 10/06/2020 . 
25 Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 janvier 1954, 07134  ,le lien électronique: 

 https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637421, visite le : 10/06/2020 . 

https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008110362
https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637421
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 .27ال��ابية الالمركز�ة لنظام استثنائي تدب�� أمام و�أننا املتتبع  �عتقد  درجة نفقا��ا إ�� تدب�� وكذا ،26دورا��ا  ا�عقاد   بتعذر واألقاليم

  الذي  ا�ح�ومة  رئيس  منشور   وكذا  ،28التوظيف  مبار�ات  و�لغاء  ال��قيات  لتأجيل   املتضمن  ا�ح�ومة  رئيس  منشور   وأيضا

  مدى   ع��    العمل   من   أيام   ثالثة  بأجرة  العمومية   واملؤسسات  ال��ابية  وا�جماعات  الدولة  وأعوان   املوظفون   بموجبھ  �ساهم  بأن   تقرر 

  الصندوق   ا��  وتحول   والتعاضد   بالتقاعد  املتعلقة  واالقتطاعات  الدخل  ع��  الضر�بة  من  الصافية  األجرة  من  تقتطع  أشهر  ثالثة

 وكذا   االجتما��  التواصل  مواقع  ع��  خاصة  النقاش  من  الكث��  بدورهما   أثارا  اللذين  19،29  د�وفي  �ورونا  ف��وس  بجائحة   ا�خاص

  إ��   الولوج  دون   ا�حد  هذا  عند  متوقفا  النقاش  هذا  تجعل  ال�ي  باألسباب  و�تعلق  يطرح  أساسيا  سؤاال   لكن  .اإللك��ونية  املواقع

 والتصرفات. الدور�ات هذه  مشروعية  مدى  �� الطعن

  الطوارئ  حالة إبان  التقا��ي �� ا�حق  إ�� الولوج •

  بذلت   فلقد  ذلك   من   األك��   بل  التقا�ىي،   ��   ا�حق  ضمان  وع��   استمرار�تھ،  ع��   حافظ  القضائي   املرفق  أن   املالحظ   من

  من   بالرغم  �عد  عن  التقا�ىي   خدمة  تفعيل  تم  حيث  باالعتقال،  املتعلقة  تلك  خاصة  ا�جلسات  استمرار�ة  سبيل  ��  مهمة  جهود 

 .30والواقعية القانونية الصعو�ات

  مرفق  إ��   نرجعھ  أن   يمكن  ال  الطوارئ   دور�ات  بخصوص   التقا�ىي   إ��   ال�جوء  عدم   بأن  القول   من   تمكننا  مالحظة  و�� 

  أن  إ��  اعتقادنا  ير�خ  ما  وهو  ووظيفتھ،  طبيعتھ  وفق   مستمرا  ظل  االست�جا��  القضاء  أن  �علم  ونحن  خاصة  كجهاز،  القضاء

  الظروف  ف��ة  مع  �عمقت   ا�حال  و�طبيعة  العادية،  الظروف  ��  لها  أساسا  تجد  31سوسيولوجية  �عوامل  متسم  التقا�ىي  إ��   ال�جوء

 بالتدب��   يتعلق  فيما  خاصة  الطوارئ   بدور�ات  املتعلقة  تلك  بخصوص  ا�عدامها  نقل  لم  إن  الطعون   قلة  نفسر  فكيف  و�ال  الطارئة.

 ال��ا�ي.

  خاصة  مثال،   فر�سا  ��  املواضيع  هذه  مثل   ��  الصادرة  القرارات  ونوعية  حجم  ع��  نطلع  عندما  هذا  اعتقادنا  ير�خ   ومما

 رفع   فإن  ا�حال  و�طبيعة  النقابية،  الهيئات  وكذا  اإل�سان  حقوق   عن  املدافعة  ا�جمعيات  وتحديدا  ا�جمعيات  طرف  من  املقدمة

  والصفة،   املص�حة  شرطي  وخاصة  السلطة  تجاوز   �سبب  اإللغاء  دعوى   لقبول   القانونية  بالشروط  يرتبط  الهيئات  هذه   من   دعاوى 

   دولة. ل�ل ا�حقو�� باملسار أيضا و�رتبط

  

 
 .، املوجهة للوالة والعمال �شأن �عذر ا�عقاد دورة ماي ل�جماعات 2020أبر�ل  22بتار�خ   6743دور�ة وزارة الداخلية عدد  -26

 .2020ماي   26بتار�خ   7225دور�ة وز�ر الداخلية عدد  نفس األمر تم اتخاذه بالنسبة للعماالت واألقاليم بخصوص ا�عقاد دورة يونيو  بموجب

 .حول تداب�� مواجهة جائحة �ورونا وآثارها 2020مارس   25بتار�خ   F/1248دور�ة وزارة الداخلية رقم    -

 .2020حول التدب�� األمثل لنفقات ا�جماعات ال��ابية برسم سنة 2020أبر�ل   15بتار�خ   6578دور�ة وزارة الداخلية رقم   -
ف جما�� تنسيق: املسعيد عبد املو�� وآخرون،  القري�ىي عبد الواحد، "التدب�� االستثنائي لنظام الالمركز�ة ال��ابية إبان ف��ة الطوارئ "��: اآلثار القانونية للظروف الطارئة، مؤل  -27

 .2020، مجلة مسارات لألبحاث والدراسات القانونية ، 11العدد: 
 ، تار�خ الز�ارة: https://www.cg.gov.ma/arاملوقع االلك��و�ي:  ،2020مارس  25بتار�خ  03/2020رقم منشور رئيس ا�ح�ومة  -28

 . 2020يونيو  10
 .2020يونيو  10الز�ارة:  ، تار�خhttps://www.cg.gov.ma/ar، املوقع االلك��و�ي: 2020أبر�ل  14بتار�خ  06/2020منشور رئيس ا�ح�ومة رقم   29
 . 2020يونيو   12، تار�خ الز�ارة: /https://www.justice.gov.maاململكة املغر�ية، وزارة العدل، دليل التدب�� اإلداري �� ظل تمديد حالة الطوارئ، املوقع االلك��و�ي: -30

��م مواكبة النيابة العامة �حالة الطوارئ   يمكن االطالع أيضا ع�� املوقع االلك��و�ي للنيابة العامة الذي وفر مجموعة من ا�خدمات االلك��ونية، و�تضمن مجموعة من البالغات ال�ي

 .2020يونيو  10، تار�خ الز�ارة :  /http://www.presidenceministerepublic.maال�حية باملغرب ، املوقع االلك��و�ي : 
ز السلطة، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القري�ىي عبد الواحد، دور القضاء االداري املغر�ي �� بناء دولة ا�حق والقانون، مقار�ة سوسيوقانونية من خالل دعوى االلغاء �سبب تجاو   -31

 . 2008/ 2007علوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، ا�حقوق، �لية ال

https://www.cg.gov.ma/ar
https://www.justice.gov.ma/
https://www.justice.gov.ma/
https://www.justice.gov.ma/
http://www.presidenceministerepublic.ma/
http://www.presidenceministerepublic.ma/
http://www.presidenceministerepublic.ma/
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 خاتمة

  من  العديد  وضعت  الظرفية  هذه  أن  وا�حا  بدا  املشروعية،  بمبدأ  عالقتھ  ��  ال�حية  الطوارئ   ف��ة  لتدب��  تتبعنا   خالل  من

 ا�حك.  ع�� اإلدار�ة املشروعية مبدأ ووضعت االختبار، موضع املؤسسات

  من  وحدت  للقانون،  العام  القانون   أ�خاص  �خضوع  وأسست  املبدأ،  لهذا  أسست  سابقة  كب��ة  اج��ادات  أن  ننكر  ال  �عم

  وا�سمت   متنوعة  �انت  ال�حية  الطوارئ   ف��ة   خالل  طرحت  ال�ي  التحديات  أن   غ��  وا�حر�ات،  ا�حقوق   ع��  واعتدا��م  �عسفهم 

 جوانب: عدة همت الصعو�ة من  بنوع

  النصوص   ودستور�ة  مشروعية  و�مدى  ال�حية،  الطوارئ   حالة  إلعمال  القانونية  باملرجعية  و�تعلق   األول:   ا�جانب

  ال�حية   الطوارئ   حالة  ظل   ��  اتخاذها  تم  ال�ي  واملراسيم  القوان�ن  من  مجموعة   أن  ذلك  املتخذ،  النص  نوعية  حسب  القانونية

 ��ا؛ املضمنة املوضوعية القواعد مسألة أخرى  جهة  من أثارت كما التخاذها، القانونية املساطر اح��ام مسألة أثارت

  ع��  طرحت  حالة  و��  ال�حية،  الطوارئ   حالة  صاحب  الذي  املفاجأة  لعنصر  املؤسسات  باستجابة  و�تعلق  لثا�ي:  ا�جانب

  ��   التجديد  من   نوعا  تتطلب  م�حة،  ومؤسساتية  قانونية  باحتياجات  جديد   واقع  مع  و�سرعة  التأقلم  ضرورة  املؤسسات  مختلف

 العمومي؛ التدب��

  لقواعد   أسس  ال�حية  الطوارئ   حالة  فإعالن  الطارئة،  الظروف  ظل  ��  ح�ى  وسموه  القانون   م�انة  ويسائل  الثالث:  ا�جانب

  و�األخص   املستو�ات  مختلف   ع��  جسيمة  جد  ا�حالة  و�طبيعة  �انت  الطوارئ   لهذه  القانونية  اآلثار  أن   غ��  الظرفية،  ��ذه  قانونية

  يرتبط   ما  أهمها  من   عميقة  أسئلة  بدورها  طرحت  مواز�ة  تداب��  عدة  اتخاذ  يتم  أن  الضروري   من   �ان  ولذلك   واجتماعيا،  اقتصاديا

 والتضامن؛ باملواطنة

  هذه   تدب��  يتم  أن  الصعب   من  �ان  وقد   العامة،  وا�حر�ات  اإل�سان   حقوق   منظومة  اختبار  ��  و�تج��   الرا�ع:   ا�جانب

  دون   جهة  ع��  يتوقف  ال  املبت��  هذا  تحقيق  أن   األكيد  من  �ان  و�ن   وا�حر�ات،  ا�حقوق   حماية  ع��  الرهان   تطرح  أن  دون   الوضعية

 آخر.  دون  فاعل  ع��  وال أخرى،

  الو�ائية للوضعية الدقيق والتتبع الص��، العام النظام حماية أجل  من  بذلت ال�ي ا�جهودات ،�عيد حد   إ��  وا�حا  بدا لقد

 األحوال  ��  أداءها  األحيان  �عض  ��  فاق  و�عطاء  بت�حيات  خدما��ا  لتجو�د  العمومية  املرافق  من  مجموعة  تجند  ومدى  ببالدنا،

  التأسيس   إ��  وطموحھ  املغر�ي  ا�جتمع   تناسب  الدولة  لوظائف  مجددة  برؤ�ة  للنظر  ��ا  نتمسك   أن  يجب  تجر�ة  و��  العادية،

 جديد.   تنموي  لنموذج
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