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Abstract

امل�ستخل�ص

This research dealt with the topic of the legal basis
of procedures combating the spread of the Corona virus
(COVID-19) and counteracting its effects. It divided the research
into two topics, the first entitled the concept of exceptional
health circumstances, the research concluded that the right to
health requires governments to protect members of society
from infectious diseases. It also concluded that the dangers and
threats posed by the virus are exceptional health emergencies.
And given that the virus is not restricted to one particular
country, then there should be international cooperation in the
field of combating the virus.
In the second topic, it examined the legal nature of measures
to combat the virus and counter its effects. It concluded that
in managing exceptional health conditions, governments must
adhere to the limits of constitutional and legal legitimacy.
There are two approaches that countries have taken to combat
the effects of COVID-19: the first: obtaining a delegation
of Legislative Power or announcing a system of exceptional
circumstances. The second is the application of ordinary laws,
especially the Public Health Law. It has been found that the
two methods are constitutionally and legally correct. And it

إجراءات مكافحة
تناول هذا البحث مو�ضوع الأ�سا�س القانوين ل
ِ
 وقد ق�سم البحث �إىل. ومواجهة �آثا ِر ِهCOVID-19 فريو�س كورونا
 الأول بعنوان ماهية الظروف ال�صحية اال�ستثنائية؛ حيث تبني،مبحثني
التزاما بوقاية �أفراد املجتمع
�أن احلق يف ال�صحة يفر�ض على احلكومات
ً
 كما �أن الأخطار التي خلقها الفريو�س ت�شكل ظرو ًفا.من الأمرا�ض املعدية
،ا�ستثنائية �صحية؛ ونظ ًرا لكون الفريو�س ال تتوقف �آثاره على دولة معينة
 الأمر الذي يفر�ض على الدول �ضرورة،بل تتعدى �إىل جميع دول العامل
 وتناول املبحث الثاين الطبيعة.التعاون الدويل يف مكافحته ومواجهة �آثاره
.القانونية لإجراءات مكافحة الفريو�س ومواجهة �آثاره
وقد انتهى البحث �إىل �أنه على احلكومات عند �إدارة الظروف
.اال�ستثنائية ال�صحية االلتزام بحدود امل�شروعية الد�ستورية والقانونية
 الأول احل�صول على،وهناك طريقان انتهجتهما الدول ملكافحة �آثار الفريو�س
 والثاين تطبيق. �أو �إعالن نظام الظروف اال�ستثنائية،التفوي�ض الت�شريعي
 وقد تبني �أن الطريقني. وخا�صة قانون ال�صحة العامة،القوانني العادية
 ولكن التفوي�ض الت�شريعي هو.�صحيحان من الناحية الد�ستورية والقانونية
،�أف�ضل خيار د�ستوري ي�ساعد احلكومات على الإدارة القانونية للأزمات

Keywords: Security Studies, Legal Basis, COVID-19 Virus,
Extraordinary Health Emergencies, Combating Procedures,
Crises.

 فريو�س، الأ�سا�س القانوين، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
 �إجراءات املواجهة، الظروف اال�ستثنائية ال�صحية،19-كوفيد
. الأزمات،واملكافحة

Production and hosting by NAUSS

* Corresponding Author: Issam Ibrahim Khalil Ibrahim
Email: d.issamkhalil2028@yahoo.com
doi: 10.26735/XDCN4552

1319-5425© 2020. AJSS. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative Commons, Attribution-NonCommercial License.

207

الأ�سا�س القانوين لإجراءاتِ مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19-ومواجهة �آثا ِر ِه

وي�ضفي امل�شروعية على قراراتها؛ حيث تبني �أن بع�ض القرارات التي اتخذتها
احلكومات حتتاج لإ�صدارها �أن يكون لديها �سلطات قانونية �أكرث ،مثل زيادة
العقوبات على خمالفي �إجراءات احلد من الفريو�س عن حدها الوارد بقانون
العقوبات �أو قانون ال�صحة العامة.

concluded that the legislative mandate is the best constitutional
option that helps governments manage the legal crises and gives
legitimacy to all their decisions. It was found that some of the
decisions taken by governments need to be issued to have more
legal powers.

 .1مقدمة

�إال �أنها تلتزم به وتتقيد ب�أحكامه �إىل �أن ُيع َّدل �أو ُيل َغى (البنا.)1994 ،
لذلك ف�إن الدولة و�إن كانت متلك ال�سلطة التقديرية الختيار الأ�ساليب
والو�سائل التي من �ش�أنها احلد من �آثار فريو�س كورونا ،COVID-19
التزاما د�ستور ًّيا هو �ضرورة التقيد ب�أحكام القانون
�إال �أن عليها
ً
مبفهومه الوا�سع الذي ي�شمل الد�ستور والقوانني العادية واللوائح
والعرف واملبادئ العامة للقانون و�أحكام الق�ضاء (بدوي.)2007 ،
وبناء على ما تقدم� ،إذا �أرادت احلكومات �إعالء مبد�أ �سيادة
القانون ،فعليها االلتزام باحلدود وال�ضوابط التي �سنها القانون عند
اتخاذها لأي �إجراء �أو تدبري ،ومن ثم وجب �أن تـت�ساءل عن طبيعة
الإجراء املتخذ ملواجهة فريو�س  :COVID-19هل يدخل يف الإجراءات
الإدارية العادية� ،أم �أنه من الإجراءات اال�ستثنائية؟ فالدولة القانونية ال
جتعل القانون جمرد �أداة لعملها ،بل جتعله �أداة لتقييد �سلطاتها ل�صالح
احلقوق واحلريات بجميع �صورها (�سرور .)1999 ،وما ال�صالحيات
التي منحها الد�ستور للحكومات ،وهي ب�صدد �إدارة الأو�ضاع الطارئة؟
ويحاول هذا البحث �إلقاء ال�ضوء على الأ�سا�س القانوين
للإجراءات َ
املتخ َذة يف دول العامل للحد من انت�شار فريو�س كورونا
 ،COVID-19ومواجهة �آثاره يف �ضوء ال�صالحيات املخولة قانو ًنا
للحكومات ،حتى نتبني وجه احلق والقانون فيها ،وذلك يف �ضوء قواعد
القانون العام ،مع الإ�شارة �إىل القانون الدويل والقانون الفرن�سي رقم
 2020-290ال�صادر بتاريخ  23مار�س  2020للطوارئ للتعامل مع
وباء كورونا .COVID-19

يعترب مبد�أ �سيادة القانون �أحد �أهم �أركان الدولة القانونية ،وهو
�أ�سا�س �إدارة �شئون الدولة يف كل وقت ،ذلك �أن الإدارة لي�ست هوىً �أو
حتك ًما ،و�إمنا هي ن�شاط ُيا َر�س بق�صد حتقيق ال�صالح العام (عبد
العال .)1991 ،لذلك قيل� :إن وجوده �أو تطبيقه ال يحتاج �إىل ن�ص
معني لإقراره �أو جعله مو�ضع التطبيق ،ف�إعالء حكم القانون بات
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا من عنا�صر الدولة القانونية (فودة .)2017 ،وت�أخذ
احلقوق واحلريات يف النظام القانوين لأي دولة موقع ال�صدارة ،بل
تعترب حمو ًرا لكل ن�شاط قانوين ،باعتبار �أن وظيفة القانون هي �ضمان
�إ�شباع حقوق الأفراد وحرياتهم (�سرور.)1999 ،
وملا كانت ال�سلطة عبارة عن قدرات و�إمكانات تعطي ل�صاحبها
�صالحية تنظيم احلقوق واحلريات ،فمن ثم تظل �إمكانية امل�سا�س
بحقوق الأفراد وحرياتهم قائمة؛ لذلك وجب على الد�ستور لي�س
تنظيم هذه العالقة فح�سب ،و�إمنا التوفيق بني ال�سلطة وحقوق
الأفراد وحرياتهم من خالل �إحداث التوازن الذي يحفظ ً
كل منهما،
فلي�ست وظيفة الد�ستور هي التنظيم فح�سب ،بل الوظيفة الأ�سا�سية
للد�ستور هي �إحداث التوازن بني عمل ال�سلطات العامة وحقوق الأفراد
وحرياتهم ،على �أن يراعى �أن تكون احلرية هي الأ�صل ،وال�سلطة هي
الالزمة وال�ضرورية للحفاظ على هذا الأ�صل (فودة.)2001 ،
والد�ستور يف كل دولة ينظم ممار�سة ال�سلطة لعملها لي�س يف
ن�صب
الظروف العادية فقط ،و�إمنا يف الظروف اال�ستثنائية ،وا�ض ًعا ْ
عينه االلتزام باملحافظة على احلقوق واحلريات يف احلالتني ،على
اعتبار �أن ذلك ٌ
ٌ
مفرت�ض ودلي ٌل را�س ٌخ على دميقراطية النظام
�شرط
ال�سيا�سي الذي يحكم املجتمع .لذلك قيل� :إن ال�سلطة  -من خالل
القيود التي تنظم مبا�شرتها وتكبح جماحها ـ ـ هي ال�ضمان النهائي
للحرية (املر.)2003 ،
وفى نهاية دي�سمرب عام � 2019أبلغت ال�صني منظمة ال�صحة
العاملية باكت�شاف وجود فريو�س من فريو�سات كورونا يف مدينة ووهان
و�سط ال�صني ي�سمى  .COVID-19وا�ستلزمت مكافحة الفريو�س
اتخاذ حكومات الدول لكثري من التدابري والإجراءات املقيدة للحقوق
واحلريات ،بغر�ض منع انت�شاره ومواجهة �آثاره.
وامل�ستقر عليه �أن الدولة القانونية و�إن كانت هي التي ت�ضع القانون

م�شكلة البحث

م�شكلة هذا البحث ميكن �أن نلخ�صها يف ال�س�ؤال الآتي :هل
�إجراءات مكافحة فريو�س كورونا  COVID-19و�آثاره التي من
�ش�أنها تقييد احلقوق واحلريات ـ ـ توجب على احلكومات �أن تعلن
العمل بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية� ،أم ُيكتفى بتطبيق
القوانني العادية ولوائح ال�ضبط الإداري؟ ويرتبط بهذا ال�س�ؤال �س�ؤال
�آخر تطبيقي هو :كيفية مواجهة الدول للآثار التي تو َّلدت عن هذه
اجلائحة التي �أ�صابت العامل ب�أ�سره؟
�أهمية البحث

الأهمية العلمية :جاء ببيان مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف التا�سع من �إبريل
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�« :2020إن العديد من احلكومات تواجه قرارات �صعبة .وقد تربز
�ضرورة اعتماد تدابري طوارئ للت�صدي حلالة الطوارئ ال�صحية
هذه .ولكن حالة الطوارئ ال ت�شكل عذ ًرا لتجاهل التزامات حقوق
الإن�سان .ويجب �أن تكون تدابري الطوارئ �ضرورية ومتنا�سبة لتلبية
احلاجة الطارئة» (.)UN Human Rights, 2020
ويبدو �أن املنظمات الدولية تنظر �إىل م�س�ألة احرتام احلقوق
واحلريات بعني الأولوية حتى يف ظل تف�شى فريو�س كورونا COVID-19
وحت ُّوله �إىل جائحة .ومن هنا كان التفكري يف مو�ضوع البحث لدرا�سة
احلراك الفكري املوجود على ال�ساحة ال�سيا�س َّية والقانون َّية ،الوطنية
والدولية الذي ٌيخت�صر يف ال�س�ؤال التايل :ما مدى قانونية الإجراءات
املتخذة للحد من انت�شار فريو�س كورونا  COVID-19و�آثاره؟ و�إىل �أيِّ
مدى متلك ال�سلطة املنوط بها �إدارة الأو�ضاع ال�صحية الطارئة تقييد
احلقوق واحلريات للحفاظ على ما ن�سميه النظام العام ال�صحي.
فاحرتام حقوق الإن�سان ي�شكل التزا ًما جوهر ًّيا على عاتق الدولة،
وااللتزامات التي يفر�ضها القانون الدويل �-أ ًيا كان م�صدرها -تكون
واجبة النفاذ؛ ف�إذا مل تنفذها الدولة تتحمل م�س�ؤولية عدم تنفيذها؛
�إذ �إن خمالفة االلتزام �أو عدم تنفيذه ُتعد ً
عمل غري م�شروع (ال�شيخ،
.)2009
الأهمية العملية :ال تقت�صر �أهمية هذا البحث على الأهمية
النظرية (العلمية) فح�سب ،و�إمنا من �ش�أنه الإجابة عن الكثري من
الأ�سئلة العملية التي ميكن �أن تثار يف ذهن القانونيني وال�سيا�سيني،
فالتعر�ض للطبيعة القانونية لهذه الإجراءات قد يكون ُم ِعي ًنا للجهات
ال�سيا�سية والإدارية املنوط بها �إدارة الظروف اال�ستثنائية ال�صحية
للتعرف على الو�سيلة القانونية الأف�ضل ملواجهة انت�شار و�آثار اجلائحة،
ً
م�ستقبل.
حتى تتم مراعاتها
�أهداف البحث

تتمثل �أهداف البحث يف بيان مدى اتفاق الإجراءات املتخذة
ملكافحة فريو�س كورونا  COVID-19و�آثاره مع مبد�أ �سيادة القانون
الذي يحكم ت�صرفات احلكام واملحكومني يف ظل الظروف العادية
واال�ستثنائية .وهذا يرجع �إىل �أنه يف الدولة القانونية لي�ست فاعلية
الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار الفريو�س مطل ًبا لأفراد املجتمع
و�سلطتها ال�سيا�سية فح�سب ،بل �إن قانونية وم�شروعية هذه الإجراءات
هي الهدف النهائي لكل الأنظمة ال�سيا�سية الدميقراطية التي جعلت
للقانون �سيادة تعلو وال ُيعلى عليها .فالدولة اليوم دولة قانون ،وهو
�أ�صل من الأ�صول الد�ستورية يرتتب عليه �أنه ال ميكن لل�سلطات العامة
القائمة يف بلد ما �أن متار�س �سلطتها �إال وفق قوانني مكتوبة و�صادرة وفق
الإجراءات الد�ستورية املتفقة مع الد�ستور يف بلد معني (عبيد.)2003 ،
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�أ�سئلة البحث

ي�سعى البحث للإجابة عن الأ�سئلة التالية :ما ماهية الظروف
اال�ستثنائية ال�صحية؟ ،وما ال�صالحيات التي منحها الد�ستور
والقانون للحكومات ،وهي ب�صدد �إدارة الظروف اال�ستثنائية
ال�صحية؟ ،وهل يجب على رئي�س الدولة يف ظل انت�شار فريو�س كورونا
� COVID-19إعالن العمل بنظام الظروف اال�ستثنائية؟ ،وما ماهية
الطبيعة القانونية للإجراءات املتخذة لل�سيطرة على فريو�س كورونا
COVID-19؟ ،هل �صالحيات ال�ضبط الإداري التي متلكها احلكومة
يف الظروف العادية كافية للحد من انت�شار الفريو�س؟ ،هل زيادة احلد
الأدنى والأق�صى للعقوبات اجلنائية على خمالفي �إجراءات احلد من
ا�ستثنائي؟
عادي �أم �إجراء
انت�شار الفريو�س �إجراء ّ
ّ

 .2فروض ومنهجية البحث
 .1 .2فروض البحث

COVID-19

الفر�ض الأول :يكفي ملواجهة فريو�س كورونا
تطبيق القوانني العادية ،ومن ثم ال حاجة �إىل �إعالن العمل بالنظام
القانوين للظروف اال�ستثنائية.
الفر�ض الثاين :جمرد تف�شى فريو�س كورونا  COVID-19يعد
�سب ًبا يف �إ�ضفاء امل�شروعية على الإجراءات املتخذة للحد من انت�شاره.
الفر�ض الثالث :الإجراءات املتخذة احرتمت فكرة التنا�سب بني
�ضرورة الإجراء املتخذ وبني مقت�ضيات ممار�سة احلرية.
الفر�ض الرابع :يف ظل الظروف اال�ستثنائية ال�صحية يجوز
للحكومة توقيع جزاءات جنائية على خمالفة الإجراءات املتخذة
ملكافحتها.
 .2 .2منهج البحث

املنهج العلمي هو جمموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث
يف تنظيم ما لديه من �أفكار �أو معلومات من �أجل �أن تو�صله �إىل
النتيجة املطلوبة (الف�ضلى ،د .ت).
و�سع ًيا �إىل الو�صول �إىل الطبيعة القانونية للإ�شكالية التي يتعر�ض
لها البحث ،اتبع الباحث املنهج التحليلي واملنهج املقارن .وقد مت
اال�ستعانة بهذين املنهجني نظ ًرا لطبيعة املو�ضوع التي ت�ستدعى حتليل
�آراء الفقه ،وبع�ض �آراء املحاكم فيما يخ�ص املو�ضوع حمل الدرا�سة.
 .3 .2نطاق البحث

خا�صا بدولة معينة من دول
النطاق املو�ضوعي :هذا البحث لي�س ًّ
العامل؛ حيث تكاد تكون الإجراءات املتخذة واحدة يف كل دول العامل،
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فالأخري يواجه م�شكلة عاملية حتتاج �إىل درا�ستها على م�ستويني؛
الأول :امل�ستوى الداخلي لكل دولة ،والثاين :درا�ستها يف �إطار نظم
الأمن اجلماعي .وقد مت معاجلة الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار
فريو�س كورونا يف �ضوء املبادئ الد�ستورية والقانونية امل�ستقر عليها
يف جميع الدول ال يف �ضوء د�ستور �أو قانون معني.
النطاق الزمني :تناول هذا البحث الإجراءات املتخذة منذ ظهور
فريو�س كورونا  COVID-19يف نهاية دي�سمرب  2019حتى نهاية يونيو
.2020
 .4 .2مصطلحات البحث

الطبيعة القانونية :الوقوف على التكييف القانوين لإجراءات
احلد من �آثار الفريو�س ،وهل هي �إجراءات ميكن للحكومة اتخاذها
يف الظروف العادية �أم �أنها �إجراءات ا�ستثنائية؟ .وتعد �إجراءات
احلد من �آثار الفريو�س� ،إجراءات اتخذتها الدول ملكافحة الفريو�س
ومواجهة �آثاره ،مثل :وقف ممار�سة بع�ض الأن�شطة ،العزل املنزيل،
وقف حركة الطريان وغري ذلك من �إجراءات.
فريو�س كورونا � :COVID-19أحد فريو�سات كورونا ،وهي �ساللة
وا�سعة من الفريو�سات قد ت�سبب املر�ض للحيوان والإن�سان .ومن
املعروف �أن عددًا من فريو�سات كورونا تُ�سبب لدى الب�شر � ً
أمرا�ضا
تنف�سية ترتاوح ح َّدتُها بني نزالت الربد ال�شائعة والأمرا�ض الأ�شد
خطورة مثل :متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية (مري�س) ،واملتالزمة
التنف�سية احلادة الوخيمة (�سار�س) .وي�سبب فريو�س كورونا املُكت�شف
مر�ض كورونا  .COVID-19والأخري هو مر�ض معدٍ ي�س ِّببه �آخ ُر
فريو�س مت اكت�شافه من �ساللة فريو�سات كورونا .وقد حت ّول كورونا
 COVID-19الآن �إىل جائحة ت�ؤثر على العديد من بلدان العامل
(الدليل ال�شامل لفريو�س كورونا كوفيد .)2020 ،19

 .3المبحث األول :ماهية الظروف الصحية
االستثنائية

عادة ما يكون �إعالن تطبيق النظام القانوين للظروف اال�ستثنائية
يف �أي دولة مرجعه وجود ا�ضطرابات �أمنية �شديدة قد ت�صل يف
بع�ضها �إىل درجة �إعالن احلرب .وال�س�ؤال املطروح يف هذا املبحث
هو :هل ن�ستطيع �أن ن�ضفى على �أزمة فريو�س كورونا COVID-19
التي مير بها العامل تعبري الظروف اال�ستثنائية ال�صحية؟
وهذا يتطلب يف البداية بيان مفهوم احلق يف ال�صحة وعالقته
بالأمن ،ثم بيان مفهوم ما ا�صطلح على ت�سميته بالأمن ال�صحي .ثم
نتبني يف النهاية مفهوم الظروف ال�صحية اال�ستثنائية .لذلك نق�سم
هذا املبحث �إىل مطلبني على النحو الآتي:
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 .1 .3المطلب األول :الحق في الصحة وعالقته باألمن
الصحي

نو�ضح يف هذا املطلب مفهوم احلق يف ال�صحة وما يفر�ضه على
الدولة من التزامات ،ثم نع ِّرج على تعريف الأمن والتطور الذي حدث
له ،لن�صل يف النهاية �إىل تعريف الأمن ال�صحي .لذلك نق�سم هذا
املطلب �إىل فرعني:
 .1 .1 .3الفرع األول :الحق في الصحة

وف ًقا للمادة رقم ( )12من العهد الدويل للحقوق االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،ف�إن الدول الأطراف تقر «بحق كل �إن�سان
يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه».
ومفهوم ال�صحة كما جاء بد�ستور منظمة ال�صحة العاملية ين�صرف
�إىل «حالة من اكتمال ال�سالمة بدن ًّيا وعقل ًّيا واجتماع ًّيا ،ال جمرد
انعدام املر�ض �أو العجز» .واحلق يف ال�صحة حق �شامل ال يقت�صر على
تقدمي الرعاية ال�صحية املنا�سبة فح�سب ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا املقومات
الأ�سا�سية والظروف امل�ؤدية �إىل ال�صحة ،مثل احل�صول على مياه
ال�شرب امل�أمونة ،والإمداد الكايف بالغذاء الآمن وامل�سكن ،وظروف
�صحية للعمل والبيئة ،واحل�صول على التوعية واملعلومات فيما يت�صل
بال�صحة وم�شاركة ال�سكان يف كامل عملية اتخاذ القرارات املتعلقة
ال�ص ُعد املجتمعية والوطنية والدولية (الروي�س.)2017 ،
بال�صحة على ُّ
وهذا احلق يفر�ض على الدولة التزامات �إيجابية عديدة؛ منها:
ـ �أنه على الدولة �أن توفر القدر الكايف من املرافق اخلا�ص بال�صحة
العامة والرعاية ال�صحية ،وكذلك من ال�سلع واخلدمات والربامج؛
كامل�ست�شفيات ،والعيادات ،واملوظفني الطبيني واملهنيني املدربني،
والعقاقري الأ�سا�سية.
ـ على الدولة �أن تعمل على وقاية �أفراد املجتمع من الأمرا�ض املعدية
والأمرا�ض املهنية ومعاجلتها ومكافحتها (ر�سالن.)1997 ،
نخل�ص مما تقدم �إىل �أن احلق يف ال�صحة يفر�ض على ال�سلطة
التزاما بوقاية �أفراد املجتمع من
التنفيذية ،وبالأخ�ص وزارة ال�صحة
ً
الأمرا�ض املعدية ومعاجلتها ومكافحتها ،وعلى ذلك يجوز ل�سلطات
ال�ضبط ال�صحي منع ممار�سة �أي ن�شاط يكون �سب ًبا للم�سا�س بال�صحة
العامة للأفراد ،ومن ثم يجوز لها عند انت�شار الأوبئة واجلوائح الطبية
عزل القاطنني بحي معني َّ
تف�شى فيه وبا ٌء خو ًفا من انت�شاره يف جميع
�أرجاء الدولة (�شيحا.)2010 ،
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 .2 .1 .3الفرع الثاني :مفهوم األمن الصحي

لكل مواطن احلق يف العي�ش يف املجتمع يف �أمن و�أمان ،والفرد
لن ي�شعر بذلك �إال �إذا وفرت له الدولة جميع احتياجاته الأ�سا�سية.
وهذه م�س�ؤولية وزارات الدولة املختلفة؛ فوزارة الداخلية منوط بها
ت�أمني الأرواح واملمتلكات ،ووزارة ال�صحة منوط بها حماية الأفراد
من الأمرا�ض والأوبئة بتوفري امل�ست�شفيات والأطباء والعالج ،ووزارة
التعليم منوط بها ت�أمني احتياج الفرد �إىل التعليم ،ووزارة الإ�سكان
توفر حاجة الفرد �إىل احل�صول على �سكن له وللعائلة.
وكلمة الأمن تعنى :االطمئنان وعدم اخلوف (املعجم الو�سيط،
 .)2004ويع ِّرف البع�ض الأمن ب�أنه�« :شعور الإن�سان باالطمئنان
النعدام التهديدات احل�سية على �شخ�صه وعلى حقوقه ،لتحريره من
القيود التي حتول دون ا�ستيفائه الحتياجاته الروحية واملعنوية ،مع
�شعوره بالعدالة االجتماعية» (ال�شقحاء.)2004 ،
ونخل�ص من ذلك �إىل �أن �شعور الفرد باالطمئنان مل ولن يتحقق
�إال يف احلالة التي يكون فيها الإن�سان خال ًيا من �أي �شعور بالتهديد
ل�سالمته وا�ستقراره� ،أ ًّيا كان م�صدر هذا التهديد ،اقت�صاد ًّيا �أم
�صح ًّيا �أم اجتماع ًّيا ،و�سواء �أكان م�صدره داخل ًّيا �أم خارج ًّيا .كما �أن
مفهوما ً
�شامل جلميع املجاالت التي من
تطور مفهوم الأمن جعل منه
ً
�ش�أنها تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للفرد داخل املجتمع ومن بينها
حاجة الفرد �إىل ال�صحة.
وبناء على ما تقدم ،ف�إن �سوء الأو�ضاع ال�صحية لتف�شي الأمرا�ض
والأوبئة وارتفاع عدد امل�صابني واملتوفني ُيفقد الأفراد ال�شعور بالأمن؛
لأنهم يف حالة من عدم اال�ستقرار النف�سي القائم على اخلوف من
مو�ضوعا لهذا املر�ض �أو الوباء.
�أن يكون هو نف�سه �أو �أحد من �أهله
ً
وتبني مما تقدم� ،أن هناك عالق ًة وطيدة بني مفهوم احلق يف ال�صحة
ومفهوم الأمن منظو ًرا �إليه من جهة الدولة ( ،)l’Etatومن ثم ي�صح
لنا القول بوجود ما ي�سمى بالأمن ال�صحي.
وميكن تعريف الأمن ال�صحي ب�أنه حماية املواطن و�سالمته من
الأمرا�ض والأوبئة ،وكل ما يهدد �سالمته ،وي�أتي ذلك عرب خطط
ملمو�سة لتطوير قطاع ال�صحة النت�شاله من حالة التدهور امل�ستمر
(مظلوم .)2012 ،ويرتبط بالأمن ال�صحي �ضرورة �إنتاج لقاح �أو
دواء للأمرا�ض �أو الأوبئة التي جتتاح دولة معينة �أو العامل ،فالأمن
الدوائي يعترب �أحد �أهم عنا�صر الأمن ال�صحي؛ لكونه �أحد العنا�صر
التي ت�شكل تهديدً ا لأمن الإن�سان و�سالمته (مظلوم.)2102 ،
ونظ ًرا لكون فريو�س كورونا  COVID-19ال تتوقف �آثاره الكارثية
على دولة معينة ،بل تتعدى �آثاره �إىل جميع الدول العامل ،فمن ثم
تدخل مكافحته يف كل من مفهوم الأمن الإقليمي والدويل واجلماعي،
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الأمر الذي يفر�ض على الدول �ضرورة التعاون الدويل� ،سواء على
م�ستوى الدول� ،أو م�ستوى املنظمات الدولية والإقليمية.
 .2 .3المطلب الثاني :مفهوم الظروف الصحية
االستثنائية

نعي جيدً ا حقيقة وماهية الظروف اال�ستثنائية
ال ميكن لنا �أن َ
ال�صحية دون �أن ن�ستعر�ض ماهية الظروف اال�ستثنائية ب�شكل عام.
لذلك نق�سم هذا املطلب �إىل فرعني على النحو الآتي:
 .1 .2 .3الفرع األول :ماهية الضرورة والظروف االستثنائية

من الأ�صول املقررة يف جميع ال�شرائع �أن ال�ضرورات تبيح
املحظورات .وقام الت�سا�ؤل يف القانون العام على ما يكون عليه التزام
الدولة بالقانون حني تهدد حياتها الأخطار ،وحني يكون نظامها
االجتماعي مع َّر ً�ضا لأزمة حادة تقت�ضي ً
عمل �سري ًعا ،هل تلتزم الدولة
يف هذه الظروف باحرتام القانون املقرر للظروف العادية� ،أم ي�سمح
لها ب�أن تتحلل من التزاماتها وتت�صرف مبا يالئم الظروف التي
تتعر�ض لها مع �إعفائها من امل�سئولية عما ت�سببه للغري من �أ�ضرار؟
(.)Mouskheli, 1943, pp. 160-161
وقد انتهى الفكر القانوين �إىل �أن الدولة حني تهدد حياتها
الأخطار ،وحني يكون نظامها االجتماعي مهددًا ف�إن ذلك يوجد حالة
تربر للحكومة �أن تت�صرف على م�سئوليتها بكل ما متلك من و�سائل،
على �أن يكون من حق ال�سلطة الت�شريعية  le pouvoir législatifبعد
ذلك �أن ت�صدق على ت�صرفاتها (متويل .)1989 ،ولكن ،هل يكفي
ال�سند العملي املتمثل يف فكرة ال�ضرورة لإقامة كيان لنظرية الظروف
اال�ستثنائية؟
حتى ال تتجاوز ت�صرفات احلكومات ()Les gouvernements
احلدود الالزمة ملواجهة الظروف اال�ستثنائية التي متر بها الدولة،
انتهى الفقه الفرن�سي �إىل �أن الدولة حني تُ�ضطر يف مثل هذه الظروف
وم�شروعا
�إىل اخلروج على القانون ،ف�إن ذلك يكون �أم ًرا مرب ًرا
ً
( ،)Hauriou, 1923, p. 452وبذلك انتقلت نظرية ال�ضرورة من
جمال الواقع �إىل جمال القانون .لذلك ف�إن الفقه الفرن�سي ال يعترب
«خروجا
الإجراءات املندرجة يف �إطار �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية
ً
على القانون» ،فهو ي�سلط رقابته على قرارات ال�ضبط الإداري املعتمدة
يف هذا الإطار ويراقب مدى تنا�سبها مع الظرف الواقعي الذي ي�ؤدي
�إىل اتخاذها.
نظر يف االجابة عن ال�س�ؤال
يت�ضح مما تقدم� ،أن هناك وجهتَي ٍ
املطروح؛ الأوىل :مفادها �أنه على احلكومات اتخاذ الإجراءات

الأ�سا�س القانوين لإجراءاتِ مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19-ومواجهة �آثا ِر ِه

الالزمة يف �ضوء الواقع حتى ولو جتاوزت القانون ،والأخرى :على
احلكومات �أن تلتزم مببد�أ �سيادة القانون حتى يف ظل الظروف
اال�ستثنائية التي متر بها الدولة (غربيـال.)1988 ،
وتطبي ًقا لوجهة النظر الثانية؛ درجت د�ساتري دول العامل على
الن�ص �صراحة على تخويل ال�سلطة التنفيذية عدة و�سائل ملواجهة
هذه الظروف اال�ستثنائية .وال �شك �أن مثل هذا التنظيم الد�ستوري
ي�ساعد الدولة على مواجهة الظروف التي متر بها ،وي�ضفي على
�إجراءاتها امل�شروعية (اجلمل.)1994 ،
وهناك و�سيلتان د�ستوريتان ملجابهة الظروف اال�ستثنائية:
الأوىل :ح�صول احلكومة على تفوي�ض ت�شريعي من الربملان يف
حال �إذا كان الد�ستور ي�سمح بذلك؛ حيث ُيجمع غالبية الفقه على
�أن ظاهرة التفوي�ض الت�شريعي ترجع يف جانب كبري منها �إىل حالة
ال�ضرورة (زين .)2002 ،كما يرى الفقه �أن االعتبارات العملية.....
ً
م�سوغا لعدول الربملان عن اتباع الإجراءات الد�ستورية املقررة
تُعد
ل�سنِّ و�إ�صدار القوانني �إىل تفوي�ض ال�سلطة التنفيذية يف معاجلة
َ
مثل تلكم الأمور ب�إجراءات �سريعة وفعالة مبوجب قوانني التفوي�ض
(فكري.)2003 ،
الثانية� :إعالن النظام القانوين للظروف اال�ستثنائية� ،أ ًّيا كان
امل�سمى (الطوارئ ـ ـ الأحكام العرفية ـ ـ ال�سالمة الوطنية).
وقد ع َّرف الفقه الظروف اال�ستثنائية ب�أنها« :ظروف متر
بالدولة ،ال ُتدي معها القوانني والت�شريعات التي و�ضعت يف الظروف
العادية» (بن علي� ،2004 ،ص)51 .؛ حيث يتنازل الربملان عن جزء
من الوظيفة الت�شريعية لل�سلطة التنفيذية ،فيكون من �صالحيتها
�إ�صدار قرارات �أو مرا�سيم لها قوة القانون ت�ستطيع من خاللها تعديل
القوانني القائمة.
والظروف اال�ستثنائية ال ميكن ح�صرها يف حاالت معينة .وعادة
ال يحدد الن�ص الد�ستوري نوعية حاالت الظروف اال�ستثنائية التي متر
بها الدولة وا�ض ًعا قاعدة عامة يف هذا ال�ش�أن هي :ظروف متر بالدولة
توجب الإ�سراع يف اتخاذ تدابري عاجلة ال حتتمل الت�أخري كاحلرب
والثورة واال�ضطرابات الداخلية والكوارث الطبيعية؛ كالطوفان
والزالزل والأوبئة.
ويرى الفقه �أن امل�شرع الد�ستوري قد �أح�سن التعبري عن ظروف
ال�ضرورة دون حتديد حلاالتها ،فالظروف اال�ستثنائية التي ت�ستلزم
اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري ال ميكن حتديدها على �سبيل
احل�صر ،فهي تختلف باختالف الزمان واملكان ،لذا ف�إنه من الأف�ضل
�أن يرتك تقديرها لل�سلطة التنفيذية؛ لأنها ال�سلطة املعنية مبواجهة
هذه الظروف وامل�شرفة على املوقف يف غيبة الربملان (امل�شهداين
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واملدر�س .)2009 ،ويلتقي �أكرث فقهاء القانون على تف�سري الظرف
ج�سيم ٍّ
وحال يهدد كيان الدولة �أو
اال�ستثنائي ب�ضرورة وجود خطر
ٍ
�سالمتها ،بحيث ال ُتدي القواعد القانونية القائمة ملواجهته (خليل،
.)2013
ونخل�ص مما تقدم �إىل �أنه �إذا كانت احلكومة ت�ستطيع �أن
تت�صرف يف الظروف اال�ستثنائية التي متر بها الدولة على م�سئوليتها
بكل ما متلك من و�سائل �إال �أن ذلك يجب �أن يكون يف حدود الو�سائل
الواردة يف الد�ساتري (التفوي�ض الت�شريعي� ،إعالن العمل بنظام
الظروف اال�ستثنائية �أ ًّيا كان م�س َّماه).
وهذا ما �أ�شارت �إليه الوثيقة ال�صادرة عن مكتب املفو�ض ال�سامي
يف � 27إبريل  2020ب�ش�أن تدابري الطوارئ � :COVID-19إر�شادات،
التي جاء فيها (:)UN Human Rights, 2020

“The situation presented by the COVID-19 pandemic

requires many countries worldwide to take extraordinary
measures to protect the health and well-being of the population. Even in a public emergency, these steps need to
.”be based on the rule of law

وم�ؤدى هذا التوجيه ال�صادر من مكتب املفو�ض ال�سامي �أنه حتى
يف حاالت الطوارئ العامة ،يجب �أن ت�ستند التدابري املتخذة �إىل
قواعد القانون ،الأمر الذي يرتتب عليه �أن مبد�أ �سيادة القانون يحكم
ت�صرفات احلكام واملحكومني يف الظروف العادية واال�ستثنائية على
ال�سواء.
 .2 .2 .3الفرع الثاني :مفهوم الظروف الصحية االستثنائية

�أ�شرنا من قبل �إىل �أن الظروف اال�ستثنائية التي متر بها الدولة
تتطلب وجود حالة من الأخطار �أو التهديدات احلا َّلة واجل�سيمة
التي تواجه الدولة ،فلي�س كل خطر يواجه الدولة ي�ستتبع �أو يتطلب
تطبيق النظام القانوين اال�ستثنائي .وقد درج الفقه على �إعطاء
�صور للظروف اال�ستثنائية ب�أنها طبيعية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية
�أو ع�سكرية �أو �سيا�سية (يو�سف .)1990 ،وكما يبدو لي�س من بينها
الظروف ال�صحية .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :هل ميكن �أن
ي�شكل مواجهة انت�شار الأوبئة والفريو�سات مثل فريو�س COVID-19
يف املجتمع ظر ًفا ا�ستثنائ ًّيا؟
ال �شك �أن الأخطار التي تهدد الدولة يف زمن فريو�س كورونا
 COVID-19كثرية؛ فهي موجه ٌة �إىل �أ�سمى حق عرفته الب�شرية،
وهو احلق يف احلياة ،فالفريو�س �أدى �إىل �إزهاق �أرواح الكثري من
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�أفراد املجتمع ،كما �أنه ُيخل بتمتعهم ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة
اجل�سمانية والعقلية ،فمن ثم ي�صبح هذا اخلطر موج ًها �إىل الدولة
كاملةً ،
ف�ضل عن الآثار االقت�صادية واالجتماعية الكارثية الناجتة
عن هذا الفريو�س.
وي�شرتط يف التهديدات والأخطار التي تدعو �إىل تطبيق النظام
القانوين اال�ستثنائي �أن تت�سم باجل�سامة ،و�صور اجل�سامة يف انت�شار
هذا الفريو�س عديدة ،وال�ضرر الناجت عنها يتعذر تداركه؛ حيث �إن
حاالت موت امل�صاب والآثار الكارثية على ال�صحة العامة لأفراد
املجتمع واالقت�صاد الوطني التي نتجت عن انت�شار فريو�س كورونا
 COVID-19ت�شكل �أخطا ًرا يتعذر تداركها .ولي�س � َّ
أدل على ج�سامة
الأ�ضرار الناجتة عن فريو�س كورونا من عدد الإ�صابات املتزايد كل
يوم ،وعدم قدرة الدول على ا�ستيعاب تلك احلاالت ،الأمر الذي جعل
�أكرب الدول تطلب م�ساعدات وم�ستلزمات طبية من الدول الأخرى.
كما �أن عدد امل�صابني جتاوز �أحد ع�شر مليون و�ستة و�ستني �ألف
م�صاب ،وعدد املتوفني جتاوز خم�سمائة وثمانية وثالثني �ألف متوفى
(حتى االنتهاء من كتابة هذا البحث) ،الأمر الذي يجعلنا نقر ب�أن
انت�شار الفريو�س ،والآثار ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية
الناجتة عنه ت�شكل ظر ًفا ا�ستثنائي ًة �صح ًّيا ،يبيح للحكومة احل�صول
على تفوي�ض ت�شريعي �أو �إعالن العمل بالنظام القانوين للظروف
اال�ستثنائية.
بناء على ما تقدم ،ن�ستطيع �أن جنزم ب�أن الأخطار والتهديدات
التي خلقها فريو�س كورونا  COVID-19ت�شكل ظرو ًفا ا�ستثنائية؛
لأنها تخل بالأمن ال�صحي جلميع �أفراد املجتمع ،وهو �أحد عنا�صر
النظام العام الذي يتعني على الدولة احلفاظ عليه ،ناهيك عن الآثار
الأمنية واالقت�صادية واالجتماعية الأخرى.

 .4المبحث الثاني :الطبيعة القانونية إلجراءات
مكافحة  COVID-19ومواجهة آثاره

ال�س�ؤال الذي جنيب عنه يف هذا املبحث هو :هل الإجراءات التي
مت اتخاذها للحد من انت�شار ومكافحة فريو�س كورونا COVID-19
تتخذ يف ظل الظروف العادية� ،أم هي �إجراءات ا�ستثنائية ال يجوز
�إ�صدارها �إال يف ظل العمل ب�إحدى �صور تطبيق النظام القانوين
للظروف اال�ستثنائية؟
الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل تتطلب �أن ن�شري �إىل القواعد
القانونية التي حتكم تنظيم احلقوق واحلريات يف الظروف العادية
واال�ستثنائية ،ثم نبني كيف واجهت الدول �آثار الفريو�س من الناحية
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القانونية .لذلك نق�سم هذا املبحث �إىل ثالثة مطالب على النحو
الآتي:
 .1 .4المطلب األول :تنظيم الحقوق والحريات في
الظروف العادية واالستثنائية

�ضوابط تنظيم احلقوق واحلريات ت�ضيق �أو تت�سع ح�سب الوقت
الذي تتخذ فيه؛ حيث تكون �صالحيات ال�سلطة التنفيذية �ضيقة يف
الظروف العادية ووا�سعة يف الظروف اال�ستثنائية .لذلك نق�سم هذا
املطلب �إىل فرعني على النحو الآتي:
 .1 .1 .4الفرع األول :تنظيم الحقوق والحريات في الظروف
العادية

احلقوق واحلريات لي�ست حقو ًقا مطلقة ال حدود لها ،و�إمنا هي
مقيدة مبراعاة النظام العام الذي يحقق امل�صلحة العامة وم�صلحة
الأفراد يف ذات الوقت ،والقانون �أهم و�سيلة ل�ضبط ال�سلوك داخل
املجتمع؛ وال�ضبط نوعان� :ضبط ت�شريعي و�ضبط �إداري.
� ً
أول :ال�ضبط الت�شريعي
مما ال �شك فيه �أن عدم تدخل الدولة لتنظيم احلقوق واحلريات
من �ش�أنه �أن ي�صبح املجتمع جمتم ًعا فو�ضو ًّيا ال �ضامن فيه لأمن
الأفراد و�سالمتهم (�شيحا .)2010 ،وامل�شرع ذاته هو الذي يحمل
�أمانة حفظ احلقوق واحلريات ،وي�ضع احلدود ويبني لها ال�ضوابط
مما �سمي ال�ضبط الت�شريعي» (خليل� ،1957 ،ص.)337 .
و�أهم املبادئ الد�ستورية التي يتقيد بها الربملان عند تنظيمه
للحقوق واحلريات هي:
ـ مبد�أ �سيادة القانون :الذي يعني خ�ضوع جميع ت�صرفات ال�سلطات
الثالث للقانون مبعناه الوا�سع (ر�سالن( ،)2003 ،فكرى.)2006 ،
ـ مبد�أ االنفراد الت�شريعي :االنفراد الت�شريعي يعني حجز مو�ضوعات
حمددة للقانون تخت�ص ال�سلطة الت�شريعية وحدها بتنظيمها،
ويحظر على نحو مطلق على ال�سلطة التنفيذية التدخل بدون �إذن
�صريح من ال�سلطة الت�شريعية (�أبو حليمة .)2015 ،لذلك ف�إن
امل�ستقر عليه د�ستور ًّيا �أن تنظيم احلقوق واحلريات ال يكون �إال
بقانون �أو بناء عليه ،الأمر الذي يرتتب عليه �أنه ال يجوز لل�سلطة
التنفيذية �أن تقوم بتنظيمها ابتدا ًء.
ثان ًيا :ال�ضبط الإداري
تنظيم احلقوق واحلريات هنا يتم من خالل ال�سلطة التنفيذية،
ويعرف البع�ض ال�ضبط الإداري ب�أنه جمموعة الأن�شطة الإدارية،

الأ�سا�س القانوين لإجراءاتِ مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19-ومواجهة �آثا ِر ِه

�سواء القرارات الالئحية �أو القرارات الفردية ال�ضرورية للمحافظة
على النظام العام بعنا�صره الثالثة :الأمن العام ،وال�صحة العامة،
وال�سكينة العامة (ال�شرقاوي �سعاد.)2013 ،
ً
تف�صيل ب�أنه:
ويعرب بع�ض الفقه عن ال�ضبط الإداري ب�شكل �أكرث
«مدلول عام يتمثل يف �إخ�ضاع الن�شاط اخلا�ص �أو حرية الأفراد للقيود
الالزمة لتنظيم ممار�سة هذا الن�شاط �أو تلك احلريات تنظي ًما وقائ ًّيا
غايته حتا�شى الإخالل مبقت�ضيات النظام العام ،وذلك يف حدود
القوانني» (القباين.)1986 ،
و�سائل ال�ضبط الإداري لتنظيم احلقوق واحلريات يف الظروف
العادية
ت�ستخدم هيئات ال�ضبط و�سائل عديدة لتحقيق �أهداف ال�ضبط
الإداري؛ منها :لوائح ال�ضبط الإداري والأوامر الفردية والقوة
اجلربية وتوقيع اجلزاءات.
�أ ـ لوائح ال�ضبط الإداري
اخت�صا�صا ب�إ�صدار لوائح
الد�ستور مينح لل�سلطة التنفيذية
ً
ال�ضبط ،وهي لوائح ت�صدر عن رئي�س الدولة �أو رئي�س الوزراء ح�سب
ُ
الغر�ض منها املحافظة على النظام العام .وهي �أف�ضل
الأحوال،
و�سيلة ملمار�سة الن�شاط ال�ضبطي لأنها ت�ضع قواعد عامة تهدف �إىل
حماية النظام العام (ال�شرقاوي.)2000 ،
ومن مظاهر تنظيم الن�شاط بوا�سطة لوائح ال�ضبط الإداري:
احلظر والرتخي�ص والإخطار والتوجيه ،وملا كان احلظر من الأ�ساليب
التي ا�ستخدمتها احلكومات يف مواجهة فريو�س كورونا COVID-19
ف�سوف نتناوله بالتف�صيل فيما يلي:
احلظــر :يعني حظر ممار�سة ن�شاط معني ،على �أن يكون احلظر
يف مكان معني �أو ملدة معينة؛ حيث ال يجوز احلظر العام للأن�شطة
الفردية؛ لأنه يتنافى ومتطلبات احلرية .مثل حظر املرور يف �شارع
معني يف وقت معني� ،أو حظر ت�شغيل بع�ض امل�صانع يف وقت معني
ً
حفاظا على راحة النا�س� ...إلخ (ر�سالن .)1994 ،وبناء على ما
تقدم ،ت�ستطيع لوائح ال�ضبط الإداري يف الظروف العادية تقييد
ممار�سة الأفراد لأن�شطتهم بتوافر ال�ضوابط الآتية:
م�شروعا يف ذاته
ـ احلظر الكامل غري م�شروع ما دام الن�شاط
ً
ـ يجب �أن يكون حظر ممار�سة الن�شاط حمددًا مبكان معني ووقت
معني.
ب ـ �أوامر ال�ضبط الإداري الفردية
يتم تطبيق لوائح ال�ضبط عن طريق الأوامر �أو القرارات ال�ضبطية
الفردية .والأ�صل �أن ت�ستند قرارات ال�ضبط الإداري الفردية �إىل
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اللوائح العامة ،وتكون ً
تنفيذا ملا ورد بها .وهى ت�صدر لفرد معني �أو
لأفراد حمددين بذواتهم ،ك�إ�صدار قرار بهدم منزل معني.
ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :هل ميكن �أن ت�صدر قرارات
ال�ضبط الإداري الفردية دون �أن ت�ستند �إىل قرارات تنظيمية؟ ولو
طبقنا ذلك على �إجراءات احلد من انت�شار فريو�س كورونا فهل يجوز
للدولة دون اال�ستناد �إىل قاعدة تنظيمية (الئحية) �أن تلزم فردًا
يوما ولو خالف ذلك ُيو َّقع
معي ًنا باجللو�س يف منزله ملدة �أربعة ع�شر ً
عليه جزاء؟
ن�ص يعالج التنظيم
يرى الفقه ـ ـ بحقٍّ ـ ـ �أنَّ عدم وجود الئحة �أو ٍّ
ال�ضبطى ملواجهة بع�ض احلاالت املهدِّ دة للنظام العام يبيح للإدارة
اتخاذ الإجراءات ال�ضبطية الالزمة واملنا�سبة ،فال يجب �أن يقعدها
خلو التنظيم ال�ضبطي الت�شريعي �أو الالئحي عن مواجهة الأخطار
التي تهدد النظام العام (�شيحا.)2010 ،
ثال ًثا :ا�ستخدام القوة اجلربية (املادية)
يجوز لهيئات ال�ضبط الإداري ا�ستخدام القوة املادية لتحقيق
�أهداف ال�ضبط الإداري ،مثل� :إزاحة �سيارة معطلة من الطريق العام
ً
ت�سهيل للمرور� ،أو �إطالق الر�صا�ص على �شخ�ص م�سلح يهدد املارة.
ونظ ًرا خلطورة ا�ستخدام القوة اجلربية على احلقوق واحلريات،
يتقيد ا�ستخدام القوة املادية مبا يلي:
ـ �أن يكون الإجراء الذي يلزم ا�ستخدام القوة العامة لتنفيذه
م�شروعا ،فال يجوز ا�ستخدام القوة املادية لتنفيذ �إجراء غري
ً
م�شروع.
ـ �أن يتم طلب التنفيذ اختيا ًرا � ًأول ،مع �إعطاء فر�صة معقولة للتنفيذ
االختياري.
ـ �أال يتم اللجوء ال�ستخدام القوة املادية �إال عند ال�ضرورة ،وبالقدر
الذي تقت�ضيه هذه ال�ضرورة.
راب ًعا :توقيع اجلزاءات الإدارية ال�ضبطية
يق�صد باجلزاء الإداري ال�ضبطي :التدبري الذي مي�س ال�صالح
املادي �أو الأدبي لل�شخ�ص وتتخذه الإدارة بهدف حماية النظام العام
بعنا�صره الثالثة( :الأمن العام ،ال�صحة العامة ،ال�سكينة العامة).
وقد يكون اجلزاء الإداري ال�ضبطي مال ًّيا كامل�صادرة ،وقد يكون مقيدًا
للحرية كاالعتقال و�إبعاد الأجنبي ،وقد يكون مهن ًّيا ك�سحب الرتخي�ص،
وقد يكون يف �صورة غرامة �إدارية .مع �ضرورة التقيد بال�شروط ال�شكلية
واملو�ضوعية لتوقيع اجلزاء الإداري (ال�شرقاوي.)2000 ،
ويثور الت�سا�ؤل الآن :هل ميكن فر�ض عقوبات جنائية على خمالفي
�إجراءات وتدابري احلد من انت�شار فريو�س كورونا؟

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

 214ع�صام �إبراهيم خليل �إبراهيم

القاعدة �أن امل�شرع اجلنائي ال يتدخل بالتجرمي والعقاب �إال
عندما يكونان هما الو�سيلة ال�ضرورية حلماية املجتمع وحقوق
الأفراد ،ومن ثم ف�إن فر�ض جزاءات جنائية يف هذه احلالة �سليم من
الناحية القانونية.
يف ظل الظروف العادية :تق�ضى القاعدة الد�ستورية ب�أنه ال عقوبة
وال جرمية �إال بن�ص ،ومن ثم يجوز توقيع جزاءات جنائية طب ًقا لقانون
العقوبات ،وبالتحديد املواد اخلا�صة بتطبيق عقوبات على املخالفني
للوائح الإدارية يف حدها الأدنى والأق�صى املقرر بالقانون ،وال يجوز
اخلروج عن هذه احلدود .وذلك ما مل يكن قانون ال�صحة العامة يف
الدول مينح الق�ضاء �سلطة توقيع عقوبات جنائية �أكرب على خمالفة
الإجراءات املتخذة.
يف ظل الظروف اال�ستثنائية :هل يجوز زيادة احلد الأدنى واحلد
الأق�صى املحدد ْين يف قانون العقوبات �أو يف قانون ال�صحة؟ نعم يجوز،
حيث متلك ال�سلطة التنفيذية �إ�صدار قرارات لها قوة القانون ،يكون
لها �صالحية زيادة العقوبة اجلنائية يف حد ْيها الأدنى والأق�صى ،فهذا
مبثابة تعديل لقانون العقوبات.
بناء على ما تقدم ،ف�إن زيادة العقوبات اجلنائية على خمالفي
�إجراءات احلد من فريو�س كورنا  COVID-19عن حد ْيها الأق�صى
والأدنى املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات �أو قانون ال�صحة العامة
يعترب �إجرا ًء ا�ستثنائ ًّيا ال يجوز لل�سلطة التنفيذية القيام به �إال يف ظل
الإعالن عن تطبيق الظروف اال�ستثنائية �أو احل�صول على تفوي�ض من
الربملان.
 .2 .1 .4الفرع الثاني :تنظيم الحقوق والحريات في الظروف
االستثنائية

� ً
أول :دور ال�سلطة التنفيذية يف تقدير توافر ال�ضرورة املربرة
للإعالن عن العمل بنظام الظروف اال�ستثنائية
ال�س�ؤال املطروح هنا� :إذا توافرت الظروف اال�ستثنائية ال�صحية،
هل يلتزم رئي�س الدولة ب�أن ُيعلن العمل بالنظام القانوين للظروف
اال�ستثنائية؟
امل�ستق ُّر عليه فق ًها وق�ضا ًء �أن �إعالن العمل بالنظام القانوين
للظروف اال�ستثنائية �سلطة تقديرية خال�صة لرئي�س الدولة يجريها
طب ًقا ملا يراه يف �ضوء ظروف الواقع ،وطبيعة اخلطر الذي يحيق
بالدولة .وكذلك الأمر بالن�سبة للتفوي�ض الت�شريعي ،فهو �إجراء يخ�ضع
لل�سلطة التقديرية للربملان .وهذا يرجع �إىل �أن ال�سلطة التنفيذية
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الأقرب �إىل الواقع ،كما �أنها دائمة االحتكاك مبجريات الأمورً ،
ف�ضل
عن واجبها الوظيفي يف احلفاظ على النظام العام (يو�سف.)1990 ،
ويرتتب على ذلك� ،أنه على الرغم من انتهاء الباحث �إىل
�أن الأخطار التي نتجت عن فريو�س  COVID-19ت�شكل ظرو ًفا
ا�ستثنائية �صح ًّيا ،ف�إن �إعالن العمل بالنظام القانوين للظروف
اال�ستثنائية �سلط ٌة تقديرية لرئي�س الدولة ،كما �أن التفوي�ض الت�شريعي
�إجراء يخ�ضع لل�سلطة التقديرية للربملان .وجتدر مالحظة� :أن عدم
�إعالن العمل بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية معناه �إقرار
ال�سلطة التنفيذية ب�أن القوانني العادية ولوائح ال�ضبط الإداري تكفي
ملواجهة الظروف التي متر بها البالد .والعك�س �صحيح.
ثان ًيا� :أثر �إعالن العمل بنظام الظروف اال�ستثنائية على تنظيم
احلقوق واحلريات يف الدولة
امل�ستق ُّر عليه �أن حماية النظام العام هدف له قيمة د�ستورية ،يعتمد
عليه امل�شرع لتقييد ممار�سة احلريات الد�ستورية؛ لأنه بدون حماية
النظام العام ال ميكن كفالة ممار�سة هذه احلريات (املر.)2003 ،
�أ ـ �إعادة توزيع االخت�صا�صات الد�ستورية ل�صالح ال�سلطة
التنفيذية
الأثر الأول يتمثل يف �إعادة توزيع االخت�صا�صات الد�ستورية
ل�صالح ال�سلطة التنفيذية بح�سبانها ال�سلطة التي متلك و�سائل دفع
اخلطر الذي يهدد كيان الدولة؛ حيث ٌتنح ال�سلطة التنفيذية املنوط
بها �إدارة الأزمة �صالحية خمالفة قواعد امل�شروعية العادية مبوجب
قرارات (مرا�سيم) لها قوة القانون وهو ما يرتتب عليه �إمكانية تعديل
هذه املرا�سيم للقوانني القائمة ،كما يجوز لل�سلطة التنفيذية تنظيم
احلقوق واحلريات ابتدا ًء ،وغري ذلك من �إجراءات الزمة و�ضرورية
ملواجهة الظروف التي متر بها الدولة.
وجتدر مالحظة� :أن ال�سلطة التنفيذية تقوم مقام ال�سلطة
الت�شريعية ،ومن ثم تتقيد مبا يقيدها بها الد�ستور .ف�إعادة توزيع
االخت�صا�صات الد�ستورية ال مينحها �سلطات �أكرث من ال�سلطة
الت�شريعية.
ب ـ ات�ساع مفهوم النظام العام يف ظل تطبيق الظروف
اال�ستثنائية
يجب �أن يكون هدف جهة الإدارة من وراء ت�صرفها اال�ستثنائي هو حماية
النظام العام وت�أمني ال�سري املعتاد للمرافق العامة؛ حيث �إنهما معا يك ِّونان
عن�ص َري امل�صلحة العامة (يو�سف.)1990 ،
وال�س�ؤال املطروح :هل مفهوم النظام العام واحد يف ظل الظروف العادية
والظروف اال�ستثنائية؟

الأ�سا�س القانوين لإجراءاتِ مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19-ومواجهة �آثا ِر ِه
�إذا كان �أ�سا�س ال�شرعية الد�ستورية يف الظروف العادية هو �إقامة التوازن
بني حماية النظام العام واحرتام احلقوق واحلريات ،ف�إن الفقه يرى �أن الأمر
ال يختلف يف الظروف اال�ستثنائية �إال يف االنحياز نحو حماية النظام العام؛
نظ ًرا ملا يتهدده من �أخطار يف هذه الظروف اال�ستثنائية ،وهو انحياز ال يتحقق
يف الظروف العادية؛ لأن النظام العام ال يتعر�ض لذات الأخطار التي

يتعر�ض لها يف الظروف اال�ستثنائية ،ويرى هذا الر�أي �أن التوازن
بني حماية النظام العام واحرتام احلقوق واحلريات يكون معيا ًرا
موحدً ا لل�شرعية الد�ستورية يف كل من الظروف العادية والظروف
اال�ستثنائية .وي�أتي االختالف يف �شكل هذا التوازن تقدي ًرا للظروف
اال�ستثنائية التي تفر�ض حتديات معينة على امل�صلحة العامة (�سرور،
.)1999
ونفهم من الر�أي ال�سابق �أن �إقامة التوازن بني حماية النظام
العام واحرتام احلقوق واحلريات واجبة على احلكومة يف الظروف
العادية واال�ستثنائية� ،إال �أنه يف الظروف العادية ينحاز هذا التوازن
�إىل احرتام احلقوق واحلريات� ،أما يف الظروف اال�ستثنائية فالتوازن
موجود ،ولكن االنحياز يكون للم�صلحة العامة للدولة؛ حيث تكون
امل�صلحة العامة للدولة معر�ضة �أكرث للخطر ،ولهذا قد تُ�شكل هذه
الظروف خطورة على بقاء الدولة و�شعبها � ً
أ�صل ،ومن ثم هناك
�ضرورة من االنحياز �إىل احلفاظ على النظام العام على ح�ساب
احلقوق واحلريات.
وهذا الفهم حلقيقة التوازن بني احلقوق واحلريات واملحافظة
على النظام العام يف الظروف اال�ستثنائية و�ضعت �أ�س�سه املحكمة
العليا (الد�ستورية) يف جمهورية م�صر العربية منذ عام 1976؛ حيث
ق�ضت املحكمة ب�أنه .....»:ومن حيث �إن عبارة النظام العام الواردة
يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من قانون الطوارئ املتقدم ذكرها،
ال تعني يف هذا املقام مدلولها ال�ضيق الذي يتفق مع وظيفة البولي�س
الإداري ،وهي �صون الأمن و�إقرار ال�سكينة والطم�أنينة واملحافظة على
ال�صحة العامة ،فهو مدلول �إن �صح الأخذ به يف الظروف العادية،
ف�إنه ال ي�ستقيم يف الظروف اال�ستثنائية وال يتفق مع طبيعة نظام
الطوارئ وال يفي بتحقيق �أغرا�ضه ،ومن ثم ف�إن مدلول (النظام
العام) يف حكم املادة الثالثة �آنفة الذكر ين�صرف �إىل ما يقت�ضيه
حتقيق الأغرا�ض التي من �أجلها �أعلنت حالة الطوارئ.».......
(الق�ضية رقم .)1976 ،2
والباحث ي�ستخل�ص بع�ض املبادئ من هذا التف�سري الق ِّيم الذي
يعرب عن فهم عميق ـ ـ من وجهة نظرنا ـ ـ للم�صالح اجلوهرية لأي
دولة ،والتي ميكن اال�ستهداء بها الآن يف �أزمة فريو�س كورونا
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 COVID-19وغريها من الأزمات التي تلوح بوادرها يف الأفق:
ـ ممار�سة ال�سلطات اال�ستثنائية ـ يف �أي دولة ـ منوطة ب�أن تكون يف
حدود ال�ضوابط التي �أر�ساها الد�ستور ون�ص عليها القانون.
لل�سلطة �أن تتخذ التدابري التي تراها �ضروري ًة والزم ًة للمحافظة
على النظام العام .ف�إذا كان املنع �أو احلظر العام املطلق للحرية
غري م�شروع� ،إال �أنه يف حاالت اخلطر وال�ضرورة الق�صوى ميكن
منع ن�شاط معني يف �أوقات معينة و�أماكن حمددة (ال�شرقاوي،
.)2001
�إذا كان مدلول النظام العام ُيحدد يف �ضوء الظروف التي
تخو�ضها البالد ،ف�إنه ُيحدد كذلك يف �ضوء الأهداف التي �أٌعلنت
حالة الطوارئ من �أجلها ،وهي �أهداف ـ يف ظل �أزمة فريو�س كورونا
 COVID-19ـ تتعلق باملحافظة على البالد و�صيانة م�صاحلها
ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية.
ثال ًثا :حظر امل�سا�س ببع�ض احلقوق واحلريات
املبد�أ يف القانون الدويل :عدم جواز اخلروج على بع�ض احلقوق
التي يطلق عليها «احلقوق املقد�سة «حتت �أي ظرف ،فهناك بع�ض
احلقوق التي بالنظر لأهميتها لوجود الكائن الإن�ساين ول�ضرورتها
يف املحافظة على كرامته و�إن�سانيته ال ميكن ال�سماح باخلروج عليها
حتت �أي ظرف وفوق �أي �أر�ض وحتت �أي �سماء وفى �أي حني (�أبو
الوفا .)2015 ،وبناء على ما تقدم ،ف�إنه �إذا مت �إعالن العمل بالنظام
القانوين للظروف اال�ستثنائية لتف�شي فريو�س كورونا COVID-19
يتعني عدم امل�سا�س ب� ٍّأي من احلقوق الآتية:
طب ًقا للتعليق العام رقم  29على املادة  4من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية (عدم التقيد ب�أحكام العهد �أثناء حاالت
الطوارئ) ال�صادر من اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان /الدورة الثانية
وال�سبعون ،2001 /ف�إنه حتى يف ظل �إعالن العمل بنظام الظروف
اال�ستثنائية ال يجوز امل�سا�س باحلقوق واحلريات التالية :املادة :6
احلق يف احلياة ،واملادة  :7حترمي التعذيب �أو املعاملة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو الإخ�ضاع للتجارب الطبية �أو العلمية دون
املوافقة ،والفقرتان 1و 2من املادة  :8حظر الرق واالجتار بالرقيق
والعبودية ،واملادة  :11حظر �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن
الوفاء بالتزام تعاقدي ،واملادة  :15مبد�أ امل�ساواة يف جمال القانون
اجلنائي� ،أي ا�شرتاط �أن يقت�صر اال�ستناد يف تقرير كل من امل�س�ؤولية
عن ارتكاب اجلرمية والعقاب عليها �إىل �أحكام وا�ضحة ودقيقة يف
القانون الذي كان موجودًا و�ساري املفعول وقت حدوث الفعل �أو
االمتناع عنه ،با�ستثناء احلاالت التي ي�صدر فيها قانون ين�ص على
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عقوبة �أخف ،واملادة  :16لكل �إن�سان احلق ب�أن يعرتف لـه بال�شخ�صية
القانونية ،واملادة  :18حرية الفكر والوجدان والدين.
راب ًعا :التحلل من االلتزام الدويل الذي يفر�ض عليها احرتام
احلقوق واحلريات الواردة يف املعاهدات الدولية
�إعالن العمل بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية مينح الدولة
�صالحية التحلل من االلتزام الدويل الذي يفر�ض عليها احرتام
احلقوق واحلريات الواردة يف املعاهدات الدولية .ومن ثم �إذا مل
تعلن الدولة تطبيق نظام الظروف اال�ستثنائية فال يجوز لها خمالفة
قواعد امل�شروعية العادية .حيث اعترب القانون الدويل �أن �إغفال هذا
الإجراء يرتتب عليه حرمان الدولة الطرف من التم�سك برخ�صة
التحلل من التزاماتها النا�شئة عن العهدين؛ العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،واالتفاقيات الأخرى (عمر.)2003 ،
 .2 .4المطلب الثاني :تصنيف إجراءات مكافحة
فيروس كورونا  COVID-19وتكييفها القانوني

نتناول يف هذا املطلب ت�صنيف �إجراءات مكافحة فريو�س كورونا
 COVID-19وتكييفها القانوين ،ولكن ذلك يتطلب الإ�شارة �إىل �أمثلة
لتلك الإجراءات والتدابري .لذلك نق�سم هذا املطلب �إىل فرعني على النحو
الآتي:
 .1 .2 .4الفرع األول :تصنيف إجراءات مكافحة فيروس
كورونا COVID-19

� ً
أول :الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار فريو�س كورونا

COVID-19

من �صفات فريو�س كورونا � COVID-19أنه ينت�شر عن طريق
القطريات التي يفرزها اجلهاز التنف�سي عندما ي�سعل ال�شخ�ص
امل�صاب بالعدوى �أو يعط�س �أو يتكلم .وتنتقل العدوى �إىل الأ�شخا�ص
�سطحا ملو ًثا ثممل�سوا بعد ذلك �أعينهم �أو �أفواههم �أو �أنوفهم
�إذا مل�سوا ً
(الدليل ال�شامل لفريو�س كورونا كوفيد .)2020 ،19
لذلك اتخذت الدول العديد من الإجراءات لن ن�ستطيع ح�صرها؛
لذلك نذكر �أهمها:
ـ عزل الأفراد يف حمل �إقامتهم �أو �أي مكان منا�سب �آخر للإقامة
للأ�شخا�ص املت�ضررين.
ـ حظر �شامل جلميع الأفراد والأن�شطة داخل الدولة.
ـ حظر التجوال بالن�سبة للأفراد (حرية التنقل).
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ـ غلق املن�ش�آت لبع�ض الوقت (حرية التجارة وال�صناعة).
ـ تعليق م�ؤقت ل�سفر املواطنني واملقيمني ،مع ا�ستثناء رحالت الإجالء
وال�شحن والتجارة ،مع اتخاذ االحتياطات الالزمة (حرية
التنقل).
ـ منع الزيارات �إىل الأماكن الدينية (م�ساجد ،كنائ�س ،معابد)
(حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية).
ـ �إيقاف ت�صدير املنتجات الطبية واملخربية (حرية التجارة).
ـ تعليق الدرو�س يف املدار�س واجلامعات (حرية التعليم).
ـ ت�أجيل ن�شاطات ثقافية ،ريا�ضية وترفيهية (احلق يف الثقافة/
الريا�ضة /الرتفيه).
ـ ا�ستعانة بع�ض الدول بالتكنولوجيا ملراقبة حتركات الأفراد بهدف
احتواء الفريو�س (احلق يف اخل�صو�صية).
ـ توقيف الأفراد و�إجبارهم على �إجراء التحاليل اخلا�صة بالفريو�س
(تقييد احلرية ال�شخ�صية).
ـ بع�ض الدول و�صل بها الأمر �إىل تطبيق عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن
على املخالفني للإجراءات املتخذة (تقييد احلرية ال�شخ�صية).
برناجما على الهواتف الذكية من �أجل
ـ بع�ض الدول ت�ستخدم
ً
معرفة الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن يكونوا قد التقوا ب�أ�شخا�ص
م�صابني بفريو�س كورونا ،وذلك لتتبع م�سار انت�شار الفريو�س
(احلق يف اخل�صو�صية).
ثان ًيا :ت�صنيف الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار فريو�س
كورونا COVID-19
تلج�أ جهة الإدارة �أثناء �إدارتها للظروف اال�ستثنائية التي متر
بها البالد �إىل اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة ،وي�صنف الفقه
هذه الإجراءات �إىل نوعني؛ الأول :تقييد احلقوق واحلريات ،والثاين:
التدخل يف جمال امللكية اخلا�صة (يو�سف.)1990 ،
ون�صنف �إجراءات الدول املتخذة للحد من انت�شار فريو�س كورونا
�إىل ثالثة �أنواع ،وذلك على النحو الآتي:
�أ ـ الإجراءات التي تدخل يف نطاق تقييد احلقوق واحلريات
من هذه الإجراءات :حظر التجوال بالن�سبة للأفراد ،حظر
الزيارات العائلية� ،إيقاف ت�صدير املنتجات الطبية واملخربية ،وغري
ذلك من التدابري؛ مما ال �شك فيه �أن تلك الإجراءات وغريها من
�ش�أنها امل�سا�س باحلقوق واحلريات لأفراد املجتمع.
ب ـ الإجراءات التي تدخل يف نطاق امل�سا�س بامللكية اخلا�صة
ال �شك �أن امل�سا�س بامللكية اخلا�صة ال يقت�صر على احل�صول من
الأفراد ج ًربا على م�ستلزمات طبية �أو غذائية �أو غريها من املنقوالت
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ال�ضرورية والالزمة ملواجهة الأزمة ،ولكنه ي�شمل � ً
أي�ضا اال�ستيالء على
العقارات بهدف مواجهة �آثار فريو�س كورونا .COVID-19
ومل تخ ُل الدول العربية من هذا الإجراء ،ولكنه ـ ـ كالعادة ـ ـ
يتم بالرتا�ضي بني احلكومات وبني مالكي العقارات والب�ضائع
وامل�ستلزمات الطبية وغريها .فاملواطنة يف املجتمعات العربية ت�ؤدي
دو ًرا كب ًريا يف هذا ال�ش�أن.
ج ـ الإجراءات التي تدخل يف نطاق معاجلة �آثار فريو�س
COVID-19

ـ حتملت الدول مرتبات بع�ض العاملني الذين مت ت�سريحهم من
ً
تعوي�ضا عن طردهم من �أعمالهم� ،أو عدم قدرة
القطاع اخلا�ص
القطاع اخلا�ص على اال�ستمرار يف دفع رواتبهم.
ـ حتملت بع�ض الدول العربية بفواتري الكهرباء واملياه عن املواطنني.
ـ دعت الدولة جميع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �إىل ت�أجيل اال�ستحقاقات
املالية امل�ستحقة على �أفراد املجتمع ملدة �ستة �أ�شهر منذ بداية
الأزمة.
وال ميكن قبول مثل هذه القرارات �إال يف �ضوء م�س�ؤولية احلكومة يف
توفري احلد الأدنى للحياة الكرمية تطبي ًقا ملبد�أ الت�ضامن االجتماعي
الذي يحكم الآن جميع الدول الر�أ�سمالية واال�شرتاكية.
 .2 .2 .4الفرع الثاني :التكييف القانوني إلجراءات مكافحة
فيروس كورونا COVID-19

� ً
أول :الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار الفريو�س
مبراجعة الإجراءات املتخذة للحد من انت�شار الفريو�س يتبني �أن
هناك نوعني من الإجراءات مت اتخاذهما يختلفان يف املدى (�ضي ًقا
وات�ساعا) على النحو الآتي:
ً
يتبني �أن احلكومات ا�ستخدمت عدة و�سائل لتحقيق �أهداف
ال�ضبط الإداري يف ظل �أزمة فريو�س كورونا  COVID-19للحد من
تباعا:
انت�شار الفريو�س؛ ن�شري �إليها ً
�أ ـ احلظر ال�شامل
هناك �إجراءات وتدابري ال ميكن اتخاذها �إال يف الظروف
اال�ستثنائية ،مثل:
ـ احلظر ال�شامل ملمار�سة بع�ض الأن�شطة.
ـ امل�سا�س بامللكية اخلا�صة� ،سواء �أكانت ملكية عقارية �أو حتى ملكية
م�ستلزمات غذائية �أو طبية �أو �أي م�ستلزمات ما دامت �ضرورية
ملواجهة الأزمة.
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ـ فر�ض جزاءات جنائية تزيد على احلد الأدنى واحلد الأق�صى
للعقوبة املقررة يف قانون العقوبات.
ـ �إمكانية حجب املواقع التي تن�شر �شائعات ت�ضر بالدولة واملواطنني.
انتهينا �إىل �أنه يف حاالت اخلطر وال�ضرورة الق�صوى يكون من ُع
م�شروعا ،ومن ثم ف�إن
ن�شاط مع ٍني يف �أوقات معينة و�أماكن حمددة
ٍ
ً
املا�سة بامللكية اخلا�صة
الباحث يرى �أن احلظر ال�شامل والإجراءات َّ
وغريها من الإجراءات امل�شار �إليها هي بطبيعتها �إجراءات ا�ستثنائية
ال ميكن للحكومة التي تدير الأزمة �إ�صدارها دون �أن تعلن العمل
بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية .ومن ثم �إذا كان ال بد من
اتخاذ تلك الإجراءات للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،COVID-19
ف�إن على الربملان �أن يقوم مب�س�ؤلياته الد�ستورية ومينح رئي�س ال�سلطة
ً
تفوي�ضا ت�شريع ًّيا� ،أو يعلن رئي�س الدولة العمل بنظام
التنفيذية
الظروف اال�ستثنائية ،حتى تت�سع �سلطات احلكومة و�صالحياتها
القانونية ملواجهة هذا الظرف اال�ستثنائي.
وت�أكيدً ا لذلك ،يف حالة امل�سا�س بامللكية اخلا�صة ما هو احلال
�إذا مل يتم االتفاق بني الأطراف بالرتا�ضي؟ هنا ت�أتى �أهمية ما
ورد بالقانون الفرن�سي ال�صادر ب�ش�أن التعامل مع وباء كورونا
 COVID-19الذي خول احلكومة �سلطة الأمر بطلب احل�صول على
جميع ال�سلع واخلدمات الالزمة ملكافحة الكارثة ال�صحية ،وكذلك
�أي �شخ�ص �ضروري للقيام بهذه اخلدمات �أو ال�ستخدام هذه ال�سلع.
ويحكم قانون الدفاع التعوي�ض عن هذه الطلبات.
بنا ًء على ما تقدم ،ف�إن الدول التي مل تعلن العمل بنظام الظروف
اال�ستثنائية� ،أو لي�س لديها تفوي�ض ت�شريعي من الربملان ال يجوز لها
قانو ًنا حظر ممار�سة �أي ن�شاط يف زمن فريو�س كورونا ،COVID-19
�أو امل�سا�س بامللكية اخلا�صة� ،أو �إجبار ال�شركات على حتويل �أن�شطتها
العادية لإنتاج ما قد حتتاج �إليه الدولة من م�ستلزمات واحتياجات
�ضرورية .و�إال ف�إن مثل هذه القرارات والإجراءات تت�سم بعدم
امل�شروعية.
ب ـ احلظر اجلزئي
امل�ستقر عليه �أنه يجوز لل�سلطة املنوط بها �إدارة الأزمة تقييد
احلقوق واحلريات ب�شكل جزئي ،ولكن هي مقيدة بقيد م�ستفاد من
قاعدة �أن ال�ضرورة تقدر بقدرها �أو قاعدة التنا�سب؟ ومبعنى �آخر:
يجب �أن يكون هناك تنا�سب بني الإجراء وبني حتقيق الهدف منه،
ف�إذا كان ميكن حتقيق الهدف ب�أقل تقييد للحرية وجب ذلك ،و�إال
ات�سم الإجراء بعدم امل�شروعية.
وتطبي ًقا لذلك ،ق�ضى جمل�س الدولة الفرن�سي بعدم م�شروعية
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القرار الذي �أ�صدره العمدة مبنع ممار�سة مهنة الت�صوير الفوتوغرايف
يف الطرق من ًعا مطل ًقا؛ حيث ق�ضى ب�أن هذه املهنة يجب �أن تكون حرة
ويتعني احرتامها ،و�إن كان من �ش�أن ممار�ستها الإخالل بالنظام
العام� ،إال �أنه يجوز للإدارة لتجنب هذا الإخالل اتخاذ ما تراه من
تدابري دون �أن ي�صل الأمر �إىل حد �إلغاء ممار�سة هذه احلرية،
وذلك بتحديد �أوقات معينة و�أماكن حمددة يجوز فيها ممار�سة مهنة
الت�صوير (حكم جمل�س الدولة الفرن�سي.)1951 ،
وتطبي ًقا على �إجراءات فريو�س كورونا  COVID-19هناك
بع�ض املهن التي مت حظر عملها يف �أوقات كثرية على الرغم من
�إمكانية ت�شغيلها مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي دون �أن يكون
هناك معيار حمدد ملاذا تُغلق وملاذا تفتح .ومن ثم �إذا كان ي�شرتط يف
الإجراء الذي يقيد احلقوق واحلريات يف الظروف العادية �أو الظروف
اال�ستثنائية �أن يكون هو الو�سيلة الوحيدة لدفع هذا اخلطر ،فمن ثم
ميكن القول� :إن هناك بع�ض الإجراءات مثل غلق املحالت التجارية
ملدة �أ�سبوعني كان يتعني عدم غلقها وتركها تعمل بال�شكل الذي ي�سمح
مبمار�سة عملها يوم ًّيا مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي على
مرتاديها وعمالها.
وما انتهينا �إليه ال تقت�صر فائدته على م�ستوى حماية احلقوق
واحلريات فح�سب ،بل على امل�ستوى االقت�صادي للدولة ،فكثري من
الأ�سواق (املوالت) التجارية خاوية على عرو�شها وبع�ض املحالت مت
ت�صفية ن�شاطها وغادرت البالد .الأمر الذي يرى معه الباحث �ضرورة
ال�سماح مبمار�سة الأن�شطة التجارية وال�صناعية ـ ـ التي ت�سمح طبيعتها
بذلك ـ ـ يوم ًّيا مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي ،وذلك ً
حفاظا
على امل�صلحة العامة االقت�صادية للدول.
وقد انتهى جمل�س الدولة الفرن�سي يف حكم حديث له �صادر يف
 13يونيو � ،2020إىل �أن املادة رقم  7من املر�سوم رقم  548ل�سنة
 2020وامل�ؤرخ يف  11مايو  ،2020الذي يتعلق بالتدابري العامة الالزمة
للتعامل مع وباء  COVID-19يف �سياق حالة الطوارئ ال�صحية ن�ص
على �أنه «يحظر يف جميع �أنحاء اجلمهورية �أي جتمع �أو ّمل �شمل �أو
ن�شاط ب�صفة غري مهنية على الطريق ال�سريع العام �أو يف مكان عام،
يجمع �أكرث من ع�شرة �أ�شخا�ص يف وقت واحد».
مت الطعن على هذه املادة �أمام جمل�س الدولة الفرن�سي الذي
وا�ضحا حلرية
انتهى �إىل �أن هناك انتها ًكا ج�سي ًما وغ َري قانوين
ً
التعبري وحرية التظاهر وحرية تكوين اجلمعيات ،وهي حريات
�أ�سا�سية؛ حيث �إن القيد غري منا�سب؛ لأنه يحظر ب�شكل عام ومطلق
�أي جتمع �أو اجتماع على الطريق ال�سريع العام �أو يف مكان مفتوح
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للجمهور ي�ضم �أكرث من ع�شرة �أ�شخا�ص يف وقت واحد ،وقد �شيد
احلكم ق�ضاءه على �أن الأخطار ال�صحية �أقل يف اخلارج مما هي عليه
يف الأماكن ال�ضيقة؛ ومن املمكن و�ضع قواعد الأمن ال�صحي حلدث
يجمع �أكرث من ع�شرة �أ�شخا�ص يف الأماكن العامة ومراقبة االمتثال
لها (حكم جمل�س الدولة الفرن�سي.)2020 ،
ثان ًيا :القرارات الوظيفية
هناك من القرارات الوظيفية ما متثل �إ�شكالية يف ظل �أزمة فريو�س
كورونا  COVID-19مثل �إجازة ملرافقة الزوج التي يتقدم بها الطبيب
�أو الطبيبة ،وال�س�ؤال البارز :هل ميلك الوزير املخت�ص رف�ض مثل هذه
الإجازة يف الظروف العادية؟ الإجابة بالنفي لأنها �إجازة وجوبية؛
لذلك ت�أتي هنا �أهمية وجود تفوي�ض ت�شريعي �أو �إعالن حالة الظروف
اال�ستثنائية اللذ ْين مينحان احلكومة �صالحية �إ�صدار قرارات لها قوة
القانون ،فت�ستطيع �أن تعدل قوانني الوظيفة العامة ،وحتظر الإجازات
يف مثل هذه الأو�ضاع ال�صحية الطارئة �أو ت�ضع لها �ضوابط �أكرث ت�شددًا،
فالأطباء يف تلك الأو�ضاع هم ذخرية املجتمع يف الذود واحلفاظ على
�أرواح املواطنني ،وال ميكن التفريط فيهم يف هذا الوقت.
ثال ًثا :م�شروعية القرارات والتدابري
اقت�صار م�شروعية القرارات والتدابري املعاجلة لآثار الفريو�س
على القرارات ال�صحية ينم على عدم �إدراك للغاية من تلك
الإجراءات؛ حيث �إن مفهوم النظام العام ال�صحي يف ظل زمن كورونا
ي�شمل -بجوار التدابري ال�صحية -التدابري االقت�صادية واالجتماعية
التي يقت�ضيها حتقيق الأهداف العامة .ومن ثم فالقرارات االقت�صادية
واالجتماعية التي تتخذها الدولة يف ظل �أزمة فريو�س كورونا دع ًما
للعاملني يف القطاع اخلا�ص �أو القرارات التي من �ش�أنها ت�أجيل تنفيذ
االلتزامات التعاقدية ملدة �ستة �أ�شهر هي قرارات م�شروعة الرتباطها
الوثيق مبعاجلة �آثار �أزمة فريو�س كورونا .COVID-19
 .3 .4المطلب الثالث :موقف الدول من مواجهة آثار
فيروس كورونا COVID-19

هناك الكثري من الآثار التي نتجت عن انت�شار فريو�س كورونا
 COVID-19يف جماالت احلياة القانونية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والريا�ضية والدينية وغري ذلك من جماالت احلياة
املختلفة .فكيف ميكن مواجهة هذه الآثار؟ .ويف البداية البد من
الإ�شارة �إىل عدة �أمثلة لن�ستو�ضح منها املق�صود مبواجهة �آثار
الإجراءات والتدابري املتخذة:
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ُّ
تدخل احلكومة بتحمل مرتبات العاملني يف القطاع اخلا�ص �أو
منح تعوي�ضات لبع�ض القطاعات التي تقدم االحتياجات الأ�سا�سية
للجمهور ،التي تعترب اعتمادات غري عادية تهدف �إىل مواجهة
خدمات �أو �أعباء جديدة مل تكن متوقعة عند �إعداد املوازنة
(ال�شرقاوي عبداحلكيم ،)2013 ،مما يقت�ضي اخلروج على قواعد
�صرف امليزانية ،فهل يجوز �أن يتم ذلك بقرار من الوزير املخت�ص يف
ظل تداعيات فريو�س COVID-19؟
ت�أجيل املواعيد اخلا�صة بالطعن يف الأحكام الق�ضائية ال�صادرة
يف �ش�أن الأ�شخا�ص املحبو�سني ً
تنفيذا لتلك الأحكام ،وت�أجيل مواعيد
التظلم الوجوبي والطعون الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف القوانني
واللوائح ،فهل ميلك الوزير املخت�ص يف ظل تداعيات فريو�س
 COVID-19ت�أجيل مواعيد من�صو�ص عليها يف القانون بقرار
تنظيمي �أو فردي خا�ص بحالة معينة؟
بقراءة الو�ضع على م�ستوى العامل جند �أن هناك طريقني
انتهجتهما الدول ملواجهة �آثار فريو�س كورونا :COVID-19
 .1 .3 .4الطريق األول :التفويض التشريعي أو إعالن العمل
بنظام الظروف االستثنائية

وفرن�سا من الدول التي اختارت مواجهة �آثار فريو�س كورونا
 COVID-19من خالل التفوي�ض الت�شريعي؛ حيث �صدر القانون
رقم  290-2020بتاريخ  23مار�س  2020للطوارئ للتعامل مع
وباء  .COVID-19وقد جاء هذا القانون ً
�شامل لكثري من جوانب
املواجهة يف العديد من املجاالت .ومن ثم ف�شعار هذه الطريقة يف
املواجهة هو :قانون واحد رغم تعدد جماالت املواجهة.
ونذكر �أهم املالمح التي جاء بها القانون ملعاجلة �آثار فريو�س
كورونا :COVID-19
ـ معاجلة م�شكلة االجتماعات التي تتطلب احل�ضور ال�شخ�صي
والت�صويت و�إال �أ�صبحت قراراتها باطلة؛ حيث ن�ص القانون على
�أن لل�سلطات املحلية والإقليمية ،والهيئات التداولية لل�سلطات
املحلية والإقليمية وامل�ؤ�س�سات العامة اخلا�ضعة لواليتها� ،أن تتداول
ب�شكل �صحيح فقط عند ح�ضور ثلث �أع�ضائها يف املن�صب .و�إذا
مل يتم الو�صول �إىل هذا الن�صاب القانوين ،بعد �أول اجتماع يعقد
بانتظام ،ف�إن الهيئة التداولية تنعقد مرة �أخرى على الأقل كل
ثالثة �أيام ،ثم يتداول دون �شرط الن�صاب القانوين .وميكن تنفيذ
نظام الت�صويت الإلكرتوين �أو الت�صويت بالربيد الورقي الذي
يحافظ على �أمن الت�صويت ب�شروط يحددها مر�سوم خالل فرتة
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الطوارئ ال�صحية.
ـ للتعامل مع العواقب االقت�صادية واملالية واالجتماعية النت�شار وباء
كورونا  COVID-19وعواقب التدابري املتخذة للحد من هذا
االنت�شار:
�أ ـ م�ساعدة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين تكون
جدواهم مو�ضع �شك ،ال �سيما من خالل و�ضع تدابري لدعم
خزينة ه�ؤالء الأ�شخا�ص..
ب ـ احلد من خرق عقود العمل والتخفيف من �آثار انخفا�ض الن�شاط..
ج ـ تعديل تنظيم االنتخابات املذكورة يف املادة 1-10-2122 .L
من قانون العمل.
ـ تعديل قواعد ال�شراء والدفع والتنفيذ والإنهاء ،وخا�صة تلك املتعلقة
بالعقوبات التعاقدية ،املن�صو�ص عليها يف قانون امل�شرتيات العامة،
وكذلك �شروط العقود العامة التي حتتوي على مثل هذا ال�شيء.
ـ تعديل املواعيد النهائية والإجراءات املطبقة على �إيداع ومعاجلة
الإعالنات والطلبات املقدمة �إىل ال�سلطات الإدارية ،واملواعيد
النهائية.
�أما م�صر فقد اختارت تطبيق نظام الطوارئ ،وا�ستنادًا لقانون
الطوارئ ،والتفوي�ض ال�صادر من رئي�س اجلمهورية لرئي�س جمل�س
الوزراء �أ�صدر الأخري القرار رقم  1295ل�سنة  2020بوقف مواعيد
�سقوط احلق والإجراءات اخلا�صة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى
والطعون الق�ضائية وغريها من املواعيد والآجال املن�صو�ص عليها
بالقوانني والقرارات التنظيمية.
 .2 .3 .4الطريق الثاني :القوانين العادية

ال يتم �إعالن العمل بنظام الظروف اال�ستثنائية �أو احل�صول على
تفوي�ض ت�شريعي ،بل يتم مواجهة �آثار فريو�س كورونا COVID-19
من خالل القوانني العادية ،وخا�صة قانون ال�صحة العامة.
و�إذا كان �شعار الطريق الأول يف املواجهة هو :قانون واحد رغم
تعدد جماالت املواجهة ،ف�إن �شعار الطريق الثاين يف املواجهة هو:
تعدد القوانني والقرارات التنظيمية بتعدد جماالت املواجهة.
وهذا ما انتهجته بع�ض الدول العربية ،نذكر منها مملكة
البحرين التي عاجلت �آثار فريو�س كورونا اخلا�صة مب�شكالت العمال
يف جمال القطاع اخلا�ص؛ حيث عدلت قانون الت�أمني �ضد التعطيل
ب�إ�ضافة بند جديد برقم � 3إىل الفقرة ج من املادة  8من القانون
يق�ضى ب�سداد �أجور العمال البحرينيني امل�ؤ َّمن عليهم مبوجب قانون
الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم  24ل�سنة  1976ملدة
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ثالثة �أ�شهر اعتبا ًرا من �شهر �إبريل  .2020وقد مت تعديل هذا القانون
بوجب املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  2020ب�إ�ضافة بند جديد برقم
� 4إىل الفقرة ج من املادة  8ين�ص على �سداد ن�سبة من �أجور العمال
البحرينيني امل�ؤ َّمن عليهم مبوجب قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم  24ل�سنة  ،1976بحد �أق�صى مقداره  %50من
الأجر امل�ؤ َّمن مبوجبه ،وذلك يف ال�شركات املت�ضررة من تداعيات
فريو�س كورونا  COVID-19التي تُ�سجل لدى الوزارة وف ًقا لل�شروط
وال�ضوابط التي يحددها الوزير ،ويكون ال�سداد ملدة ثالثة �أ�شهر
اعتبا ًرا من �شهر يوليو  ،2020مع مراعاة الفقرة هـ ـ ـ ـ من هذه املادة.
وجتدر مالحظة� :أن الطريقني اللذين انتهجتهما الدول ملعاجلة
�آثار فريو�س كورونا � COVID-19صحيحان من الناحية الد�ستورية
والقانونية ،ولكن يبقى �أن يكون مدى احرتام الإجراءات املتخذة
للحقوق واحلريات هو الفي�صل يف مدى م�شروعية الإجراء؛ ففرن�سا
اختارت طريق التفوي�ض الت�شريعي ولكن يف التطبيق و�ضعت قواعد
َحكم جمل�س الدولة الفرن�سي بعدم م�شروعيتها.
ويرى الباحث �أن التفوي�ض الت�شريعي هو �أف�ضل خيار د�ستوري
ٌيعني احلكومات على املواجهة القانونية جلميع الأزمات ،حيث مينح
امل�شروعية جلميع الإجراءات والتدابري التي تتخذها ،حيث مينحها
القدرة على �إ�صدار قرارات لها قوة العمل الت�شريعي ،على �أن تعر�ض
بعد ذلك على الربملان لإقراراها �إذا كان د�ستور الدولة �أو قانون
التفوي�ض يتطلب ذلك.
وفى النهاية يبقى �شيء مهم وهو يف �ضوء �أن حماية احلقوق
واحلريات و�ضرورة احرتام مبد�أ �سيادة القانون يف الظروف العادية
والظروف اال�ستثنائية هدف له قيمة د�ستورية ،ي�صبح احل�صول على
تفوي�ض ت�شريعي ،يف حال �إذا كان الد�ستور يتيح ذلك� ،أو �إعالن العمل
بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية �ضرورة تنظيمية ملواجهة
الأو�ضاع ال�صحية الطارئة ،حتى تت�سع �سلطات احلكومة املنوط بها
�إدارة الأزمة ،ومن ثم ت�ستطيع مواجهة الأزمة و�آثارها املتعددة.
�إذا حتقق ذلك ،كانت هذه الإجراءات والتدابري مر�آة تعك�س
الوجه احل�ضاري والدميقراطي للدول العربية والأجنبية وتو�ضح
مدى التزامها باحرتام حقوق الإن�سان يف الظروف العادية والظروف
اال�ستثنائية.

 .5الخـاتمة

إجراءات مكافحة
تناول هذا البحث مو�ضوع الأ�سا�س القانوين ل
ِ
فريو�س كورونا  COVID-19ومواجهة �آثا ِر ِه؛ حيث متت املعاجلة
التف�صيلية جلوانب هذا املو�ضوع يف �ضوء الإجراءات املتخذة يف

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

ق�سم الباحث هذا البحث �إىل مبحثني؛
على م�ستوى العامل» .وقد َّ
مهم حول مدى توافر مفهوم الظروف
الأول� :أجبنا فيه عن �س�ؤال ٍّ
اال�ستثنائية ال�صحية ب�ش�أن انت�شار فريو�س كورونا ،فا�ستعر�ضنا
مفهوم الأمن ال�صحي وعالقته باحلق يف ال�صحة ومفهوم الظروف
اال�ستثنائية ال�صحية .وانتهينا �إىل �أن الآثار الناجتة عن فريو�س
كورونا  COVID-19ت�شكل ظر ًفا ا�ستثنائ ًّيا يبيح للحكومة احل�صول
على تفوي�ض ت�شريعي من الربملان �أو �إعالن النظام القانوين للظروف
اال�ستثنائية.
�أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه الطبيعة القانونية لإجراءات
مكافحة  COVID-19ومواجهة �آثاره؛ حيث ا�ستعر�ضنا تنظيم
احلقوق واحلريات يف الظروف العادية واال�ستثنائية .وانتهينا �إىل �أن
الإجراءات التي مت اتخاذها على م�ستوى العامل يحتاج بع�ضها �إىل
تزويد احلكومات ب�سلطات و�صالحيات ا�ستثنائية ال توجد بيدها يف
الظروف العادية ،ومن ثم ي�صبح احل�صول على تفوي�ض ت�شريعي �أو
�إعالن العمل بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية �ضرورة تنظيمية
ملواجهة فريو�س كورونا  .COVID-19كما تبني �أن الدول تختلف
يف مواجهة �آثار الفريو�س ،بع�ضها مثل فرن�سا ا�ستخدم التفوي�ض
الت�شريعي للحكومة ،وقد منح هذا القانون احلكومة ال�صالحية
ملعاجلة �آثار الفريو�س يف جميع املجاالت يف �ضوء القواعد العامة التي
�أتى بها القانون .يف حني �أن بع�ض الدول الأخرى مل تُع ِلن العمل بالنظام
القانوين للظروف اال�ستثنائية �أو حت�صل على تفوي�ض ت�شريعي ،بل
اكتفت بتطبيق القوانني العادية م�ستخدمة ال�صالحيات الواردة يف
القوانني املرتبطة مبعاجلة �آثار فريو�س كورونا  .COVID-19وقد
انتهينا �إىل �صحة كال املوقفني من الناجية الد�ستورية والقانونية،
ولكن العربة بحقيقة الإجراءات ومدى التزامها بالقيود القانونية
والدولية والق�ضائية عند تنظيم ممار�سة احلقوق واحلريات.
 .1 .5النتائج

تو�صلت الدرا�سة للنتائج التالية:
ـ احرتام احلقوق واحلريات هدف له قيمة د�ستورية ،يجب احلفاظ
عليه يف ظل الظروف العادية واال�ستثنائية.
ـ الأخطار الناجتة عن فريو�س كورونا  COVID-19ت�شكل ظرو ًفا
ا�ستثنائية �صحية.
ـ مواجهة فريو�س كورونا  COVID-19تفر�ض على احلكومة �ضرورة
احل�صول على تفوي�ض ت�شريعي من الربملان �أو �إعالن العمل
بنظام الظروف اال�ستثنائية �أ ًّيا ما كان م�سماه.

الأ�سا�س القانوين لإجراءاتِ مكافحة فريو�س كورونا كوفيد 19-ومواجهة �آثا ِر ِه

ـ زيادة العقوبات اجلنائية على خمالفي �إجراءات احلد من فريو�س
كورونا  COVID-19على حديها الأق�صى والأدنى املن�صو�ص
عليهما يف قانون العقوبات �أو فانون ال�صحة العامة يعترب �إجرا ًء
ا�ستثنائ ًّيا ال يجوز لل�سلطة التنفيذية القيام به �إال يف ظل الإعالن
عن تطبيق نظام الظروف اال�ستثنائية �أو احل�صول على تفوي�ض
من الربملان.
ـ يف الظروف العادية ال يجوز احلظر العام للأن�شطة الفردية.
ـ هناك بع�ض الإجراءات والتدابري ـ ـ مثل غلق املتاجر ـ ـ كان يتعني
تطبيقها يف احلدود التي ت�سمح مبمار�ستها يوم ًّيا مع تطبيق
قواعد التباعد االجتماعي.
املا�سة بامللكية اخلا�صة هي بطبيعتها
ـ احلظر ال�شامل والإجراءات َّ
�إجراءات ا�ستثنائية ال ميكن �أن تٌتخذ �إال يف ظل الإعالن عن تطبيق
الظروف اال�ستثنائية �أو احل�صول على تفوي�ض من الربملان.
ـ قانونية طرق معاجلة ومواجهة �آثار فريو�س COVID-19
(ا�ستخدام التفوي�ض الت�شريعي� ،إعالن العمل بنظام الظروف
اال�ستثنائية ،تطبيق القوانني العادية).
ـ التفوي�ض الت�شريعي هو �أف�ضل خيار د�ستوري ٌيعني احلكومات على
املواجهة القانونية جلميع الأزمات ،حيث مينح امل�شروعية جلميع
الإجراءات والتدابري التي تتخذها.
ـ �ضرورة التعاون الدويل امل�شرتك بني الدول واملنظمات الدولية
والإقليمية.
 .2 .5التوصيات

تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
ـ �ضرورة احل�صول على تفوي�ض ت�شريعي من الربملان �أو �إعالن العمل
بالنظام القانوين للظروف اال�ستثنائية لإدارة الأزمة وتداعيات
الأزمات التي متر بها الدول.
ـ �إتاحة ممار�سة جميع الأن�شطة اليومية ـ ـ التي ت�سمح طبيعتها بذلك
ـ ـ ب�صفة دورية مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي ،وذلك
ً
حفاظا على امل�صلحة العامة االقت�صادية للدول.
ـ �ضرورة التعاون الدويل يف مكافحة فريو�س كورونا ،COVID-19
�سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل �أو الأمن اجلماعي للدول.
ـ اال�ستعداد من الآن ملواجهة الآثار االقت�صادية الناجمة عن فريو�س
كورونا  COVID-19خا�صة فيما يتعلق بتدبري املوارد والغذاء
واحلد من البطالة ،وذلك بحلول اقت�صادية ومالية ذات �أبعاد
ور�ؤية د�ستورية وقانونية.
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