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  أصدرت احلكم اآلتى
ــا بــرقم  الــدعو فــى    مــة الدســتورة العل  ٣٨لســنة  ١٢٦المقیــدة بجــدول المح

ة " دستورة ".   قضائ
  

 املقامة من
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أسوان – ٤ ة    مدیر عام مدیرة الشئون الصح
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  اإلجراءات
سـمبر سـنة بتارخ    ـة أودعـت ، ٢٠١٦الثانى عشر مـن د فة هـذه المدع صـح
تــاب  الــدعو  ــا، قلــم  مــة الدســتورة العل ــمل لًــاطالمح عــدم دســتورة: أوًال: نــص  لح
ـة ا ) من قانون ١٢المادة ( م شـئون أعضـاء المهـن الطب عـة تنظ الجهـات التا لعـاملین 

ان مــن غیــر المخــاطبین  قــرار لــوزارة الصــحة والســ قــوانین أو لــوائح خاصــة الصــادر 
القانون رقم  س الجمهورة  ) مـن قـرار وزـر ١. ثانًا: المادة رقم (٢٠١٤لسنة  ١٤رئ

ان رقم  ـة للمخـاطبین  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥الصحة والس شأن صرف حـافز منـاط نائ
القانون رقم  س الجمهورة  ام قرار رئ   .٢٠١٤لسنة  ١٤أح

  

ا الد رةوقدمت هیئة قضا . ،ولة مذ م برفض الدعو   طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً    عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
مــــةوُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم   محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح  بــــین 

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  ةاحملكمـ
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر على  –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
الدعو رقم ، ٣٠/٤/٢٠١٥بتارخ  ،أقامتانت قد ة المدعفى أن  - األوراق
ة ٢لسنة  ٦٦٤٩ أسوان ،قضائ مة اإلدارة  أحقیتها فى  ،أمام المح م  ة الح طال

ان رقم  قرار وزر الصحة والس ه  ة المنصوص عل صرف حافز المناط النائ
اًرا من  ،ر األساسى شهرًّاـــــــــــــــ% من األج٤٠٠بواقع  ،٢٠١٤لسنة  ٥٧٥ اعت

ات  ،مع ما یترتب على ذلك من آثار، ١/١/٢٠١٤ ل أنها من خرجى  قوًال منها؛ 
ة  اإلدارة الصح ز إدفو محافظة أسوان، وتعمل أخصائى تحالیل  مر م  العلوم، وتق

ة،بإدفو،  على الرغم من أنها من الفئات  ولم ُصرف لها حافز المناط النائ

٤٥ ٢٠٢٠ سنة ینایر ١٣ فى )أ(مكرر  ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ام أح ة  قانون رقم  المخاط ه ٢٠١٤لسنة  ١٤القرار  ان تحضیر  .المشار إل وٕا
مجلس الدولة ة  دفعت ،الدعو أمام هیئة مفوضى الدولة   عدم دستورةالمدع

قانون  ) من١٢المادة ( ان ذلك القرار  ، والمادة األولى من قرار وزر الصحة والس
أسوان فقد ٢٠١٤سنة ل ٥٧٥رقم  مة اإلدارة  . وٕاذ تدوولت الدعو أمام المح

ة بإقامة الدعو الدستورة طعًنا على قرار  ٢٢/١١/٢٠١٦صرحت بجلسة  للمدع
ان رقم  م ١٢(، والمادة ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥وزر الصحة والس ) من قانون تنظ

ة اشئون أعضاء  عة لوزارة الصحالمهن الطب الجهات التا ان من لعاملین  ة والس
قانون رقم  القرار  قوانین أو لوائح خاصة الصادر  لسنة  ١٤غیر المخاطبین 

ة دعواها الدستورة المعروضة.٢٠١٤   ، فأقامت المدع
  

ة ١وحیث إن المادة رقم ( م شئون أعضاء المهن الطب ) من قانون تنظ
الجه عــــــــــــة لوزارة الصحـــــة والــــالعاملین  قوانین ات التا ان من غیر المخاطبین  س

القانون رقم  س الجمهورة  قرار رئ  ٢٠١٤لسنة  ١٤أو لوائح خاصة الصادر 
اء األسنان " أن تنص على شرین وأط اء ال ام هذا القانون على األط تسر أح

ادلة وممارسى وأخصائ طرین والص اء الب عى والتمرض یواألط ى العالج الطب
ل ة العالى وخرجى  ائیین والفیزقیین وهیئات التمرض الفن م ات العلوم من الك

الدولة الصادر  ام قانون نظام العاملین المدنیین  والفنیین الصحیین الخاضعین ألح
الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ١٩٧٨لسنة  ٤٧القانون رقم  ، العاملین 

  وهى:
ان. -   دیوان عام وزارة الصحة والس
ة.مستشف -  ات الصحة النفس
ة المتخصصة. -  المراكز الطب
عة  - ة التا ات والوحدات الطب المحافظات والمستشف ة  مدیرات الشئون الصح

 لها.
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عة لها. - ات التا ة والمستشف م ات والمعاهد التعل  الهیئة العامة للمستشف
ة. - حوث الدوائ ة وال ة للرقا  الهیئة القوم
حوث والرقا - ة لل ة.الهیئة القوم  ة على المستحضرات الحیو
 مراف اإلسعاف التى لم تضم إلى هیئة اإلسعاف المصرة. -

قوانین أو لوائح خاصة".وذلك من غ   یر المخاطبین 
  

ه تنص على١٢وحیث إن المادة رقم (   قانون المشار إل  أن ) من القرار 
ة تتراوح بین ( ة بنس صرف حافز مناط نائ  %) من األجر٦٠٠%) إلى (٢٠٠"

ادلة وممارسى وأخصائیى العالج  اء األسنان والص شرین وأط اء ال األساسى لألط
عى والتمرض العالى وفنیى التمرض والفنیین الصحیین المغترین العاملین  الطب
محافظات مطروح  ة  ة التى تقدم خدمة عالج ة الصح ات ووحدات الرعا المستشف

حر األحمر ومناط القنطرة شرق والواد الجدید وأسوان وشمال وجنوب سی ناء وال
محافظة الجیزة، وغیرها من المناط  حرة  ة ومنطقة الواحات ال محافظة اإلسماعیل

ة. ارها منطقة نائ اعت س مجلس الوزراء  شأنها قرار من رئ صدر    التى 
عد وُ    صرف هذا الحافز لغیر المغترین من العاملین المشار إلیهم حال 

ط التى تحددها الالئحة  مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفًقا للضوا
ة لهذا القانون.   التنفیذ

ط    ذلك ضوا ة قواعد وشرو صرف هذا الحافز، و وتحدد الالئحة التنفیذ
  االغتراب بین المحافظات.

ه فى الفقرة األولى من هذه المادة    وال یخل صرف الحافز المنصوص عل
صرف من  ا لهؤالء العاملین، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى ما قد  مزا

  تارخ العمل بهذا القانون".
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ان رقم  ) من قرار وزارة١٥وحیث إن المادة (   لسنة  ٢٣٦الصحة والس
ة للقانون رقم ، ٢٠١٤ م شئون  ٢٠١٤لسنة  ١٤بإصدار الالئحة التنفیذ بتنظ

ة ام المادة (مع عدم اإل" تنص على أنه، أعضاء المهن الطب أح ) من ١٢خالل 
ة للمغترین من الفئات المنصوص علیها فى  صرف حافز مناط نائ القانون، 

شأنه قرار و المادة المذ صدر  المحافظات المحددة بتلك المادة، وما  رة، للعاملین 
ة. ارها منطقة نائ اعت س مجلس الوزراء    من رئ

صرف هذا الحافز لغیر المغترین ال   ان ما  عاملین بهذه المحافظات، إذا 
عد  قع على    یلو متًرا على األقل من عاصمة المحافظة. ٤٠مقر عملهم 

ان بناًء    ة الحافز المستح قرار من وزر الصحة والس صدر بتحدید نس و
ة  النس على عرض من القطاع العالجى، یتضمن الحدین األدنى واألقصى للحافز 

ه المادة (لكل محافظة على حده فى ض ذلك ١٢وء ما نصت عل ) من القانون، و
ة للمغترین أو غیر المغترین". النس ما بین الحدین، سواء    تدرج االستحقاق ف

  

ان ر ١وحیث إن المادة (   لسنة  ٥٧٥قم ) من قرار وزر الصحة والس
ة للمخاطبیشأن حافز مناط ٢٠١٤ س الجمهورة  نائ ام قرار رئ أح قانون ن 

ة ألعضاء المهن  ،٢٠١٤لسنة  ١٤رقم  صرف حافز مناط نائ تنص على: "
المادة ( ة المنصوص علیهم  قانون رقم ١٢الطب س الجمهورة   ١٤) من قرار رئ

ة  ،المغترین وغیر المغترین، ٢٠١٤لسنة  ات ووحدات الرعا المستشف العاملین 
المحافظات والمناط النائ ة  ة التى تقدم خدمة عالج ة على النحو الوارد الصح

عد مقر  صرف الحافز لغیر المغترین حال  الجدول المراف لهذا القرار على أن 
مسافة ال تقل عن    یلو متر". ٥٠عملهم عن عواصم تلك المحافظات 

  

اشرة تُ وحیث    ة الم عد شرًطا لقبول الدعو إن المصلحة الشخص
ا بینها ون ثمة ارت ین المصلحة القائمة فى الدعو  الدستورة، ومناطها أن  و

٤٨ ٢٠٢٠ سنة ینایر ١٣ فى )أ(مكرر  ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ات  م فى المسألة الدستورة الزًما للفصل فى الطل ون الح أن  ة، وذلك  الموضوع
مة الموضوع طة بها المطروحة أمام مح ة قد  .المرت انت المدع ان ذلك، و متى 

ة المقررة  طلب أحقیتها فى صرف حافز المناط النائ ة  أقامت دعواها الموضوع
ة للفئ ام ات المخاط س الجمهورة قرار أح  ٢٠١٤لسنة  ١٤رقم القانون رئ

انت ه، و ة، والمادة رقم (١٢المادة ( المشار إل فقرتیها األولى والثان ) من ١) منه 
ان رقم  انه، قد حالت بینها  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥قرار وزر الصحة والس الساب ب

ین صرف ذلك الحافز، ومن ثم فإن المصلحة ا ة یتحدد و اشرة للمدع ة والم لشخص
ة من المادة ( م شئون ١٢نطاقها فى نصى الفقرتین األولى والثان ) من قانون تنظ

ان من غیر  عة لوزارة الصحة والس الجهات التا ة العاملین  أعضاء المهن الطب
قوانین أو لوائح خاصـــــالمخاطبی س الجمهورة ـــــقة الصادر ـــــن  ون ـــــانالقرار رئ

ان رقم ١، والمادة رقم (٢٠١٤لسنة  ١٤م ـــــرق  ٥٧٥) من قرار وزر الصحة والس
ة للمخاطبی ٢٠١٤لسنة  س شأن صرف حافز مناط نائ ام قرار رئ أح ن 

  والجدول المراف له. ٢٠١٤لسنة  ١٤قانون رقم الجمهورة 
  

ة تنعى على نص المادة (   س ) من ١٢وحیث إن المدع الجمهورة قرار رئ
طرین اء الب ائیین والفیزقیین واألط م ه أنه مایز بین الك ین  ،القانون المشار إل و

ة بنص المادة ( أن حرمهم من ١اقى الفئات المخاط القانون ذاته،  ) من القرار 
ه ما أقام النص المطعون ف ة،  ) من قرار ١ومعه نص المادة ( ،حافز المناط النائ

ان رقم وزر الصحة وا والجدول المراف له، تفرقة غیر مبررة  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥لس
ة الحافز بین المغترین وغیر المغترین ال المحافظاتفى نس والمناط  عاملین 

ة المخالفة لنصوص المواد (النائ   .٢٠١٤) من دستور ٥٣، ١٨، ١٤، ٨، 
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ا أن االستیث   مة الدستورة العل اق من وحیث إن المقرر فى قضاء المح
الضرورة  ًقا  عتبر سا ة التى یتطلبها الدستور فى قانون ما  ل توافر األوضاع الش

ة للدستور. ام الموضوع   على الخوض فى أمر اتفاقهما أو تعارضهما مع األح
  

ة    ل مة قد استقر على أن "األوضاع الش وحیث إن قضاء هذه المح
اقتراحها أو إقرارها ة المتصلة  أو إصدارها، إنما یتحدد على  للنصوص التشرع

ه حین صدورها. ام الدستور المعمول    ضوء ما قررته فى شأنها أح
  

القانون رقم    س الجمهورة  م  ٢٠١٤لسنة  ١٤وحیث إن قرار رئ بتنظ
ان من  عة لوزارة الصحة والس الجهات التا ة العاملین  شئون أعضاء المهن الطب

قوانین أو لوائح خا اًرا من غیر المخاطبین  ه اعت  ، ومن ثم٩/٢/٢٠١٤صة، ُعمل 
مها المادة (ـــــف ة تح ل ادر فى ـــــالصى ـــــالحال) من الدستور ١٥٦إن أوضاعه الش

  .٢٠١٤ینایر  ١٨
  

"إذا حدث فى غیر  ) من الدستور تنص على أنه١٥٦ادة (وحیث إن الم  
 تحتمل التأخیر، دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابیر ال

س الجمهورة المجلس ال ه. وٕاذایدعو رئ ان مجلس  نعقاد طارئ لعرض األمر عل
قوانین، على أن یتم  س الجمهورة إصدار قرارات  النواب غیر قائم، یجوز لرئ

مجلس عرضها ومناقشتها والموافقة علیها خالل خمسة عشر یوًما من انعقاد ال
أثر رجعى  الجدید، فإذا لم تعرض وتناقش قرها المجلس، زال  أو إذا عرضت ولم 

ان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأ المجلس  ما 
ة ما ترتب علیها من آثار". قة، أو تسو   اعتماد نفاذها فى الفترة السا

  

س  ٢٠١٤) من دستور ١٥٦وحیث إن مفاد نص المادة (   أنه وٕان جعل لرئ
ان مجلس الجمهور  ة اختصاًصا فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إذا 

٥٠ ٢٠٢٠ سنة ینایر ١٣ فى )أ(مكرر  ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



قة تفرضها  فقدالنواب غیر قائم،  رسم لهذا االختصاص االستثنائى حدوًدا ض
شرو ممارسته ة، منها ما یتعل  عته االستثنائ مآل ما قد  ،طب ومنها ما یتصل 

ه. فأوجب إلعمال سلطة الت ون صدر من قرارات استناًدا إل ة أن  شرع االستثنائ
ة ظروف تتوافر معها حالة  ،مجلس النواب غیر قائم وأن تطرأ خالل هذه الغی

س الجمهورة سرعة مواجهتها بتدابیر ال تحتمل التأخیر إلى  الضرورة التى تسوغ لرئ
ار أن تلك الظروف هى منا هذه السلطة وعلة  ،حین انعقاد مجلس النواب اعت

ا االختصاص  ن الدستور یتطلب هذین الشرطین لممارسة ذلكتقررها. وٕاذ 
ا بهما أالالتشرعى االستثنائى،  ة  فقد تغ یتحول هذا االختصاص إلى سلطة تشرع

  املة مطلقة ال قید علیها. 
  

مقتضاهاالتى وحیث إن حالة الضرورة    س  یجوز  الجمهورة إصدار لرئ
قوانین  ًقا للشطر الثانى من ا –قرارات  ط  -) من الدستور ١٥٦لمادة (ط إنما ینض

ة،  مفهومها اجات التى یوجبها صون مقومات المجتمع األساس التماهى مع االحت
ة الدول وتتقید حدودها مسئول ط   ة ِقَبل مواطنیها، وتلتزم تخومهاالمسائل التى ترت

 ها حتًماقارنضمان سیر المراف العامة على نحو یتوخى الصالح العام، و 
ه االستحقا ة لما تمل ةاالستجا مراعاة أن قات الدستورة فى الدولة المدن له  ، وذلك 

فالة الحقوق والحرات العامة  تتخذ التشرعات الصادرة فى ظل حالة الضرورة من 
عصمهـا من الخروج على مقتضی ادة القانون مالًذا  اًجا ألهدافها، ومن س ات ـــس

عز  ة الدستورة. وال  َ ب عن نظر أن الشرع ، مع لزوم ما حالة الضرورة تلك َتَحقُّ
السلطة  ون ، ینشأ عن مؤقتتقدم من ضماناتها، رهن بوجود واقع دستور 

ة ة األصل تمل فى ، -ان سبب ذلك أو مدته ـا مهمـــ – غیر قائمة التشرع فال 
م، غیبتها اب البناء الدستور لنظام الح ام ال الخامس من  المفهوم المواف ألح

س الجمهورةستنهـض تدخًال الدستور، مما  ، بإصدار قرارات استثنائًّا من رئ
ة مجلس النواب الجدید، الزمت ،قوانین ة دستورة مؤقتة، حتى تخضع لرقا ها شرع
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اإلجراءات المق حو ١٥٦ررة فى نص المادة (ـــــــــــفى المواعید و ل ) من الدستور، وال 
ة ، دو إقرارها منه ة قضائ ام  علىن خضوعها لرقا ة، واألح ل دستورة األوضاع الش
القوانین المشار إلیالموضوع االتى ها، ة للقرارات  مة الدستورة العل اشرها المح  ،ت
ًقا لألوضاع المقررة فى قانونها، دون غیرها م الدستور إلصدار و ، ط غدو التنظ ل

قوانین  س الجمهورة قرارات  انه  –رئ اق الفائت ب لفصل بین امحقًقا  –وف الس
ًما مقراطًّا لنظام الدولة ، وذلك  التوازن بینها، ضامًنا قواًما سلطات الدولة، مق د

ام المادتین ( ه أح   ) من الدستور ذاته.٥، ١على ما تجر 
  

ة لمجلس    ة والبیئ وحیث إن البین من مطالعة تقرر لجنة الشئون الصح
القانون  - ٢٠١٦ینایر سنة من  ١٣معقودة فى النواب، ال المنو بها مناقشة القرار 

ه امه، و  - المشار إل أح ة مصالح المخاطبین  قد أن فلسفته وأهدافه قوامها رعا
اق  ةأورد التقرر فى هذا الس عض المهن الطب وعلى األخص المهن  ،ما نصه "إن 

م  ،المعاونة لها شأنها قرارات تنظ ما أن لم تصدر  ة لمزاولتها،  ف الشئون الوظ
اء  ة التى یتلقاها أعضاء هذه المهن ال تتناسب مع أع ا المال األجور والمزا
حصل علیها أقرانهم  ة التى  ا المال األجور والمزا مسئولیتهم، خاصة إذا ما قورنت 
القطاع الخاص أو الجهات التى ینظم شئونها قوانین ولوائح خاصة، فى الوقت 

حصلون علیها، وتزداد إغراءات ال ة لألجور التى  مة السوق ه الق ذ تتضاءل ف
قتضى إعادة  ان المحلى أو الخارجى، مما  ومى سواء  القطاع غیر الح العمل 
شجع على  ة لهذا القطاع من قطاعات الدولة، مما  النظر فى المعاملة المال

مواقعهم وعدم اال قاء  ه فى ال ة لإلغراءات التاستمرار العاملین  یلوح بها  ىستجا
ر القطاع  اسة العامة للدولة تتجه إلى تطو ما وأن الس القطاع الخاص، ال س
ة المقدمة للمواطنین، ولن ینهض هذا القطاع إال  الصحى وتحسین الخدمات الطب
م  ة للعاملین الذین هم العمود الفقر لتقد ة المناس ة والمعنو ة الماد بتوفیر الرعا

ة"خدم ة ذات جودة وفاعل ة ة صح ان ثبوت تدنى المعاملة المال ان ذلك، و . متى 
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ان من غیر  عة لوزارة الصحة والس الجهات التا ة العاملین  ألعضاء المهن الطب
ه، فى ظل  القانون المشار إل قوانین أو لوائح خاصة، قبل صدور القرار  المخاطبین 

ان الدستور للدولة س جمهورة منتخب، وعدم  ،وقتئذ عدم اكتمال البن ة رئ وفى غی
ة  ة، لعدم انتخاب مجلس النواب القائم على شئون السلطة التشرع اب اة ن وجود ح
الد ما  ال ة التى ألمت  ان من شأن اجتماع هذه الظروف االستثنائ ة، فقد  األصل

القانون ا س الجمهورة المؤقت اإلسراع فى إصدار القرار  لمشار أوجب على رئ
ة، على نحو  وم ة الح م هدد سیر المراف الصح حلول خطر جس قاًنا  ه، إ ان إل

ة عد إمعه التراخى فى مواجهته، ُ  الرعا التزامها الدستور  خالًال من الدولة 
ضمن  ما  ة لقطاع منهم  ة المتكاملة للمواطنین، وتحقی العدالة االجتماع الصح

رمة لهم اة  ون  .ح القانون رقم  ومن ثم  س الجمهورة المؤقت القرار  إصدار رئ
ه ٢٠١٤لسنة  ١٤ ط حالة الضرورة المعدودة قیًدا أولًّا المشار إل ، قد التزم ضوا

اش س الجمهورة اختصاصـــــــــعلى م قوانین. ــــــــــــــــــــــرة رئ ه االستثنائى بإصدار قرارات 
ان البین أن مجلس  ان ذلك، و القانون النواب إذ  ه لصدور القرار  التالى فى انتخا

ه، قد تمت دعوته لالنعقاد للدور العاد السنو األول بتارخ  المشار إل
ًقا١٠/١/٢٠١٦ س الجمهورة المنتخب ر  ، وذلك ط ، ٢٠١٥لسنة  ٥٦١قم لقرار رئ
ان القانو  ١٢/١/٢٠١٦المجلس قد أحال بجلسته المعقودة فى  هذا و ن ذلك القرار 

ه بجلسته  ان المجلس ذاته قد واف عل ه، و ة  ة والبیئ إلى لجنة الشئون الصح
ون معه ١٩/١/٢٠١٦المعقودة فى  ما  س الجمهورة ،   ١٤القانون رقم قرار رئ

ه،  ٢٠١٤لسنة  ه خالل خمسة وقد المشار إل تم عرضه ومناقشته والموافقة عل
ة ستوفًا لجاء معشر یوًما من انعقاد المجلس الجدید،  ة التال ل ألوضاع الش

ام المادة (   ) من الدستور القائم.١٥٦لصدوره، على النحو الذ انتظمته أح
  

ة التى تحدد فیها نطاق    وحیث إنه عن مد تواف النصوص التشرع
ة التى حواها الدستور، فقد جر قضاء  ط الموضوع الدعو المعروضة، مع الضوا

٥٣ ٢٠٢٠ سنة ینایر ١٣ فى )أ(مكرر  ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



مة على أن "األ مه هذه المح ملكها المشرع فى مجال تنظ صل فى السلطة التى 
م  ط معینة، منها أن هذا التنظ ضوا قیدها الدستور  الحقوق هو إطالقها ما لم 
ة  ما بین أصحاب المراكز القانون مى ف غى أال یؤد إلى إجراء تمییز تح ین

ال أساس موضوعى یبرره".   المتكافئة 
  

ة التى یتعل وحیث إن المقرر فى قضاء هذه الم   مة أن "المراكز القانون ح
 ١٩٧١) من دستور ٤٠لنص المادة ( اواة أمام القانون وفًقاــــــــــــتطبی مبدأ المسبها 

هى تلك التى تتحدد فى العناصر التى  -من الدستور الحالى  ٥٣بلة للمادة المقا -
ًال منها  ة  –تكون  ارها عناصر واقع اعت صر أدخلها المشرع بل بوصفها عنا –ال 

ز القانونى  طها إال منشًئا لذلك المر ون ترا اره مرتًا علیها أثًرا قانونًّا، فال  فى اعت
ضمها".   الذ 

  

    
  

ا على أن    مة الدستورة العل الدستور وٕان قرن وحیث استقر قضاء المح
ه المواد (العد ثیر من النصوص التى تضمنها، فنصت عل ، ٣٨، ٢٧، ٨، ٤ل 
ل تحدید لمعناه، ١٧٧ سواء  –مفهوم العدل  فإن) منه، وخال فى الوقت ذاته من 

عاده  ون محدًدا من منظور اجتماعى –مبناه أو أ ار أن العدل  ،یتعین أن  اعت
تها،  ة التى ال تنفصل عن الجماعة فى حر م االجتماع ا التعبیر عن تلك الق یتغ

عت سها فى شأن ما  ون العدل مفهوًما مطلًقا والتى تتبلور مقای بر حًقا لدیها، فال 
اتها، وهو بذلك اطراد بل مر  ًنا متغیًرا وفًقا لمعاییر الضمیر االجتمـــــــــــــــــاعى ومستو

اة تتعدد ألوانها ال من الح سًطا على أش ون نهًجا متواصًال من عدو أن  وازًنا  ،ال 
فرضها المشرع اء التى  على المواطنین، فال تكون وطأتها على  القسط تلك األع

ان القانون م قها بینهم إنصاًفا، وٕاال  نهًّا للتواف فى مجال عضهم عدواًنا، بل تطب
  دا إلغاؤه الزًما".تنفیذه وغ
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م اطرد قضـــــــــــــــــــاءوحیث    ا ـــــــــــالمح أن "عدالة األجر على ة الدستورة العل
مهاـــــــــــــــس ،ل التى یؤدیها العاملال تنفصل عن األعما فال عمل  ،واء فى نوعها أو 

شرطین ،ال أجر ًال للعمل إال  ون األجر مقا ون متناسًا مع  ،وال  أولهما: أن 
ماألعمال التى أداها العامل، مُ  تها وتعقدهاقدًرا  وزمن إنجازها  راعاة أهمیتها وصعو

ة  ى یتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. ثانیهما: التوغیر ذلك من العناصر الواقع
ین  اعد بینها و ما ی ط التقدیر موحًدا، فال تتعدد معاییر هذا التقدیر  ون ضا أن 

ة لتحدید األجر ون مقدار األجر  ،األسس الموضوع الضرورة أال  عنى  وهو ما 
عض إال  عض العمال عن  متاز  عة محدًدا التواًء أو انحراًفا، فال  النظر إلى طب

عهم  ،األعمال التى یؤدونها وأهمیتها ان عملهم واحًدا، فإن األجر المقرر لجم فإذا 
ما مؤداه أن قاعدة التماثل فى األجر لألعمال ذاتها  ون متماثًال،  غى أن  ین

ة الشرو التى یتحدد األجر فى نطاقها".   تفرضها وتقتضیها موضوع
  

ة وحیث إن "ضمان الدستور لل   ه قضاء  –ح فى الملك وعلى ما جر عل
مة  ون قائًما منها فعًال، وٕانما تمتد حمایته  -هذه المح قتصر على صون ما  ال 

سبها، واألصل فیها اإلطالق، فال یجوز تقییدها دون ما ضرورة  إلى فرص 
  تقتضیها مصلحة مشروعة.

  

لة بتحسین ) على أن "تلتزم الدو ١٨وحیث إن الدستور نص فى المادة (  
ضمان  اء وهیئات التمرض والعاملین فى القطاع الصحى"، وُعنى  أوضاع األط
انها العمود الفقر  حس ة لكل مواطن، وفًقا لمعاییر الجودة،  ة الصح توفیر الرعا
ستوجب التزام الدولة  اة الكرمة لإلنسان، فأقر ذلك حًقا لكل مواطن،  للح

ومى ة من اإلنفاق الح قل عن  بتخصص نس % من إجمالى ٣على الصحة ال 
ان ذلك  ة. وٕاذ  الناتج القومى، یتصاعد تدرجًّا حتى تتف مع المعدالت العالم

سى لضمان اهتمام الدستور ومبتغاه، فقد أفص محور ح الدستور عن المفترض الرئ

٥٥ ٢٠٢٠ سنة ینایر ١٣ فى )أ(مكرر  ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



لقائه التزاًما على الدولة لتحسین أوضاع سائر العاملین فى إبلوغ هذا الهدف، ب
ذا ال ة لتحقی هذا الهدف. وه قطاع الصحى، قاصًدا من ذلك توفیر الدعائم األساس

ات تحسین أوضاعهم أحد التزامات الدولة التى ألقاها الدستور على عات  فقد 
لّ    فى حدود اختصاصه. المشرع، وسائر أجهزة الدولة، 

  

ان ما تقدم   ة من المادة متى  ان نصا الفقرتین األولى والثان ) من ١٢(، و
عة لوزارة الصحة  الجهات التا ة العاملین  م شئون أعضاء المهن الطب قانون تنظ

قوانین أو لوائح خاصة الصادر  ان من غیر المخاطبین  س والس قرار رئ
ة ٢٠١٤لسنة  ١٤القانون رقم الجمهورة  ، قد قصرا صرف حافز المناط النائ

اء ، دون تلك المادة المبینة بنصعلى المغترین وغیر المغترین من الفئات  األط
طرین و  ات الالب ل ائیین والفیزقیینخرجى  م ام القرار  علوم من الك أح المخاطبین 

ه نص المادة األولى منه، فإن النصین المطعون  القانون ذاته، على ما جر 
ونا مًّا ًزایقد أقاما تمی نعلیهما  ة ذات اب مــــــمنهًّا عنه بین أصح تح راكز قانون

غدو عناصر متكافئة، انــــــه، ومن ثم   فى خصوص سبب استحقـاق الحافـــز الفائت ب
مصادمین للح فى العمل، جاءا ، و المساواة والعدل مبدأهذان النصان قد أخال 

ةو  مهدرن التزاًما على الدولة بتحسین أوضاع ، الخاصة مفتئتین على ح الملك
) ٥٣، ٣٥ ،١٨ ،١٢، ٨، ٤والزمه مخالفتهما للمواد (ال الصحى، العاملین فى المج

  .٢٠١٤ سنة من دستور
  

قبل الفصل أو التجزئة بین نصى    ا الذ ال  وحیث إنه نظًرا لالرت
ة من المادة ( س الجمهورة ) من ١٢الفقرتین األولى والثان  ١٤القانون رقم قرار رئ

ه ٢٠١٤لسنة  ین نص المادة ،المشار إل ان  ) من قرار وزارة١٥( و الصحة والس
ة ل ٢٠١٤لسنة  ٢٣٦رقم  ، وٕاذ انتهت قانون قرار ذلك البإصدار الالئحة التنفیذ

ة من المادة ( ما تقدم إلى عدم دستورة نصى الفقرتین األولى والثان مة ف ) ١٢المح
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انهما، فمن ثم یترتب على ذلك سقو نص المادة ( ) من الالئحة ١٥المار ب
عدم دستورتهما.التن ة المشار إلیها فى مجال تطبی النصین المقضى    فیذ

  

ا أن "إخطار    مة الدستورة العل وحیث إن المقرر فى قضاء المح
ائهم  عتبر شرًطا إلن مضمونها  ة  القاعدة القانون ان نفاالمخاطبین  ها ذمحتواها، و

عاد  ترض إعالنها من خالل نشرها،ف من ثمَّ  ان المحدد لبدء سرانوحلول الم ها، و
ط ة مرحلة التنفیذ مرت بواقعتین تجران مًعا  ذلك مؤداه: أن دخول القاعدة القانون

  .هما نشرها وانقضاء المدة التى حددها المشرع لبدء العمل بها وتتكامالن،
  

مة    ة ال تكتمل فى وحیث استقر قضاء هذه المح ل قاعدة قانون على أن "
اقتراحها أوشأنها األوضاع ال تلك المتعلقة  ة التى تطلبها الدستور فیها،  ل  ش

ذلك، فال  ها، إنما تفقدإقرارها أو إصدارها أو شرو نفاد ارها  اعت م تسمقوماتها  ق
مها  ح قها فى شأن المشمولین  ان تطب انها، و ة  –بن ل  –مع افتقارها لقوالبها الش

ة التى اشرتها  ال یلتئم ومفهوم الدولة القانون ة م ال یتصور وجودها وال مشروع
ل تصرفاتها  اره قیًدا على  اعت عیًدا عن خضوعها للقانون وسموه علیها  لسلطاتها، 

  وأعمالها".
  

ان رقم    ه،  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥وحیث إن قرار وزر الصحة والس المشار إل
م شئون أعضاء الم١٢قد صدر استناًدا إلى نص المادة ( ة ) من قانون تنظ هن الطب

قوانین أو  ان من غیر المخاطبین  عة لوزارة الصحة والس الجهات التا العاملین 
س الجمهورة لوائح خاصة الصادر  ، وقرار ٢٠١٤لسنة  ١٤نون رقم القاقرار رئ

ان رقم  وزارة ة للقانون  ٢٠١٤لسنة  ٢٣٦الصحة والس بإصدار الالئحة التنفیذ
ه م األوضاع الخاصة ، وقد تضمن قواعد عالمشار إل التنظ امة مجردة تناولت 

ة المقرر بنص المادة ( س الجمهورة ) ١٢لصرف حافز المناط النائ من قرار رئ
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ما ٢٠١٤لسنة  ١٤القانون رقم  ان،  ام المادة ( سالفة الب ) ١٥تضمن تعدیل أح
ة لهذا القانون.   من الالئحة التنفیذ

  

تاب الهیئة الع   ع األمیرة المؤرخ وحیث إن الثابت من  امة لشئون المطا
ان رقم ٢٠/٧/٢٠١٧  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥، عدم نشر قرار وزر الصحة والس

ون له وجود قانوًنا، لعدم اكتمال مقومات نفاذه  ة، فال  الجردة الرسم ه  المشار إل
ات المتصلة بها،  م الحقوق والحرات، والواج التى اعتبر الدستور توافرها شرًطا لتنظ

ه مخالًفا لنصى المادتین ( ون معه القرار المشار إل ) من ٢٢٥/١، ٩٤مما 
  الدستور.

 فلهــذه األسبــاب

مة     مت المح   :ح
ة من المادة (دستورة نصى  عدم  أوًال: م ١٢الفقرتین األولى والثان ) من قانون تنظ

عة لوزارة الصحة وا الجهات التا ة العاملین  ان شئون أعضاء المهن الطب لس
س الجمهورة  قرار رئ قوانین أو لوائح خاصة الصادر  من غیر المخاطبین 

ما تضمناه من قصر صرف حافز مناط ٢٠١٤لسنة  ١٤القانون رقم  ، ف
م المادة  ح ة  ة على المغترین وغیر المغترین من الفئات المخاط األولى نائ

س الجمهورـــــــة  ه دون األطبــــــــــــــالمش ون ـــــــقانالمن قــــرار رئ طرین ـــــــار إل اء الب
ات الع ل ائیین والفیزقیین.وخرجى  م   لوم من الك

ان رقم  عدم دستورة قرار وزر الصحة والس شأن صرف  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٥ثانًا:  
س الجمهورة  ام قرار رئ أح ة للمخاطبین   ١٤قانون رقم الحافز مناط نائ

ه. ٢٠١٤لسنة    المشار إل
ان رقم  ) من قرار وزارة١٥سقو نص المادة (ثالًثا:   لسنة  ٢٣٦الصحة والس

ة  ٢٠١٤ القانون لبإصدار الالئحة التنفیذ س الجمهورة  لسنة  ١٤رقم  قرار رئ
ة ٢٠١٤ م شئون أعضاء المهن الطب فى مجال تطبی نصى الفقرتین  ،بتنظ
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ة من المادة ( القانون ) من ق١٢األولى والثان س الجمهورة  المشار رار رئ
ه.   إل

ًعا:  بإلزام ومة  را ه مقابل أتعاب المحاماه. مبلغ و  المصروفاتالح   مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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