
األدوات الدستورية والتشريعية ملواجهة وباء فريوس 
كورونا املستجد يف النظام القانوني الكويتي

امللخص
تعد جائحة كورونا املستجد أحد أخطر األزمات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، 
حيث أصبح هذا الوباء يهدد الصحة العامة على مستوى العالم، مما جعل منظمة الصحة 
العاملية تعتبره وباًء عاملياً نتيجة سرعة انتشاره من ناحية، وعدم وجود اللقاحات الالزمة 
للعالج منه من ناحية أخرى، مما دفع دول العالم ومنها دولة الكويت اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة ملواجهة ذلك الوباء واحلد من انتشاره.
إليها  التي ستلجأ  القانونية  وال شك أن من ضمن هذه اإلجراءات بل وأهمها اإلجراءات 
الدولة، لذا سوف نعرض في هذا البحث ألهم األدوات الدستورية والتشريعية ملواجهة 
تشريعات  سنتاول  حيث  الكويتي،  القانوني  النظام  في  املستجد  كورونا  فيروس  وباء 
الضبط العام بنوعيها الضبط التشريعي ولوائح الضبط اإلداري، ودورها في مواجهة 
هذا الوباء، كما سنعرض أيضاً لألدوات الدستورية التي من املمكن للدولة اللجوء إليها 
لوائح  إصدار  إلى  باإلضافة  العرفية،  األحكام  حالة  كإعالن  األزمة  تلك  مواجهة  بصدد 

التفويض، وذلك في حال ما اقتضت الضرورة واألوضاع إلى ذلك.
كلمات دالة: الضبط التشريعي، الضبط اإلداري، احلكم العرفي، لوائح التفويض، 

احلجر الصحي،  حظر التجول اجلزئي، حظر التجول الكلي.
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املقدمة 
أعلنت منظمة الصحة العاملية بتاريخ 2020/3/11 أن فيروس كورونا املستجد وباًء عامليًا،  
وذلك بسبب سرعة تفشي الفيروس، وتزايد عدد املصابني به بصورة سريعة ومخيفة، 
مما جعل دول العالم تستنفر جميع إمكانياتها ملواجهة ذلك الفيروس واحلد من انتشاره، 
وكانت دولة الكويت من الدول التي سارعت - حتى قبل إعالن منظمة الصحة العاملية - 

باتخاذ العديد من اإلجراءات الصحية واألمنية من أجل مواجهة ذلك الوباء. 
وال شك أن القانون أحد اإلجراءات املهمة التي جلأت إليها السلطة في الكويت ملواجهة وباء 
فيروس كورونا املستجد، لذا سوف نعرض في هذه الدراسة ألهم األدوات الدستورية 
انتشاره،  من  واحلد  كورونا  فيروس  مواجهة  خاللها  من  الدولة  متلك  التي  والقانونية 
إلى  باإلضافة  اإلداري،  والضبط  التشريعي  الضبط  بنوعيه  العام  الضبط  كإجراءات 
حق الدولة بإعالن األحكام العرفية أو اللجوء إلى لوائح التفويض إذا اقتضت الضرورة 

واألوضاع إلى ذلك.
وال يخفى على أحد أن الدولة منذ بداية أزمة كورونا اتخذت الكثير من اإلجراءات القانونية 
مثل وضع العائدين من اخلارج باحلجر املؤسسي أو احلجر املنزلي، باإلضافة إلى فرض 
احلظر اجلزئي على جميع مناطق الكويت، وتعطيل العمل ببعض الوزارات واملؤسسات 
الوباء  انتشار ذلك  للحد من  التجارية، وذلك  إغالق األسواق واملجمعات  العامة، وكذلك 

والقضاء عليه.
كما سنعرض في هذه الدراسة إلى بعض اإلشكاليات القانونية التي واجهت وستواجه 
الدولة بصدد مكافحة فيروس كورونا املستجد مثل مدى مشروعية قرار حظر التجول 
حظر  فرض  في  الدولة  حق  مشروعية  مدى  ما  وكذلك  له،  القانوني  واألساس  اجلزئي 

التجول الكلي من عدمه في حال إذا ما اضطرت إلى ذلك.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تتناول مواجهة أزمة صحية عاملية لم تعرف لها دولة 
الكويت مثيالً منذ وضع دستورها احلالي وكيفية التعامل معها من الناحية القانونية من 
خالل األدوات الدستورية والتشريعية التي متلكها السلطات في الدولة، مستعينني في 
هذه الدراسة باملنهج التحليلي التأصيلي، حيث سيتم تقسيمها إلى مبحثني نتناول فيهما 
أهم األدوات الدستورية والتشريعية ملواجهة وباء فيروس كورونا املستجد، إذ سنعرض 
أول  مطلب  في  التشريعي  الضبط  بنوعيها  العام  الضبط  لتشريعات  األول  املبحث  في 
الدولة  إليها  التي جلأت  األدوات  إنهما من  ثاٍن، حيث  العام في مطلب  اإلداري  والضبط 
التنفيذية  السلطة  الختصاصات  سنعرض  الثاني  املبحث  وفي  األزمة،  بداية  منذ  فعالً 
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االستثنائية التي لم تلجأ إليها الدولة حتى حلظة كتابة البحث، ولكن قد تضطر السلطة 
إلى اللجوء إليها مستقبالً ملواجهة ذلك الوباء، وهي إعالن األحكام العرفية في مطلب أول، 

ولوائح التفويض في مطلب ثاٍن.
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املبحث األول
تشريعات الضبط العام

أهم  أحد  اإلداري  والضبط  التشريعي  الضبط  بنوعيها  العام  الضبط  تشريعات  تعد 
من  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  مواجهة  في  الدولة  متلكها  التي  الدستورية  األدوات 
أجل حماية وصيانة النظام العام بصوره التقليدية أال وهي األمن العام والصحة العامة 

والسكينة العامة واآلداب العامة.
وسوف نتناول تلك التشريعات ودورها في مواجهة فيروس كورونا املستجد، وذلك في 
مطلبني: األول منه سوف نتحدث فيه عن الضبط التشريعي، وفي املطلب الثاني سنتناول 

مسألة الضبط اإلداري.
املطلب األول

قوانني الضبط التشريعي
وباء  مواجهة  في  الدولة  متكلها  التي  الدستورية  األدوات  من  التشريعي  الضبط  يعد 
فيروس كورونا واحلد من انتشاره، حيث إن النشاط الضبطي ال يقتصر على السلطة 
التنفيذية، وإمنا يتحقق أيضاً مبوجب قوانني تصدر من قبل السلطة التشريعية)1(، ونعني 
بالضبط التشريعي القوانني التي تسنها السلطة التشريعية، ويترتب عليها تقييد حقوق 
وحريات األفراد من أجل حماية النظام العام، حيث ينتهي دور املشرِّع عند هذا احلد)2(، 
بسلطة  تتمتع  فإنها  التشريعي،  الضبط  قوانني  بسن  تقوم  عندما  التشريعية  والسلطة 
تقديرية في حتديد الشروط واألوضاع الالزمة ملمارسة األفراد حقوقهم وحرياتهم، وال 

يقيدها في هذا املجال سوى احترام نصوص الدستور ومبادئه)3(.
ومن قوانني الضبط التشريعي التي جلأت إليها الدولة في مواجهة وباء فيروس كورونا 
واحلد من انتشاره القانون رقم 8 لسنة 1969 باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض 
واسعة  اختصاصات  الدولة  في  الصحية  السلطات  القانون  هذا  مينح  حيث  السارية، 
ملواجهة وباء فيروس كورونا املستجد، ومن ذلك املادة )4( من القانون والتي تعطي احلق 

الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  دار  العامة،  اإلداري وأثره في احلريات  الضبط  د. محمد علي حسونة،   )1(
2015، ص 64.

اإلسكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات  دار  اإلداري،  القانون  وأحكام  مبادئ  الوهاب،  عبد  رفعت  محمد  د   )2(
2002، ص231.

د. يسري العصار، القانون اإلداري – النشاط اإلداري، مطبوعات كلية القانون الكويتية العاملية، 2016،   )3(
ص121.
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للسلطات الصحية بعزل املصابني أو املشتبه في إصابتهم بأحد األمراض السارية عزالً 
املخالطني  األشخاص  بعزل  احلق  السلطات  لتلك  أيضاً  القانون  هذا  يعطي  كما  إجبارياً، 

للمرضى باألمراض احملجرية وفقاً للمادة )5( منه. 
بأحد  املرضى  من  الالزمة  العينات  أخذ  في  احلق  أيضاً  الصحية  السلطات  كذلك  ومتلك 
األمراض،  هذه  من  خلوها  مدى  من  والتأكد  لتحليلها  مخالطيهم  أو  السارية  األمراض 
احلق  أعطى   )13( للمادة  وفقاً  القانون  أن  جند  بل  القانون،  من   )11( للمادة  وفقاً  وذلك 
ملندوبي وزارة الصحة احلق في دخول املساكن، إذا دعت الضرورة للبحث عن املرضى 
املخالطني،  على  الكشف  أو  الالزمني،  التعقيم  أو  التطهير  إجراء  أو  السارية،  باألمراض 
حيث قيَّد القانون ذلك اإلجراء بضرورة إبداء شخصية مندوبي الوزارة قبل دخولهم إلى 

املساكن، وأن يخطر املختار وصاحب املسكن أو من ينوب عنه مقدماً بذلك.
للمادة  وفقاً  استثنائية  سلطات  الصحة  وزير  القانون  ل  خوَّ فقد  سبق  ما  إلى  باإلضافة 

)15( من أجل حماية البالد من تفشي األوبئة ومن أهم هذه السلطات: 

عزل املناطق التي تظهر فيها حاالت مرضية عزالً تاماً، وعدم السماح بالدخول   )1(
إليها أو اخلروج منها بأي وسلية كانت، إال ملن ترخص لهم وزارة الصحة العامة 

بذلك.
العام  اإلجباري  التطعيم  إلجراء  الالزمة  للمدة  املناطق  بعض  في  التجول  منع   )2(

للسكان أو غير ذلك من اإلجراءات.
التمريضية  الهيئة  وأفراد  الصحيني  واملعاونني  العامة  الصحة  أطباء  تخويل   )3(
العامة دخول املساكن في أي وقت للبحث  وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة 
عن املرضى وعزلهم وإجراء التعطيم والتطهير وغير ذلك من اإلجراءات الصحية 

الوقائية الالزمة.
تكليف األطباء وأفراد الهيئة التمريضية واملوظفني الفنيني واإلداريني احلكوميني   )4(

والعاملني في القطاع اخلاص بالعمل على مكافحة الوباء.
إتالف املأكوالت واملشروبات وتطهير املالبس واألدوات واألثاث وغيرها امللوثة   )5(
مصدراً  تكون  أن  يحتمل  التي  العامة  احملالت  وإغالق  تلوثها،  في  املشتبه  أو 
للعدوى، وإبعاد العاملني في هذه احملالت والباعة املتجولني عن العمل إذ اقتضت 

الضرورة ذلك.
اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية ملكافحة الوباء.  )6(
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ورغم السلطات التي مينحها القانون السابق ملواجهة وباء فيروس كورونا، إال أن هناك 
إشكالية قانونية بسيطة واجهت الدولة في بداية األزمة أال وهي أن وباء فيروس كورونا 
ليس من األمراض املدرجة في اجلدول املرفق مع القانون حتى تستطيع الدولة اللجوء 
إلى تطبيق أحكامه ملواجهة ذلك الوباء، إال أن القانون ذاته فوَّض وزير الصحة بإضافة 
أي مرض آخر من األمراض السارية إلى اجلدول املذكور بقرار يصدر من جانبه، وذلك 
وفقاً للمادة األولى من القانون التي جاء فيها أنه: »يجوز لوزير الصحة العامة – بقرار 
منه – إضافة أي مرض ساٍر آخر إلى اجلدول املذكور، أو احلذف أو النقل من قسم إلى 

آخر من قسمي اجلدول«.
وقد تنبهت السلطة إلى هذا األمر بشكل مبكر، حيث بادر وزير الصحة على الفور بإصدار 
القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بتاريخ 2020/2/20 والذي نص في مادته األولى على 
أنه: »تعتبر اإلصابة بفيروس كورونا املستجد من األمراض السارية والوبائية، وتعد من 
األمراض احملجرية التي تخضع إلجراءات العزل للمصابني بها أو املشتبه في إصابتهم 

حسب مقتضيات املصلحة العامة«.
وبناًء على ما سبق، جند أن القانون رقم 8 لسنة 1969 يعطي الدولة احلق في عزل املناطق 
املادة  من   1 للبند  وفقاً  وذلك  منها،  اخلروج  أو  إليها  بالدخول  السماح  وعدم  تاماً،  عزالً 
)15( من هذا القانون، وبالتالي نعتقد مبشروعية قرارات الدولة بعزل بعض املناطق في 
فيروس  تفشي  مكافحة  أجل  من  وذلك  واملهبولة،  الشيوخ  جليب  منطقتي  مثل  الكويت 

كورونا املستجد حلماية الصحة العامة.
 وهنا يطرح تساؤل مهم، هل متلك الدولة فرض حظر التجول اجلزئي وفقاً للقانون السابق 
بناء على البند 2 من املادة )15( والتي تخول وزير الصحة منع التجول في بعض املناطق 

للمدة الالزمة إلجراء التعطيم اإلجباري العام للسكان أو غير ذلك من اإلجراءات؟
نعتقد أن النص السابق ال يعطي احلق لوزير الصحة بفرض احلظر اجلزئي على جميع 

املناطق في الكويت ويرجع ذلك لألسباب اآلتية:
إن النص يتحدث عن منع التجول في بعض املناطق، وليس منع التجول على   )1(

جميع مناطق دولة الكويت أي إقليم الدولة بالكامل.
إن الفقرة األخيرة من النص السابق )أو غير ذلك من اإلجراءات( تتحدث عن   )2(
أي إجراء يبرر فرض حظر التجول اجلزئي في بعض املناطق، وليس إلجراء 
املشرِّع  أراد  ولو  الكويت،  مناطق  جميع  على  اجلزئي  التجول  حظر  فرض 

خالف ذلك لنص عليه صراحة.
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من   )31( املادة  في  وذلك  صراحة  التنقل  حرية  كفل  الدستوري  املشرِّع  إن   )3(
الدستور التي تنص على: »ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه 
أو حتديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون«، 
وبالتالي ال يجوز إهدار تلك احلرية إال بنص صريح، حيث إن الدستور منح 
اإلنسان احلق املطلق في االنتقال، إال في األحوال التي ينص فيها القانون على 
ذلك مثل منع التجول في ساعات معينة في ظل األحكام العرفية، أو ألسباب 
أمنية، أو في حال وجود عمليات حربية أو غيرها)4(، لذلك يجب أن يكون هناك 
عامة  مصلحة  نتيجة  اجلزئي  احلظر  أي  احلظر،  هذا  مثل  يجيز  صريح  نص 

تقتضي ذلك)5(.
وعوضاً عن ذلك جلأت الدولة إلى املرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع 
املستجد،  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  ملنع  اجلزئي  التجول  حظر  تطبيق  بهدف  املدني 
حيث إن قانون األمراض السارية كما بيَّنا ال يعطي للدولة احلق في فرض حظر التجول 
اجلزئي على جميع مناطق الكويت، وإمنا يحظر التجول في بعض املناطق، مما دفع الدولة 
إلى إصدار قرار حظر التجول اجلزئي على جميع مناطق الكويت استناداً للفقرة 15 من 
1979 في شأن الدفاع املدني  21 لسنة  الثانية للمرسوم بالقانون رقم  للمادة  البند ثالثاً 
مينح  النص  هذا  أن  ونعتقد  والتجول«،  املرور  حركة  وتقييد  »تنظيم  على:  تنص  والتي 
الدولة احلق بفرض احلظر اجلزئي على إقليم الدولة بالكامل ليشمل ذلك احلظر جميع 
مناطق الكويت؛ ألن ذلك يدخل ضمن إطار التنظيم والتقييد طاملا ال يترتب عليه مصادرة 
أصل احلق الدستوري في التنقل وفقاً للمادة )31( من الدستور، حيث إن احلظر جزئي 

وليس كلياً.
وبناًء على ما سبق، جند أن الدولة استندت في إعالن حظر التجول اجلزئي إلى املرسوم 
بقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع املدني، ويتضح ذلك بأن قرار احلظر اجلزئي 
بشأن التجول رقم 2020/279 أصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك وفقاً 
للفقرة 15 للبند الثالث من املادة الثانية من املرسوم بالقانون أعاله: »وزير الداخلية هو 
املسؤول األول عن الدفاع املدني، ويصدر القرارات الالزمة لتنفيذ تدابيره ..«، األمر الذي 
املدني،  الدفاع  بشأن  بقانون  املرسوم  إلى  استناداً  صدر  اجلزئي  احلظر  قرار  أن  يؤكد 
وهنا نطرح تساؤالً مهماً، هل متلك الدولة االستناد إلى املرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 

 

كلية  مطبوعات  السياسية،  ومؤسساته  الكويتي  الدستوري  النظام  في  الوسيط  املقاطع،  محمد  د.   )4(
القانون الكويتية العاملية،  2015، ص 194. 

د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 392.   )5(
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 1979 في شأن الدفاع املدني ملواجهة وباء فيروس كورونا املستجد واحلد من انتشاره 
رغم أن املرسوم بالقانون السابق لم يكن من بني مبررات تطبيقه تفشي األوبئة، حيث 
تنص املادة األولى منه على أن: »الغرض من الدفاع املدني وقاية املدنيني وتأمني سالمة 
واملمتلكات  العامة  واملشروعات  واملؤسسات  واملنشآت  املباني  وحماية  املواصالت، 
اخلاصة، وصيانة التحف الفنية واألثرية الوطنية من أخطار الغارات اجلوية، وغيرها من 
األعمال احلربية والتخريبية، وتخفيف آثارها إن وقعت، وبصفة عامة ضمان استمرار 
األحكام  أو  السلم  أو  احلرب  حاالت  في  سواء  العامة،  املرافق  في  بانتظام  العمل  سير 

العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة، مع كفالة األمن القومي في هذه الظروف«؟
نرى أن الدولة متلك ذلك وفقاً لألسانيد القانونية التالية:

أن خطورة فيروس كورونا املستجد وسرعة انتشاره واعتباره وباًء عاملياً من   )1(
قبل منظمة الصحة العاملية كفيل العتبار ذلك الفيروس أحد الكوارث العامة، 
مما يدخله في مظلة املادة األولى من املرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في 

شأن الدفاع املدني.
من دواعي تطبيق قانون الدفاع املدني ضمان استمرار سير العمل بانتظام في   )2(
املرافق العامة، وبالتالي يحق للدولة اللجوء إلى ذلك القانون من أجل ضمان 
خاصة  بصورة  الصحة  ومرفق  عامة  بصورة  العامة  املرافق  عمل  استمرار 
من  واحلد  املستجد  كورونا  فيروس  مواجهة  أجل  من  الظروف  هذه  ظل  في 

انتشاره.
من مبررات اللجوء إلى قانون الدفاع املدني هو كفالة األمن القومي، وال شك أن   )3(
تدخل الدولة من خالل قانون الدفاع املدني من أجل مواجهة فيروس كورونا 

املستجد في هذه الفترة يعد أحد تطبيقات كفالة األمن القومي وحمايته.
السارية  األمراض  من  الصحية  باالحتياطات   1969 لسنة   8 رقم  القانون  إن   )4(
ما  ذلك  ومن  األوبئة،  مكافحة  بشأن  استثنائية  سلطات  الصحة  وزير  ل  خوَّ
جاء في البند 6 من املادة )15(: »اتخاذ أية تدابير أو احتياطات يراها ضرورة 
أجل  من  املدني  الدفاع  قانون  إلى  الوزير  جلوء  أن  ونعتقد  الوباء«،  ملكافحة 
التي  واالحتياطات  التدابير  هذه  أحد  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  مكافحة 

ميكن اللجوء إليها ملكافحة الوباء.
وقد يذهب البعض إلى أن الفقرة 15 من البند الثالث للمادة الثانية من قانون الدفاع 
اخلطط  وضع  على  تقتصر  والتجول  املرور  حركة  وتقييد  بتنظيم  املتعلقة  املدني 
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ميكن  ال  وبالتالي  ومواجهتها،  متطلباتها  وإعداد  احلرب،  أخطار  من  والوقاية 
تطبيقها واللجوء إليها بشأن أخطار األوبئة، والرد على ذلك بأن نصوص القانون 
يجب أن ال تفسر مبعزل عن بعضها بعضاً، حيث إن كالً منها مكمل لآلخر، وقد 
ورد في املادة األولى أن الغرض من ذلك القانون وقاية املدنيني ...، وبصفة عامة 
ضمان استمرار سير العمل بانتظام في املرافق العامة، سواء في حاالت احلرب أو 
السلم أو األحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة األمن القومي في 

هذه الظروف.
وجاء في املادة الثانية من القانون على أن تشمل تدابير الدفاع املدني كافة الوسائل 
التي حتقق الغرض منه، ومن هذه التدابير ما جاء في البند الثالث، وبالتالي ال يوجد 
التدابير الالزمة لتحقيق  ما مينع من جلوء السلطة إلى حظر التجول اجلزئي كأحد 
الغرض من قانون الدفاع املدني، ويؤكد ذلك ما جاء في املذكرة اإليضاحية ملرسوم 
الدفاع املدني مقصوًرا على  أنه: »لم يعد مدلول  الدفاع املدني من  القانون في شأن 
األعمال  فشمل  اتسع  بل  احلربية،  واألعمال  اجلوية  الغارات  من  الوقاية  إجراءات 
التخريبية، سواء وقعت أثناء احلرب أو في أوقات السلم، وكذلك الكوارث الطبيعية«.
وتستطرد املذكرة بقولها: »كما يشمل الدفاع املدني حاالت الكوارث العامة، وبصفة 
الكفيلة  الوسائل   )2( املادة  وعددت  الظروف،  كل  في  القومي  األمن  كفالة  عامة 
بتحقيق هذا الغرض، فأخضغت هذه الوسائل ملبدأ عام هو أن تتسع لكل ما يحقق 
الغرض من الدفاع املدني، مبعنى أن هذا التعداد ورد على سبيل املثال ال على سبيل 
احلصر، ذلك أن التقدم العلمي املستمر يكشف بني وقت وآخر عن وسائل وتدابير 

جديدة للدفاع املدني ...«.
وبناء على ما سبق نعتقد بحق السلطة في اللجوء إلى قانون الدفاع املدني ملواجهة 

وباء فيروس كورونا املستجد، وبالتالي بصحة إجراءات حظر التجول اجلزئي.
 2020/4/7 الكلية في حكم لها صدر بتاريخ  هذا وقد ذهبت دائرة اجلنح باحملكمة 
 1969 لسنة   8 رقم  القانون  إلى  استناداً  صدر  اجلزئي  التجول  حظر  قرار  أن  إلى 
 باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية، وحيث إن املادة )1/15( بند 2
األمراض  من  للوقاية  الصحية  االحتياطات  بشأن   1969 لسنة   8 رقم  القانون  من 
السارية تنص على أنه: »عند ظهور وباء اجلدري أو الكوليرا أو الطاعون أو أي مرض 
وبائي آخر، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية حلماية البالد من تفشي 
العامة  الشرطة  بأفراد  واالستعانة  املختصني  الوزراء  مع  باالتفاق  وذلك  الوباء، 
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بالتدبير  قرارات  إصدار  خاصة  بصفة  ويخول  قراراته،  لتنفيذ  املسلحة  والقوات 
الالزمة إلجراء  املدة  املناطق  التجوال في بعض  2- منع   ...( اآلتية:  واالحتياطيات 
التطعيم اإلجباري العام للسكان أو غير ذلك من اإلجراءات...(، واملادة )17/2( من 
)15( يعاقب  ذات القانون تنص على أن: »كل مخالفة للقرارات املتبع بها في املادة 
مرتكبها باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني دينار، 

وال جتاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ... «.
كما تنص املادة األولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 279 لسنة 
 2020/3/22 بتاريخ  الصادر  والتجوال  املرور  حركة  وتقييد  تنظيم  بشأن   2020
تنص على أنه: »حتظر حركة املرور والتجول في جميع انحاء البالد اعتباراً من يوم 
األحد املوافق 2020/3/22 من الساعة 5 مساًء وحتى الساعة 4 فجراً وحتى إشعار 
آخر.... «، واملادة الرابعة من ذات القرار تنص على أنه: »على وكيل الوزراة تنفيذ 

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر باجلريدة الرسمية)6(.
إن قرار حظر  السابق، حيث  إليه احملكمة في حكمها  ونرى بعدم صحة ما ذهبت 
الدفاع  شأن  في   1979 لسنة   21 رقم  القانون  إلى  استناداً  صدر  اجلزئي  التجول 
اجلزئي  التجول  حظر  قرار  أصدر  من  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  بيَّنا،  كما  املدني 
2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة املرور والتجول هو نائب رئيس  279 لسنة  رقم 
الوزراء ووزير الداخلية وفقاً للفقرة 15 من البند الثالث من املادة الثانية من قانون 
الدفاع املدني، بينما لو صدر القرار استناداً إلى قانون األمراض السارية كما ذهبت 
احملكمة لصدر من جانب وزير الصحة وليس من قبل وزير الداخلية، حيث إن وزير 
الصحة هو املخول بإصدار جميع القرارات بالتدبير واالحتياطات وفقاً للمادة )15( 

من قانون األمراض السارية.
بإلزام  الصحة  أال وهو: ما مدى مشروعية قرار وزارة  آخر  أيضاً تساؤالً  ونطرح 

العائدين باحلجر املنزلي من خالل لبس اإلسوار اإللكتروني؟ 
نعتقد بصحة ذلك اإلجراء باعتباره أحد وسائل حماية الصحة العامة ملكافحة وباء 
فيروس كورونا،  حيث يجد ذلك القرار أساسه في املادة )5( من قانون األمراض 
السارية التي تنص على أنه: »لوزارة الصحة العامة أن تعزل األشخاص املخالطني 
بهذا  امللحق  اجلدول  من  األول  القسم  في  املبينة  احملجرية  باألمراض  للمرضى 

القانون، ويتم العزل في املعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض ...«. 

حكم دائرة جنح األحداث في القضية رقم 2020/624 جنح إحداث/1 الصادر بتاريخ 2020/4/7.  )6(
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املنزلي،  للحجر  واملتطورة  احلديثة  التطبيقات  أحد  اإللكتروني  اإلسوار  أن  ونعتقد 
حيث يحقق الغاية والهدف من عملية احلجر الصحي منعاً لتفشي فيروس كورونا 
والقضاء عليه، باإلضافة إلى أن النص السابق فوَّض وزير الصحة بتعيني املعازل، 
وبالتالي ميكن أن يكون منزل أحد املرضى أو املشتبه فيهم أحد هذه املعازل بغرض 

حتقيق احلجر الصحي.
املؤقت  واالستيالء  امللكية  نزع  شأن  في   1964 لسنة   33 رقم  القانون  يعد  وكذلك 
للمنفعة العامة أحد التشريعات التي ميكن للدولة اللجوء إليها ملكافحة وباء فيروس 
أو  املصابني  لوضع  الصحية  احملاجر  توفير  خالل  من  وذلك  املستجد،  كورونا 
املشتبه في إصابتهم مبرض فيروس كورونا املستجد، حيث إنه وفقاً لذلك القانون 
يحق للدولة في حالة الضرورة امللحة واالستعجال أن تستولي على بعض العقارات 
كالفنادق واملنتجعات من أجل جعلها محاجر صحية، وذلك وفقاً للشروط اآلتية)7(: 

أن يصدر قرار بذلك من قبل مجلس الوزراء.  )1(

أن يرد االستيالء املؤقت على العقارات فقط دون املنقوالت.  )2(

أن ال تزيد مدة االستيالء املؤقت عن سنة.  )3(

تعويض أصحاب العقارات مببلغ عادل نظير مدة االستيالء.  )4(

على  املؤقت  باالستيالء  للدولة  احلق  يعطي  السابق  القانون  فإن  ذلك،  على  وبناء 
بعض العقارات جلعلها محاجر صحية رغماً عن مالكها، طاملا كانت هناك ضرورة 
تطبيقاً  يعد  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  أن  شك  وال  استعجال،  حالة  أو  ملحة، 
للضرورة امللحة وحالة االستعجال التي ال حتتمل التأخير، األمر الذي يعطي الدولة 
احلق باللجوء إلى أسلوب االستيالء املؤقت من أجل مواجهة ذلك الوباء، من خالل 

االستيالء على بعض العقارات جلعلها محاجر صحية.
ورغم وجود التشريع الذي ميكن الدولة من ذلك، إال أنها جلأت إلى أسلوب التعاقد 
املباشر مع بعض الفنادق واملنتجعات جلعلها محاجر صحية، بينما كان ميكنها أن 
تستولي على بعض العقارات لقاء تعويض عادل ملالكها، وفي حال عدم اقتناع مالك 
العقار مببلغ التعويض، فإنه يحق لهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة باملبالغ املستحقة 

لقاء االستيالء املؤقت لتلك العقارات.

د. محمد املقاطع ود. أحمد الفارسي، القانون اإلداري الكويتي – اجلزء األول، مطبوعات كلية القانون   )7(
الكويتية العاملية، 2016، ص172 وما بعدها.
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وبناًء على كل ما سبق جند أن الدولة جلأت إلى بعض قوانني الضبط التشريعي منذ 
أن  ونعتقد  املدني،  الدفاع  وقانون  السارية  األمراض  كقانون  كورونا  جائحة  بداية 
تلك القوانني وحدها ليست كفيلة بالتصدي ملواجهة تلك اجلائحة، مما يدفع الدولة 

للجوء إلى أهم األدوات الدستورية بصدد ذلك أال وهي لوائح الضبط.

املطلب الثاني
لوائح الضبط اإلداري

كورونا  فيروس  وباء  ملواجهة  إليها  اللجوء  للدولة  ميكن  التي  الدستورية  األدوات  من 
التنفيذية،  السلطة  تصدرها  التي  اللوائح  بها  ونعني  اإلداري،  الضبط  لوائح  املستجد 
ويترتب عليها تقييد حقوق وحريات األفراد من أجل حماية وصيانة النظام العام)8(. وقد 
نص املشرِّع الدستوري صراحة على تلك اللوائح في املادة )72( من الدستور، حيث جاء 

فيها بأن: »يضع األمير مبراسيم لوائح الضبط .. «. 
ويتضح من ذلك أن حق السلطة التنفيذية في اللجوء إلى لوائح الضبط يجد أساسه في 
الدستور مباشرة، وبالتالي ال يحق للسلطة التشريعية أن حتول بينها وبني إصدار تلك 
اللوائح، كما أن حق السلطة التنفيذية في إصدار هذه اللوائح يكون على وجه االستقالل، 

أي دون حاجة لالستناد إلى قانون؛ لذلك أطلق عليها البعض اللوائح املستقلة)9(.
دائماً  هدفها  يكون  أن  يجب  السلطة  تلك  ممارسة  بصدد  وهي  اإلداري  الضبط  وسلطة 
العام  األمن  حماية  على  يقتصر  والذي  التقليدية  بصوره  العام  النظام  حماية  هو  وأبداً 
والصحة العامة والسكينة العامة، وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص األهداف، وبالتالي لو 
جلأت اإلدارة إلى لوائح الضبط من أجل حتقيق مصلحة عامة ال تستهدف حماية النظام 

العام العتبر مسلك اإلدارة غير مشروع.
اخلطورة  من  كبير  بقدر  يتسم  اإلداري  الضبط  نشاط  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع 
ملا يترتب عليه من فرض قيود على حريات األفراد. وبناء على ذلك، فإن املبرر الوحيد 
الستخدام السلطة لوائح الضبط لتقييد حقوق وحريات األفراد هو حماية وصيانة النظام 
حددها  التي  الغاية  عن  خلروجه  مشروع  غير  قبلها  من  الصادر  العمل  كان  وإال  العام، 

د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص 596.  )8(
د. محمود عاطف البنا،  الوسيط في القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص 275.

د. عثمان عبدامللك الصالح، السلطة الالئحية لإلدارة في الكويت والفقه املقارن وأحكام القضاء، ط2،   )9(
مجلة احلقوق والشريعة، جامعة الكويت، 1994، ص 45.
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القانون إلجراءات الضبط اإلداري)10(. كما أنه يجب على السلطة - وهي بصدد احملافظة 
األفراد  حرية  ضمان  بني  ما  ت��وازن  أن   - الضبط  لوائح  طريق  عن  العام  النظام  على 

واحملافظة على النظام العام)11(.
إن الدولة اليوم متلك اللجوء إلى لوائح الضبط وفق ما تقدم ملواجهة أزمة وباء فيروس 
كورونا املستجد، وذلك من أجل حتقيق مصلحة عامة تتعلق بحماية النظام العام متمثلة 
في حماية الصحة العامة واألمن العام باعتبارها أحد األدوات الدستورية لتحقيق ذلك، 
وبالتالي يحق للدولة إصدار اللوائح الالزمة التي من شأنها مكافحة وباء فيروس كورونا 

واحلد من انتشاره.
من جهتنا، نعتقد أن الدولة متلك من خالل لوائح الضبط إصدار قرارات تتعلق باحلظر 
اجلزئي دون االستناد إلى أي من قانون األمراض السارية أو قانون الدفاع املدني، حيث 
الصحة  حماية  أجل  من  اإلداري  الضبط  لسلطة  صحيح  تطبيق  هو  اجلزئي  احلظر  إن 
األفراد  حرية  تقييد  عليه  يترتب  إذ  التقليدية،  العام  النظام  صور  أحد  باعتبارها  العامة 

بالتنقل من أجل منع تفشي وباء فيروس كورونا واحلد من انتشاره. 
كما نعتقد أيضاً أن الدولة عندما جلأت إلى احلظر اجلزئي استناداً إلى قانون الدفاع املدني 
كان الهدف من ذلك ألجل العقوبة التي نص عليها القانون، حيث إنها عقوبة مشددة تصل 
وفقاً للمادة )15( من القانون باحلبس ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عن 
عشرة آالف دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني، حيث تهدف الدولة من ذلك إلى احترام 
السابقة  العقوبة  خالل  من  يتحقق  سوف  الذي  األمر  وهو  اجلزئي،  التجول  حظر  قرار 
لشدتها، األمر الذي يكفل احترام األفراد لقرار حظر التجول اجلزئي، بينما لو استندت إلى 
لوائح الضبط بشأن قرار حظر التجول اجلزئي لكانت العقوبة هي الغرامة مبا ال يجاوز 
مائة دينار على من يخالف لوائح الضبط التي تنص عليها املادة )73( من الدستور، ووفقاً 
للمادة )135( من قانون اجلزاء املضافة بالقانون رقم 24 لسنة 1978، األمر الذي سوف 
يؤدي إلى عدم احترام قرار حظر التجول اجلزئي لضآلة قيمة العقوبة، لذلك استند وزير 
لشدة  وذلك  املدني،  الدفاع  قانون  إلى  اجلزئي  التجول  حظر  بشأن  قراره  في  الداخلية 
يحقق  الذي  األمر  السابق،  القانون  في  جاء  ما  مخالفة  بشأن  عليها  املنصوص  العقوبة 

الهدف من قرار احلظر.

د. يسري العصار، مرجع سابق، ص 139.  )10(
وما   194 ص  اإلسكندرية،  القانونية،  املكتبة  اإلداري،  القانون  في  الوسيط  فهمي،  زيد  أبو  مصطفى   )11(

بعدها.



األدوات الدستورية والتشريعية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 278

الدولة في إطار إجراءات الضبط اإلداري ملواجهة  إليها  التي جلأت  كذلك من اإلجراءات 
وباء فيروس كورونا واحلد من انتشاره، هو قرار مجلس الوزراء املتضمن توجيه وزارة 
التجول  وحظر  املنزلي  احلجر  لقرار  املخالفني  وصور  أسماء  نشر  بضرورة  اإلعالم 

اجلزئي، ونعتقد بعدم مشروعية ذلك القرار لألسباب القانونية التالية:
حقوق  تقييد  على  تقتصر  الضبط  لوائح  نطاق  فإن  الكويتي،  للدستور  وفقاً   )1(

وحريات األفراد دون أن ميتد ذلك إلى توقيع عقوبات عليهم.
إن قرار نشر أسماء املخالفني لقرار احلجر الصحي وقرار حظر التجول اجلزئي   )2(
وحتديداً  الكويتي  للدستور  وفقاً  فإنه  معلوم  هو  وكما  عقوبة،  حقيقته  في  هو 
القرار  أي بقانون، وبالتالي يعد ذلك  إال بنص  )32( ال جرمية وال عقوبة  املادة 
مخالفاً ملبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، حيث ال يوجد نص يسمح بتلك العقوبة.

إن ذلك القرار يخالف قرينة البراءة التي نص عليها املشرِّع الدستوري صراحة،   )3(
الدستور، وبالتالي  )34( من  للمادة  إدانته وفقاً  املتهم بريء حتى تتم  أن  وهي 
ال يجوز التشهير باألشخاص قبل أن يصدر حكم نهائي من القضاء بإدانتهم. 
ورغم الغاية النبيلة من ذلك القرار للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، إال أن 

ذلك ال يبرر التعدي على مبدأ املشروعية الدستورية.
وأيضاً متلك الدولة وهي بصدد مواجهة وباء فيروس كورونا املستجد أن تستصدر 
قرارات فردية كاألمر بالقيام بعمل أو منع عمل معني من أجل حماية الصحة العامة، 
قاعدة  إلى  تستند  الضبطي  النشاط  مجال  في  لإلدارة  الفردية  القرارات  كانت  وإذا 
القوانني واللوائح  أن تصدر بصورة مستقلة عن  أن ذلك ال مينعها من  إال  تنظيمية، 

بالشروط اآلتية )12(:
أو  قانون  إلى  مستنداً  الفردي  القرار  يكون  أن  وجوب  من  صراحة  النص  خلو    )1(

الئحة.
)2(  أن يكون الهدف من القرار حماية النظام العام املتمثل في الصحة العامة.

)3(  وجود ظروف استثنائية تبرر إصدار القرار الفردي.

)4(  أال يترتب على القرار الفردي لسلطة الضبط اإلخالل مببدأ املساواة بني األفراد 
الذين يتواجدون في مركز قانوني واحد.

د. يسري العصار، مرجع سابق، ص 152.  )12(
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وبناء على كل ما سبق جند أن لوائح الضبط من األدوات الدستورية املهمة ملواجهة جائحة 
كورونا، حيث متلك الدولة في ظل هذه اجلائحة سلطات واسعة تبرر لها اتخاذ القرارات 
الالزمة ملواجهة وباء فيروس كورونا واحلد من انتشاره، على أن تخضع تلك القرارات 
في النهاية لرقابة القضاء اإلداري متى ما مت الطعن عليها باإللغاء، حيث سيمارس هذا 
األخير رقابة التناسب بني تلك القرارات وبني الظروف التي صدرت في ظلها، وتطبيقاً 
لذلك جند أن قاضي األمور املستعجلة مبجلس الدولة الفرنسي أصدر حكماً حديثاً يأمر 
فيه احلكومة الفرنسية برفع احلظر العام واملطلق عن دور العبادة والذي فرضته كإجراء 
احترازي ملواجهة فيروس كورونا، وذلك خالل ثمانية أيام، معتبراً ذلك اإلجراء انتهاكاً 
خطيراً حلرية ممارسة العبادة، وال تبرر حماية الصحة العامة استمرار مثل ذلك اإلجراء 

بعد بدء مرحلة تخفيف احلظر في فرنسا)13(.

https://www.conseil-etat.fr/ :املوقع اإللكتروني ملجلس الدولة الفرنسي  )13(
https://cutt.us/xnnsP  :رابط املوضوع
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املبحث الثاني
اختصاصات السلطة التنفيذية االستثنائية 

ملواجهة وباء فيروس كورونا املستجد
من  والتي  التنفيذية  للسلطة  االستثنائية  االختصاصات  املبحث  هذا  في  ننتاول  سوف 
األحكام  إعالن  وهي  املستجد،  كورونا  فيروس  ملواجهة  الدولة  إليها  تلجأ  أن  املمكن 
فيه  نتناول  األول  املطلب  مطلبني:  في  لهما  سنعرض  حيث  التفويض،  ولوائح  العرفية، 

إعالن األحكام العرفية، والثاني نعرض فيه للوائح التفويض.  

املطلب األول
إعالن األحكام العرفية

من األدوات الدستورية التي يحق للدولة اللجوء إليها في مواجهة وباء فيروس كورونا 
اختصاصات  إحدى  باعتبارها  العرفية  األحكام  إعالن  هي  انتشاره  من  واحلد  املستجد 
السلطة التنفيذية في ظل الظروف االستثنائية، وذلك وفقاً للمادة )69( من الدستور والتي 
القانون  يحددها  التي  الضرورة  أحوال  في  العرفي  احلكم  األمير  »يعلن  أن:  على  تنص 
وباإلجراءات املنصوص عليها فيه، ويكون إعالن احلكم العرفي مبرسوم، ويعرض هذا 
احلكم  مصير  في  للبت  له  التالية  يوماً  عشر  اخلمسة  خالل  األمة  مجلس  على  املرسوم 
العرفي، وإذا حدث ذلك في فترة احلل وجب عرض األمر على املجلس اجلديد في أول 
اجتماع له، ويشترط الستمرار احلكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من املجلس بأغلبية 
األعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع األحوال يجب أن يعاد عرض األمر على مجلس 

األمة بالشروط السابقة، كل ثالثة أشهر«.
العرفية  إلى األحكام  اللجوء  الدولة متلك  ومن خالل النص الدستوري السابق، جند أن 
في أحوال الضرورة عن طريق صدور مرسوم يصدر من قبل األمير يعلن فيه تطبيق 
يحدد  لم  الدستور  أن  وهي  أال  مهمة  مالحظة  هناك  ولكن  الدولة،   في  العرفية  األحكام 
املشرِّع  فوض  وإمنا  الدولة،  في  العرفية  األحكام  إعالن  تبيح  التي  الضرورة  أحوال 
العادي وهو بصدد وضع قانون األحكام العرفية بتحديد تلك األحوال، واملشرِّع هنا ال 
ميلك سلطة مطلقة بشأن حتديد األحوال واألسباب التي تبيح إعالن احلكم العرفي، إذ 
يجب أن تكون تلك األحوال واألسباب مما يدخل في مفهوم عبارة أحوال الضرورة التي 

تبرر إعالن األحكام العرفية)14(.

د. يحيى اجلمل، النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، 1970-1971، ص 360  )14(
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األحوال  تلك  العرفية، حدد  األحكام  1967 في شأن  22 لسنة  القانون رقم  وعندما جاء 
يجوز  عليها  بناء  والتي  الضرورة  أحوال  عبارة  مفهوم  حتت  تنطوي  التي  واألسباب 
إعالن األحكام العرفية ،وذلك في املادة األولى منه حيث جاء فيها: »يجوز إعالن األحكام 
أو بسبب  أو في جهة منها للخطر،  الدولة  العام في  العرفية كلما تعرض األمن والنظام 
وقوع عدوان مسلح عليها، أو خشية وقوعه وشيكاً، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية. 
وضمان  الكويتية،  املسلحة  القوات  سالمة  لتأمني  العرفية  األحكام  إعالن  يجوز  كما 
متوينها وحماية طرق مواصالتها، وغير ذلك مبا يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية 

خارج األراضي الكويتية«.  
ونالحظ من خالل املادة السابقة أن املشرِّع نص على حاالت الضرورة التي تبرر إعالن 
األحكام العرفية، حيث ورد منها حماية األمن العام والنظام العام في الدولة، وذلك إذا ما 
تعرض للخطر، وبالتالي يجوز للدولة حق إعالن األحكام العرفية من أجل حماية النظام 
كورونا  فيروس  وباء  أزمة  ملواجهة  العامة  الصحة  وخصوصاً  التقليدية  بصوره  العام 

املستجد.
الدستور  هو  العرفية  األحكام  إلعالن  القانوني  األساس  أن  جند  سبق،  ما  على  وبناء 
وحتديداً املادة )69( منه باإلضافة إلى قانون األحكام العرفية رقم 22 لسنة 1967، وهذا 
حالة  من  الدولة  انتقال  بسبب  وذلك  واسعة،  استثنائية  سلطات  الدولة  يعطي  القانون 
السلطات ما جاء  أهم هذه  إلى حالة املشروعية االستثنائية، ومن  املشروعية االعتيادية 
القائمة على إجراء  لها أن تقوم السلطة  القانون، حيث يجوز وفقاً  )3( من هذا  املادة  في 
التدابير  بعض  أو  كل  شفوية  أو  كتابية  بأوامر  أو  بإعالن  إما  تتخذ  أن  العرفية  األحكام 

التالية:
سحب الرخص إلحراز السالح وحمله، واألمر بتسليم األسلحة على اختالف   )1
أنواعها والذخائر واملتفجرات واملفرقعات، وضبطها أينما وجدت، وإغالق محال 

ومخازن األسلحة.
ساعات  من  ساعة  أية  في  واملساكن  واألماكن  األشخاص  بتفتيش  الترخيص   )2

النهار أو الليل.
ووقف  نشرها،  قبل  الدورية  واملطبوعات  الصحف  على  الرقابة  بفرض  األمر   )3
أي مطبعة  أو مجلة، وإغالق  أي جريدة  نشرها وتداولها، واألمر مبنع صدور 
إثارة  شأنها  من  التي  والرسومات  واإلعالنات  والنشرات  املطبوعات  وضبط 

اخلواطر أو احلض على الفتنة أو اإلخالل بالنظام أو األمن العام.
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األمر بفرض الرقابة على الرسائل واملراسالت البرقية والهاتفية.  )4
تلك  وتعديل  منها،  أنواع  بعض  أو  العامة،  احملالت  وإغالق  فتح  موعد  حتديد   )5

املواعيد، وإغالق احملالت املذكورة كالً أو بعضاً.
يقيمون  التي  اجلهة  غير  في  املتوطنني  أو  املولودين  األشخاص  بإعادة  األمر   )6
إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك اجلهة،  فيها إلى مقر والدتهم أو توطنهم 
أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية )هوية( أو إذن خاص 

باإلقامة.
إبعاد غير الكويتيني من البالد، أو األمر بحجزهم في مكان أمني إذا خشي من   )7

وجودهم على األمن والنظام العام.
جمعية  أو  نادي  أي  نشاط  وقف  وكذا  بالقوة،  وفضه  عام  اجتماع  أي  منع   )8

وجماعة.
منع املرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل اجلهات التي أجريت فيها   )9
األحكام العرفية أو في بعضها إال بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات 

تلك الضرورة.
إخالء بعض اجلهات أو عزلها.  )10

االستيالء املؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة   )11
أو على أي محل أو أي عقار أو منقول، وذلك بغير إخالل بحقوق امللكية على هذه 

الوسائل واملنشآت واحملال واألموال، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
تكليف القادرين من األفراد بأداء أي عمل من األعمال التي تقتضيها ضرورة   )12

قومية، وذلك في نظير مقابل عادل.
كما بينت املذكرة اإليضاحية ملشروع قانون إلى تشريع األحكام إلى أن تنظيم األحكام 
أنه يتميز بقواعد  إلى تشريع، إال  إلى أخرى ومن تشريع  العرفية وإن اختلف من دولة 
مشتركة تتمثل في منح السلطة التنفيذية صالحيات استثنائية كبيرة حتد من احلريات 
السكان  ولكافة  بل  للمواطنني،  دستور  كل  عادة  يكفلها  التي  والهئيات  لألفراد  العامة 
عن  التعبير  وحرية  الصحافة  وحرية  االنتقال  وحرية  اإلقامة  وحرية  الفردية  كاحلرية 

الرأي عموماً وحرية املراسالت وحرمة السكن.
أو باألحرى حق  امللكية،  الصالحيات االستثنائية ميس حق  آخر من هذه  أن بعضاً  كما 



د. خالد فايز الحويلة

283 ملحق خاص – القضايا واإلشكاليات القانونية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا

بعض  وعلى  املختلفة،  النقل  وسائل  على  املؤقت  كاالستيالء  باملال،  اخلاص  االنتفاع 
الستعمالها  والهيئات  لألفراد  اململوكة  واملنقوالت  والعقارات  واملؤسسات  املنشآت 

ألغراض الدفاع أو ألغراض عامة أخرى.
فيروس  مواجهة  في  واستثنائية  واسعة  سلطات  متلك  الدولة  فإن  سبق،  ما  على  وبناء 
نطرح  وهنا  العرفية،  األحكام  أعلنت  ما  حال  في  انتشاره  من  واحلد  املستجد  كورونا 
حظر  تفرض  أن  العرفية  األحكام  إعالن  حال  في  الدولة  متلك  هل  وهو  مهماً  تساوالً 

التجول الكلي؟ 
الضبط  لتشريعات  الكلي ال يجوز وفقاً  بأن احلظر  نبني  بداية  السؤال  لإلجابة عن هذا 
العام بنوعيها الضبط التشريعي والضبط اإلداري، ويرجع السبب في ذلك إلى أن احلظر 
الكلي يشكل مصادرة ألصل حرية التنقل التي نص عليها الدستور صراحة في املادة )31( 
تنظيم احلقوق واحلريات  العادي وهو بصدد  املشرِّع  منه، وكما هو معلوم فإن سلطة 

الدستورية مقيدة بأن ال يترتب عليه مصادرة أصل احلق أو االنتقاص منه)15(.
وتطبيقاً لذلك ذهبت احملكمة الدستورية إلى أنه: »وحيث إن حرية التنقل – غدواً ورواحاً– 
مبا تشتمل عليه من حق كل شخص في االنتقال من مكان إلى آخر، واخلروج من البالد 
والعودة إليها، تعتبر فرعاً من احلرية الشخصية، وحق أصيل مقرر له، حرصت معظم 
دساتير العالم على تأكيده، وضمنته املواثيق الدولية – التي انضمت إليها دولة الكويت– 
أن  بديباجته  جاء  الذي   1948 لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  باإلعالن  ورد  ما  نحو  على 
األساسية  باحلقوق  املتحدة  األمم  شعوب  إميان  مرجعها  فيه  عليها  املنصوص  احلقوق 
يتكافأ  ملقاييس  وفقاً  غيره  مع  ُيعامل  أن  وضرورة  وكرامته،  فرد  كل  وبقيمة  لإلنسان 
ضمانها  يكون  وإمنا  والطغيان،  القهر  مقاومة  إلى  غايتها  مع  يضطر  فال  مضمونها، 
بني  من  وكان  وأبعد،  أعمق  حرية  إطار  في  مقوماتها  تزدهر  حلياة  أفضل  معايير  كافالً 
هذه احلقوق تلك التي نص عليها في املادة )13( منه على أن: » لكل فرد احلق في مغادرة 
املدنية  الدولي للحقوق  العهد  إلى بلده« كما جاء  العودة  ، وفي  أي بلد، مبا في ذلك بلده 
والسياسية معززاً االحترام حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مؤكداً هذا احلق بالنص 

في البند 2 من املادة )12( منه على أن: »لكل فرد حرية مغادرة أي بلد مبا في ذلك بلده«.
الَْقيُِّم ( سبق الدساتير الوضعية بأكثر من  هذا وغني عن البيان أن اإلسالم )َذلِِك الدِّيُن 
أربعة عشر قرناً من الزمان، فكفل حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد، سواء أكان ذلك 
داخل أرجاء بلده أم سفراً إلى خارجه، وأباح له التنقل من بلد إلى آخر طلباً لدين أو طلباً 

 

د. محمد املقاطع، الوسيط في النظام الدستوري ومؤسساته السياسية، مرجع سابق، ص174.   )15(
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ألمر دنيوي، كما دعا اإلسالم املسلمني كافة إلى السير في األرض واملشي في مناكبها 
والسياحة فيها للتدبر واالعتبار والتعلم وكسب الرزق، بقوله سبحانه وتعالى {پَتّاٌئٍبوّن 
ٍثَمّ ًرٌض  اأّلّ ٌفي  ٌسيٍروا  و{ٍقًل   )112 اآلية  التوبة  )سورة  اٌئٍحوّن...}  پَسّ ًپّحاٌمٍدوّن  ًپّعاٌبٍدوّن 

 

ٌذي ّجّعّل ّلٍكٍم اأّلًرّض  ٌبنّيَ} )سورة االنعام اآلية: 11( و{ ٍهّو َپّ \نٍظٍروا ّكًيّف ّكاّن ّعاٌقّبٍة ًپٍمّكٌذَ
15( وقد جعلت  اآلية:  امللك  پَنٍٍشوٍر} )سورة  ّ$إّلًيٌه  ًزٌقٌه  ٌرَ ٌمن  ّ$ٍكٍلوا  ّمّناٌكٌبّها  ٌفي  ّفاًمٍشوا  ّذٍلواْل 
الشريعة اإلسالمية الغراء من حرية التنقل قاعدة عامة، وتقييدها هو االستثناء الذي ال 
يكون إال لضرورة – تقدر بقدرها – وملصلحة عامة، مردها إما حماية العقيدة اإلسالمية 
لم  كما  اإلسالمية،  واآلداب  األعراض  على  احملافظة  أو  العامة  الصحة  على  احملافظة  أو 
مع  أو  زوج  أو  محرم،  مع  مادامت  السفر  من  املرأة  السمحاء  اإلسالمية  الشريعة  متنع 
الشرعية  الضوابط  املرأة  والتزمت  الفقهاء،  بعض  إليه  ذهب  ما  نحو  على  مأمونة  رفقة 

بحدودها وآدابها.
– احلق في استخراج جواز السفر  – ذكراً كان أو أنثى  ملا كان ذلك ، وكان لكل كويتي 
الذي يعتز  الكويت  لدولة  انتمائه  ُيعد فحسب عنواناً عن  أن هذا احلق ال  باعتبار  وحمله 
مظاهر  من  مظهراً  ذلك  عن  فضالً  يعتبر  بل  خارجه،  أو  وطنه  داخل  سواء  به،  ويفتخر 
احلرية الشخصية التي جعلها الدستور الكويتي حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه 
مببادئه، فنص في املادة )30( منه على أن: » احلرية الشخصية مكفولة« ونص في املادة 
)31( على أنه: »ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه ... أو حتديد إقامته أو تقييد حريته 
في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ..«، داالً بذلك على اعتبار احلرية الشخصية 
الذاتي لكل  العامة األخرى وحقاً أصيالً لإلنسان، وقوامها االستقالل  للحريات  أساساً 
تتكامل شخصيته بدونها، ومن دعائمها حرية  لها ال  فرد، وإرادة االختيار متثل نطاقاً 
التنقل وحق السفر املتفرع منها، وهي في مصاف احلريات العامة ال يجوز مصادرتها 
بغير علة، أو مناهضتها دون مسوغ، أو تقييدها بال مقتض، وقد عهد الدستور طبقاً للنص 
حتديد  يكون  أن  ذلك  والزم  املقتضى،  هذا  بتقدير  التشريعية  السلطة  إلى  الذكر  سالف 
احلق،  ممارسة  يكون  مبقتضاها  التي  الوثيقة  – وهو  السفر  ج��واز  استخراج  ش��روط 
– األصل في شأنها هو املنح استصحاباً  وبدونها يزول هذا احلق ويصبح هباًء منثوراً 
ألصل احلرية في التنقل واالستثناء هو املنع، وأنه وإن كان تنظيم حق التنقل والسفر يقع 
التي ميلكها املشرِّع في موضوع تنظيم احلقوق كما سلف  التقديرية  في نطاق السلطة 
البيان، إال أنه من غير اجلائز أن يفرض املشرِّع حتت ستار هذا التنظيم قيوداً يصل مداها 
إلى نقض هذا احلق، أو االنتقاص منه، أو إفراغه من مضمونه، كما أنه من املتعني على 
املشرِّع أال ُيخل في مجال هذا التنظيم بالتوازن املفروض بني نصوص الدستور وأحكامه 
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التي تتكامل فيما بينها في إطار واحد« )16(.
العرفية،  األحكام  إع��الن  الدولة  ق��ررت  لو  فيما  وهو  آخ��ر،  تساؤالً  نطرح  أن  نريد  وهنا 
هل يحق لها أن تطبق حظر التجول الكلي، حيث إنه وفقاً للدستور يجوز تعطيل بعض 
تعطيل  يجوز  »ال  أن��ه:  على  تنص  التي  منه   )181( للمادة  وفقاً  وذل��ك  أحكامه،  نصوص 
يبينها  التي  العرفية في احلدود  األحكام  قيام  أثناء  إال  الدستور  أحكام هذا  أي حكم من 

القانون...«؟
نرى أنه ميكن ذلك، حيث إنه وفقاً للمادة السابقة ميكن تعطيل بعض نصوص الدستور، 
ومنها ما يتعلق بحرية التنقل، ولكن هنا ال يفوتنا أن نبني حقيقة مهمة أال وهي أنه وفقاً 
للحاكم  الراهن ال ميكن  الوضع  1967، وفي ظل  22 لسنة  العرفية رقم  لقانون األحكام 
ينص  لم  القانون  أن  إل��ى  ذل��ك  في  السبب  ويرجع  الكلي،  التجول  حظر  ف��رض  العرفي 
أج��ازت تعطيل أي حكم من  الدستور والتي  )181( من  امل��ادة  أن  صراحة على ذلك، كما 
يبينها  التي  احلدود  في  ذلك  يكون  أن  بينت  العرفية  األحكام  قيام  أثناء  الدستور  أحكام 

القانون.
 وبالعودة لنصوص أحكام قانون األحكام العرفية رقم 22 لسنة 1967، جند أنها خلت من 
النص على فرض حظر التجول الكلي، كما أن نص الفقرة التاسعة من املادة )3( لقانون 
األحكام العرفية ال تعطي للحاكم العرفي احلق في فرض حظر التجول الكلي، حيث إن 
الليل،  أو  النهار  من  معينة  ساعات  وفي  التجول،  وليس  امل��رور  منع  عن  يتحدث  النص 
وبالتالي ال ميكن للدولة - ممثلة باحلاكم العرفي - فرض حظر التجول الكلي لألسباب 

السابقة.
وبناء على كل ما سبق، حتى تستطيع الدولة أن تطبق حظر التجول الكلي، البد من تعديل 
تشريعي يصدر من قبل مجلس األمة على قانون األحكام العرفية يتضمن إعطاء احلاكم 
إليها  التي قد تلجأ  التدابير الالزمة  الكلي كأحد  العرفي للدولة حق فرض حظر التجول 

الدولة في حال ما أعلنت األحكام العرفية.
وفي ضوء ما مت بيانه، فإن الدولة ال متلك في ظل الوضع الراهن فرض حظر التجول 

الكلي، سواء من خالل تشريعات الضبط أو من خالل األحكام العرفية.
مجلس  على  عرضه  ضرورة  العرفي  احلكم  إعالن  لسالمة  الدستور  اشترط  وقد  هذا 
ما  إذا  يوماً  أو رفضه، خالل خمسة عشر  باملوافقة عليه  للبت في مصيره، وذلك  األمة 

 

حكم احملكمة الدستورية الطعن رقم 56 لسنة 2008 دستوري.    )16(
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كان مجلس األمة قائماً، أما إذا كان املجلس منحالً أو انتهى فصله التشريعي، فإنه يجب 
عرض إعالن احلكم العرفي على املجلس اجلديد في أول جلسة له.

وأخيراً إذا أعلنت الدولة األحكام العرفية، فإن ذلك ال يعني إطالق يد سلطة احلاكم العرفي 
وتعطيل نصوص الدستور بالكامل، بل هناك ضمانات نص عليها املشروع الدستوري 

في ظل األحكام العرفية وفقاً للمادة )181( من الدستور وهي: 
ال يجوز تعطيل انعقاد مجلس األمة في ظل األحكام العرفية، وبالتالي ال متلك   )1(
جواز  عدم  نعتقد  وكذلك  العرفي،  احلكم  قيام  أثناء  األم��ة  مجلس  حل  السلطة 
إن  حيث  الدستور،  من   )106( للمادة  وفقاً  األمة  مجلس  جلسات  انعقاد  تأجيل 

التأجيل يعد تعطيالً النعقاد مجلس األمة.
عدم جواز املساس بحصانة أعضاء مجلس األمة، والهدف من ذلك حتى يستطيع   )2(

األعضاء مراقبة أداء وعمل سلطات احلاكم العرفي في ظل احلكم العرفي)17(.
وبناء على ما سبق، جند أن جلوء الدولة إلى إعالن األحكام العرفية وفقاً للمادة )69( من 
إلى ذلك،  إذا ما اضطرت  إليها،  أن تلجأ  للدولة  املمكن  التي من  اإلج��راءات  الدستور من 
حيث إنه مبجرد إعالن األحكام العرفية، تنتقل الدولة من حالة املشروعية االعتيادية إلى 
حالة املشروعية االستثنائية، األمر الذي مينح السلطة اختصاصات واسعة تصل إلى حد 

تعطيل بعض نصوص الدستور.

املطلب الثاني
لوائح التفويض )التفويض التشريعي(

من االختصاصات االستثنائية أيضاً التي ميكن للدولة اللجوء إليها بشأن مواجهة وباء 
فيروس كورونا املستجد لوائح التفويض، وهي لوائح لها قوة القانون، تصدرها السلطة 
اللوائح ال  النوع من  التشريع، وهذا  إال  يتناولها  التي ال  املسائل  لتنظيم بعض  التنفيذية 

يصدر إال إذا كان البرملان منعقداً)18(. 
أن  رغم  ذلك،  الضرورة  اقتضت  إذا  اللوائح  من  النوع  هذا  إلى  اللجوء  ميكن  أنه  ونعتقد 
املادة )50( من الدستور الكويتي متنع التفويض التشريعي، حيث تنص على أنه: »يقوم 

السياسية،  ومؤسساته  الدستوري  النظام  في  الوسيط  املقاطع،  محمد  د.  انظر:  املعلومات  من  ملزيد   )17(
مرجع سابق،  ص 312 وما بعدها.

العربية،  النهضة  دار  ط6،  مقارنة،  دراسة  اإلدارية:  للقرارات  العامة  النظرية  الطماوي،  سليمان  د.   )18(
القاهرة،1991، ص472.
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الدستور، وال يجوز  السلطات مع تعاونها وفقاً ألحكام  نظام احلكم على أساس فصل 
ألي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها املنصوص عليه في هذا الدستور«.

إال أن املذكرة التفسيرية وهي بصدد التعليق على املادة )50( من الدستور أجازت وبررت 
عملية التفويض التشريعي في حال إذا ما اقتضت الضرورة إلى ذلك بقولها: »قررت هذه 
املادة صراحة مبدأ الفصل بني السلطات بدالً من تقريره داللة من واقع األحكام اخلاصة 
بالسلطات العامة، وذلك دفعاً لكل خالف أو جدل حول هذا املبدأ، وقد حظرت املادة نزول 
أي من السلطات الثالث  التشريعية والتنفيذية والقضائية، عن كل أو بعض اختصاصها 
املنصوص عليه في الدستور، واملقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة الشتريعية 
التنازل عن فئة من  التنفيذية، مبعنى عدم جواز  للسلطة  أو بعضه  عن كل اختصاصها 
ولكن  بالسلطة،  تفويضاً  يسمى  مما  االختصاصات،  أو  التشريعات  من  نوع  أو  األمور 
بالذات  معني  أمر  بتولي  احلكومة  تفوض  أن  من  التشريعية  السلطة  مينع  ال  النص  هذا 
ولظرف خاص بدالً من أن يتواله املشرِّع بقانون، وفي هذه احلالة قد يبني هذا القانون 
بعض التوجيهات أو األحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها احلكومة في ممارسة هذا 
احلق، كما ال يتعارض نص هذه املادة مع قوانني السلطة التامة، حيث تقتضي ضرورة 
استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية مبواجهة أمر هام معني في 

جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثالً«. 
حيث  للدستور،  التفسيرية  املذكرة  هي  التفويض  للوائح  القانوني  األساس  فإن  وبذلك 
بينت صراحة جواز التفويض التشريعي، باإلضافة إلى أن األعمال التحضيرية لوضع 
الدستور احلالي كشفت أن هذا النص ال يتنافى مع حق التفويض في أمر معني بالذات، 

وذلك وفقاً حملضر اجللسة التاسعة للجنة الدستور في املجلس التأسيسي)19(.
من  جزء  مبمارسة  التنفيذية  السلطة  تفويض  األمة  ملجلس  يجوز  سبق،  ما  على  وبناًء 
اعتبارات  إن  املستجد، حيث  أزمة وباء فيروس كورونا  التشريعي ملواجهة  اختصاصه 
سرعة  نتيجة  الوباء  ذلك  بشأن  قائمة  التفسيرية  املذكرة  عنها  حتدثت  التي  الضرورة 
انتشاره وعدم وجود الدواء واللقاحات الالزمة للعالج منه واملذكرة التفسيرية للدستور 
أو  أزمة نقدية  اللوائح في حال الضرورة كمواجهة  إلى هذه  اللجوء  عندما قررت جواز 
اقتصادية أو عسكرية، فإن ذلك ال يعني أنه ال يجوز التفويض التشريعي في حال األوبئة 
كوباء فيروس كورونا املستجد ألنها وردت على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر. 

العدد  التأسيسي، ملحق مجلة احلقوق، جامعة الكويت،  محاضر اجتماعات جلنة الدستور واملجلس   )19(
الثالث، السنة الثالثة والعشرون، 1999، ص119.
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للسلطة  اختصاصاتها  من  جزءاً  التشريعية  السلطة  تفويض  بجواز  نعتقد  وبالتالي 
التنفيذية بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا املستجد طاملا حتققت حالة الضرورة التي 
تستدعي ذلك، وفي حال اللجوء إلى تلك اللوائح، فإن ذلك يستوجب صدور قانون من 
املوضوع،  حيث  فمن  والزمان،  املوضوع  حيث  من  التفويض  نطاق  يحدد  األمة  مجلس 
يبني  أي  محدداً  يكون  أن  فالبد  عاماً،  التشريعي  التفويض  موضوع  يكون  أن  يجوز  ال 
املوضوعات التي أجاز مجلس األمة التفويض فيها، وبالتالي لو فوض مجلس األمة السلطة 
األخيرة  هذه  على  فإن  له،  والتصدي  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  ملواجهة  التنفيذية 
وهي بصدد إصدار لوائح التفويض أن تلتزم مبوضوع التفويض، أي كل ما يتعلق بشأن 
مكافحة فيروس كورونا دون أن يكون لها احلق في التصدي ملوضوعات أخرى، وهنا 
نتسائل في حال تفويض مجلس األمة للسلطة التنفيذية بجزء من اختصاصاته ملواجهة 
أزمة كورونا هل لها احلق أن تتصدى أيضاً من خالل لوائح التفويض لآلثار االقتصادية 

املترتبة على تلك األزمة؟
مواجهة  على  فقط  التشريعي  التفويض  يقتصر  أن  يجب  حيث  ذل��ك،  ج��واز  ع��دم  ن��رى 
االقتصادية  اآلثار  معاجلة  إلى  ذلك  ميتد  أن  دون  عليه،  والقضاء  كورونا  فيروس  وباء 
السلطات، واألصل  الفصل بني  التفويض استثناء على مبدأ  أن  املترتبة عليه، وعلة ذلك 
أن االستثناء ال يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسير أحكامه. أما من حيث الزمان، 
فإن التفويض التشريعي ال يجوز أن يكون مفتوح املدة، وإمنا البد أن يكون محدد املدة، 
وفي جميع األحوال يجب أن ال تتجاوز مدة التفويض التشريعي عمر ومدة البرملان ذاته 

تطبيقاً لقاعدة أن فاقد الشيء ال يعطيه)20(. 
ونعتقد أن السلطة التنفيذية في حال انتهاء الفصل التشريعي ميكن لها أن تلجأ في هذه 

احلالة إلى لوائح الضرورة طاملا كانت الضرورة ال زالت قائمة وتستدعي ذلك.
وبناء على ما سبق، جند أنه أيضاً من اخليارات املتاحة للدولة بشأن مواجهة وباء فيروس 
كورونا هي لوائح التفويض، حيث من املمكن أن تلجأ إليها الدولة متى استدعت األوضاع 

والظروف ذلك.

د. محمد املقاطع، مرجع سابق، ص 311.   )20(
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اخلامتة
للدولة  ميكن  التي  والقانونية  الدستورية  األدوات  أهم  إلبراز  البحث  هذا  في  سعينا  لقد 
اللجوء إليها من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا املستجد واحلد من انتشاره، حيث بيَّنا 
أن هذه األدوات تتمثل في تشريعات الضبط العام بنوعيها الضبط التشريعي والضبط 
األحكام  كإعالن  التنفيذية  للسلطة  االستثنائية  السلطات  خ��الل  من  وكذلك  اإلداري، 

العرفية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 1967، باإلضافة إلى لوائح التفويض. 
الدولة متلك مكافحة وباء فيروس كورونا املستجد واحلد من انتشاره من  ونعتقد بأن 
خالل تشريعات الضبط العام كقانون األمراض السارية وقانون الدفاع املدني، باإلضافة 
إلى لوائح الضبط اإلداري، حيث إن تلك التشريعات متنح السلطات املوجودة في الدولة 
اختصاصات استثنائية متكنها من مواجهة وباء فيروس كورونا، دون حاجة للجوء إلى 

إعالن األحكام العرفية.
ونعتقد أنه بعد انقشاع هذه الغمة إن شاء الله والتي أصابت العالم أجمع، سنحتاج إلى 
كثير من الدراسات القانونية لبحث ومعاجلة اآلثار املترتبة عليها، ألنه بال شك ستخلف 
هذه األزمة الكثير من اإلشكاليات القانونية والتي ستكون محالً للبحث في قادم األيام 
من قبل فقهاء القانون، باإلضافة إلى محراب القضاء، الذي سوف يعالج أيضاً تلك اآلثار 

من خالل األحكام القضائية التي سيصدرها بصدد تلك األزمة.
إلدارة  هيئة  بإنشاء  األمة  مجلس  قبل  من  تشريع  صدور  بضرورة  نوصي  وأخيراً 
الكوارث واألزمات، وأن يكون أعضاء هذه الهيئة من املختصني في هذا املجال، وأن يكون 
من بني إدارات الهيئة إدارة قانونية يتم الرجوع إليها بشأن مدى مشروعية القرارات التي 
تصدر بصدد التصدي للكوارث واألزمات، حتى ال تكون تلك القرارات عرضة للبطالن  
فيما بعد ملخالفتها مبدأ املشروعية، كما هو احلال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بتوجيه 

وزارة اإلعالم بنشر أسماء وصور املخالفني للحجر املنزلي واحلظر اجلزئي. 
القانون رقم  كما نوصي مبراجعة شاملة جلميع قوانني الضبط التشريعي وخصوصاً 
1969 بشأن األمراض السارية، وذلك لسد أوجه النقص التي واجهتها السلطة  8 لسنة 
في  تالفيها  يتم  حتى  وذل��ك  ك��ورون��ا،  فيروس  وب��اء  مواجهة  بصدد  وه��ي  القانون  في 

املستقبل.
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