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سبت  مه ال فق ل  0202ماي  61انعقد بتاريخ يو برك  00الموا ضان األ من رم

شرة  6446لعام  ساعة العا من ال تداء  صف وذلك اب حدة والن ية الوا لى غا بر  ليال إ ع

اإللكترونةةل لمة ةةة القةةانون واألعمةةال الدوليةةة  المباشةةر ع ةةى المو ةة  ثتقنيةةة البةة

www.droientreprise.com  لة لوكذ سات ا ع ى صفحتها وصفحة مة ة عدا  درا

سبوك ضائية ع ى الفاي ية والق ية ، القانون عد ندوة وطن ضوع عن ب من"حول مو  األ

 ."بالمغرب الصحية الطوارئ حالة ظل فل القضائل و القانونل

ية  و د نظمت هذه الندوة الوطنية من طرف المركز المتوسطل ل دراسات القانون

غرب، بتنسيق م  ومة ة القانون واألعمال الدولية والقضائية  ضاة الم نادي  ،نادي   و

وماسةةتر المهةةن القانونيةةة والقضةةائية بك يةةة الع ةةوم القانونيةةة ،  المحةةامين بةةالمغرب

ضائية ومة ة ومة ة عدالة ل دراسات ال ،واال تصادية واالجتماعية بطنةة قانونية والق

 البوغاز ل دراسات القانونية والقضائية.

وازنةةة لة ةةة مةةن المشةةاركة الو بالحضةةور االفتراضةةلو ةةد حف ةةت هةةذه النةةدوة  

الفةةاع ين والمتةةد  ين فةةل الحقةةل القةةانونل واألكةةاديمل والقضةةائل والحقةةو ل عمومةةا 

ية . كما عرفت هذه الندوة االفتراضبالمةال القانونلوالمهتمين  شاهدات عال سبة م ية ن

حوالل ائة وسة و مسين إحدى عشر الف و مسم 66111ناهزت  مشاهدة فل ظرف 

ب عبر تقنية ثالث ساعات  شر ع ى  ثال سمية لالمبا صفحات الر مذكورة ال ةالت ال  م

 . أعاله 

تل اثار طوارئ ها تو د حاولت الندوة الو وف ع ى مخت ف االشكاالت ال لة ال حا

قان من ال ضائل الصحية التل نعيشها حاليا بالمغرب وضرورة األ بدأ  ونل والق نذ ان  م

تقرير عن أشغال الندوة الوطنية عن بعد حول موضوع  "األمن 

 القانوني و القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب" 

 

http://www.droientreprise.com/
http://www.droientreprise.com/
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مةةار   02فةةل  المرسةةوم المتع ةةق بسةةن أحكةةام الطةةوارئ الصةةحية بةةالمغربالعمةةل 

 الماضل من  الل محورين أساسيين:

  ةةالل مةةن بةةالمغرب والقضةةائية القانونيةةة المنظومةةة تة يةةات :األول المحوو  

 .الصحية الطوارئ بحالة المرتبطة التشريعية المستةدات

ثاني المح   يق ياتآل :ال ضاء تحق من الق قانونل األ ضائل ال لة ظل فل والق  حا

 .الصحية الطوارئ

قوق الدكتور الع مية ل ندوة الة سة ترأ و د  فل الح تور  فوركل دك  مصطفى ال

 أستاذ زائر فل ك يات الحقوق ومدير مة ة القانون واألعمال الدولية. أستاذ

ص الة سة افتتاح تم و د  ئيس بك مة افتتاحية ل دكتور الم شعيبل ر شام ال طفى الغ

لذي  خاص ا طار ال ها اإل ناول في ضائية ت ية والق سات القانون سطل ل درا كز المتو المر

ندوة  هذه ال يه  قد ف بةتنع ستةداتل مواك ية  م حوالت القانون ية ل ت ية فل المةتمع  الظرف

ستةنائية نة اال ضرورة الراه من  به  ما تتط  ثراء و قاش إ مومل الن ضوع حول الع  مو

شار فل ظل والقضائل انونلالق األمن باء انت يرو  و نا" ف ستةد كورو  covid" )الم

 ؛(19

مدير مة ة  ماحل  لدين ال عز ا مة ل دكتور  سة الك  ئيس الة  طى ر لك اع عد ذ ب

ضوع:  حول مو ته  قاء مدا   مة إلل بة العا س طة"محاكمة و اض م حق برئاسة النيا  ال

ضائية من فل الق حة ز يد جائ سؤال ،61كوف مة و يةالز المحاك عد عن جر يث ،"ب  بح

عد عن المحاكمة تبنل بضرورة أوصى ما ب ها ل ية من ل ض ى أهم يق فل ف من تحق  األ

يل  الل من كورونا، جائحة زمن الصحل ي  تأه تد  ين جم ية فل الم ضائية العم   الق

نل نة لتب تل الر م ضحت ال مرا أ ما، أ ضا محتو عم وأي ستقاللية د س طة ا ضائية ال  الق

ما( العامة النيابة رئاسة القضائية، ل س طة األع ى  سالمة)  مكوناتها بةمي  ها ل  من ل

ية برى أهم من تحقيةق فل ك ضائل األ لو الق من فةل و خاطر، ز نل الم  المقاربةة وتب

لة إنتاج فل المتد  ين جمي  بين والرزين الهادئ والحوار التشاركية، ما العدا ساهم ب  ي

 المخةةاطر استحضةةار لةةىإ المغربةةل المشةةرع وبةةدعوة القضةةائل، األمةةن تحقيةةق فةةل
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عد صياغة فل واألوبئة والحوادث شريعية، القوا ضا الت شرع بدعوة وأي بل الم  المغر

صوص فل النظر إلعادة واإلبداع بالخ ق تتسم التل القضائية االجتهادات تبنل إلى  الن

 .القانونل األمن يضمن بما جديدة ا تيارات تبنل أو القانونية

شنتوف بعد ذلك مرر السيد رئيس الة س يف ال بد ال ط ة الع مية الك مة ل دكتور ع

م المغرب  ضاة نادي رئيس ضائل إللقاء مدا  ته القي هاد الق ضوع: "االجت حول مو ة 

ناول و صحية" ت طوارئ ال لة ال من حا ضائية ز حور فلعمل المؤسسات الق  األول الم

من فل القضائية المؤسسات إلجتهاد منها طوارئ ز صحية ال صو بالمغرب، ال  دوالمق

سات ضائية بالمؤس س طة األع ى المة س هل الق ضائية ل  سة الق بة ورئا مة النيا  العا

 الزجرية المحاكمات أبرزها ومن ومبتكرة فاع ة كانت اإلجتهادات وهذه العدل وزارة

قانونل سندها حول و انونل حقو ل نقاش ثار  د كان وإن بعد عن مدى ال ها و  احترام

هاد هذا فإن نظره وجهة منو حيث العادلة، المحاكمة لمبادئ  فل ضروريا كان االجت

قانونل النص غياب ظل فل ال هور ظل و صابات ظ يرو  إ نا بف سات فل كور  المؤس

مة وأن تحترم ان يةب العادله المحاكمة مبادئ أن ابرز كما السةنية، عد عن المحاك  ب

 .المبادئ ت ك المحاكمة هذه احترمت متى العادلة المحاكمة مبادئ تمس ال

هادإلل الفاضل األستاذ تطرق أ رى ناحية نوم مل وأ جت ضائل الع من فل الق  ز

هادات من لمةموعة تتبعه  الل من الصحية الطوارئ تل االجت كن لم ال تادة ت  فل مع

بار باالفراغ، القاضية واالحكام القرارات تنفيذ عدم مةال منها العادي الزمن  هذا واعت

باء فا الو برر ظر لة ي ستعةال، حا ستنطاق اال متهم ا يا ال صي يا أول حد آن فل وتف  وا

هذه وغيرها، هادات و نت وان اإلجت ضرب كا بدأ ت من م ضائل األ بار ع ى الق  أن اعت

 . القانونية والقاعدة القضائل اإلجتهاد استقرار يتط ب المبدأ هذا

مة  له الك  طرق وبعد أن أعطيت  ستاذ ت عاش سعيد األ ئيس م حامين نادي ر  الم

 القةةانونل األمةةن تحقيةةق فةةل المحةةامل دور" بعنةةوان القيمةةة  ا  تةةهمدفةةل   بةةالمغرب

ضائل ترة  الل والق طوارئ ف صحية ال يث" ال شاد  ح هودات أ مين بمة ته المنظ  لها

 المختصةةين مةةن منظومةةة  مهةةم عةةدد بمشةةاركة تميةةزت التةةل الهامةةة الع ميةةة النةةدوة
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يدانين فى والمهنيين والةامعيين قانونل الم ضائل ال ضوع وان سيما والق سل المو  يكت

ثار بالنظر بالغة أهمية نين آل قانونل األم ضائل و ال ستويات ع ى الق صادية،  الم  اال ت

ية، ية االجتماع صحية ، األمن ضا وال طار فل أي ظروف إ ستةنائية ال تل اإل مر ال ها ت  ب

 .   كورونا جائحة  وآثار بتداعيات والمتع قة بالدنا

 المتعةةددة بالك يةةة أسةةتاذ عيبلالشةة الغشةةام المصةةطفى الةةدكتور تحةةدث كمةةا   

تل مدا  ته فل بالناظور التخصصات صها ال لة  ص ةواب لمحاو شكاالت ع ى ال  اإل

ةارة صوص الم باء تأثير بخ نا و يد كورو مات ع ى 61 كوف ية اإللتزا ما التعا د  هو و

يف قانونل التكي هذا ال يرو  ل يث  ؟ طارئ ظرف أم  اهرة  وة هو هل الف  يؤديح

سا  ع ى التكييف قو أ قاهرة ةال لى ال عل إ يذ ج تزام تنف ستحيالا  اإلل تالل م تب وبال  يتر

ساخ ع يها قد انف قاء من الع سه ت  ضاء نف تزام وإنق مات اإلل عادة له المقاب ة وااللتز  وإ

لى المتعا دين لة إ تل الحا نا ال ها كا بل ع ي برام   قد، إ كس الع فه تم إذا ما ع  ع ى تكيي

يذ  جعل إلى ذلك يؤدي ال حيث الطارئة الظروف نظرية  أسا  تزام تنف ستحيالا  االل  م

قاا  بل حد مره طراف أل ما أو األ تب لك يه ها ويتر تزام رد ع ي لى اإلل حد إ قول ال  المع

يد فيرو  أن األ ير فل رجح حيث الطرفين، ع ى الخسارة وتوزي  سب 61 كوف  وح

قد تنفيذ تو ف إلى يؤدي أن يمكن حدة ع ى حالة كل ما الع حال هو ك سبة ال ق بالن  ودلع

كن كما ، والتوريد النقل يف أن يم سا  ع ى يك ية أ ظروف نظر ئة ال كون الطار  أن ل

لى يؤدي ال ما غالبا الفيرو  هذا قد تو ف إ يذه وأن الع كون تنف قط ي قا ف مدين مره  ل 

 .التنفيذ فل اإلرهاق أسباب وانهاء ل عقد التوازن إلرجاع القاضل تد ل وجب ثم ومن

ية جامعل أستاذ لرحييةا حسن الدكتور تناول كما      قوق بك  عة-الح  سيدي جام

ماد ضوء ع ى العادلة المحاكمة ضمانات مدا  ته  ضمن ،بفا  هللا عبد بن محمد  اعت

جراءات  الل بعد عن االتصال تقنية مة، ا شيرا المحاك نه م ضحى أ ضوع هذا أ  المو

ستحق التل اإلنسان بحقوق الص ة ذات المواضي  أهم من واحد اليوم سطها ي قاش ب  ل ن

 الممارسةةة تفرضةةها التةةل والعم يةةة القانونيةةة اإلشةةكاليات لبحةةث ل تشةةاور وطرحهةةا

ضائية شكل الق برزا يومل، ب سياق ذات فل  وم ية ال تل األهم ضحت ال ها أ  هذه تحقق

ية تائج التقن ية والن فة اإليةاب لى الهاد طوير إ لوج  دمات ت لة الو ظور من ل عدا  المن



 

7 

يد مة الةد ية، ل محاك بت سرعة من بدءا االلكترون جراءات، فل ال  مدة وتق يص اال

. معقول دا ل الدعاوى فل البت مبدأ تحقيق إلى ووصوال المحاكمة، ج سات ومواعيد

 فل واضح بشكل سيساهم والمسموع المرئل االتصال تقنيات اعتماد أن إلى باإلضافة

لراهن الو ت فل العم ية هذه ساعدت و د.الدعوى أطراف ع ى المادية األعباء تق يل  ا

ترة  الل طرأت التل الفةائية التغييرات مواكبة ع ى ةر ف صحل الح لذي ال  فرض ا

تاريخ 0.02.010 ر م بقانون مرسوم لمقتضيات تطبيقا المواطنين ع ى  مار  02: ب

كام بسن يتع ق 0202 صة أح لة  ا طوارئ بحا صحية ال جراءات ال عالن وإ ها اإل  عن

 الطةةوارئ حالةةة بةةإعالن0202 مةةار  04 بتةةاريخ 0.02.012 ر ةةم المرسةةوم وكةةذا

هة نلالوط التراب بسائر الصحية شل لمواج يرو  تف نا ف يد كورو  وازدادت. 61-كوف

ية التدابير من مةموعة اتخاذ تم عندما التقنية هذه أهمية ضية األمن  المؤ ت بالمن  القا

ماد المم كة محاكم مخت ف إلى المعتق ين إل راج ية واعت ضل تقن عد، عن التقا لك ب  وذ

طار فل ضمن إ قوق ي ئة هذه ح مة فل الف هودات م  سةاماالعادلة،وان المحاك  المة

 من تم التل القضائية والهيئات السةون إلدارة العامة المندوبية  بل من أيضا المبذولة

بر المعتق ين م  المحامين تخابر لضمان بدي ة صيغة ب ورة  اللها سي ة ع صال و  االت

لك ولتحقيق. المحاكمة ج سات انعقاد  بل الهاتفل صى ذ ضرورة أو عديالت إد ال ب  ت

سطرة ون ان ع ى ية الم ية الةنائ ها ينظم والمدن ية بموجب ستخدام كيف ية ا سائل تقن  و

صال مل االت جراءات فل الر  ضل ا عد عن التقا شكل ب ضمن ب يق ي مة، تحق  المحاك

 الحقةةوق مضةةمون عةن تحيةةد أن بعةةد عةن التقاضةةل إلجةةراءات يةةوز ال أنةةه معتبةرا

ةب بل حركيتها، قتعي أو فاع يتها من تق ل أو الدستور حددها التل والحريات ها ي  ع ي

 .الحترامها الضمانات جمي  وتوفر حدودها ممارستها،فتض  وتنظم تكف ها أن

ةة، الحقوق بك ية العالل التع يم أستاذ أفقير أشركل هللا عبد الدكتور  مدا  ة بطن

ناول االجتماعل، االستقرار ع ى الصحية الطوارئ  انون تأثير: موضوع حول  هذا ت

سية محددات أرب  ل ال من الموضوع ها: أسا حق أول صحة فل ال  ظاهرة ظل فل ال

ية، الوباء ظاهرة ظل فل التع يم فل الحق وثانيها العالمية، الوباء ها العالم قوق وثالة  ح
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حدد الظاهرة، هذه ظل فل األجراء ير والم قوق حول األ  قل ح بة التن عالقين ل مغار  ال

 .بالخارج

، أسةةةتاذ جةةةامعل بالك يةةةة المتعةةةددة فيمةةةا تنةةةاول الةةةدكتور حميةةةد اليسسةةةفل   

فةةل  ومةةدير مة ةةة البوغازل دراسةةات القانونيةةة والقضةةائية التخصصةةات بالراشةةيدية

ته ضوع مدا   حول مو مة  بة  القي حة، مقار من الةائ ظل ز فل  شغل  هاء عال ة ال "إن

المقاربةةة القانونيةةة محةةور  ةةاص ب إلةةى محةةورين: حيةةث  سةةمها انونيةةة واجتماعيةةة" 

يد نا كوفي يرو  كورو حور  .61إلنهاء عال ة الشغل فل ظل الةائحة ف  آ ر يتع ق وم

لى أن  االثار االجتماعية المترتبة عن هذا اإلنهاء التعا دي.ب يرو  حيث   ص إ أن ف

ها، سان  في ها  كورونا هل وا عة مادية  ال د ل لإلن ناتج  عن ضرر ال ف  ال ستحيل د وي

ها قود  باعتبار ها ع ما في ية، ب مات التعا د ي  االلتزا قاف جم لى إي عالمل أدى  إ باء  و

سا وكيفها ع  الشغل ية ى ا تل قاهرة القوة ال نظر ها،ال كن دفع شروط  ال يم توفر ال ل

مةةن  ق ل وبتبنةةل هةةذا الفصةةل يمكةةن القةةول أن   011المنصةةوص ع يهةةا فةةل الفصةةل 

سواء  سؤولية مدنية، ية م ها أ تب عن حة ال تتر هذه الةائ انتهاء عال ات الشغل فل ظل 

 ع ى عاتق المشغل أو األجير.

الخطيةةةرة لهةةذه الةائحةةةة ع ةةةى عقةةةود الشةةةغل ولتفةةادي اآلثةةةار االجتماعيةةةة  

من  عة  لة  مةمو خذت الدو ية ات بة االجتماع طار المقار فل ا قاوالت،  واستمرارية الم

التةةدابير واالجةةراءات ذات الحمولةةة االجتماعيةةة،من  ةةالل إحةةداث لةنةةة اليقظةةة 

ص تل ت بو اال تصادية من أجل تتب  وتقييم وضعية اال تصاد،واتخاد التدابير المناسبة ال

مة حدة األز من  يف  حو التخف طرف ، ن من  شغل   قدان ال عن ف ضات  منح تعوي فتم 

ية  الصندوق الوطنل ل ضمان االجتماعل من جهة ومن جهة أ رى منح مساعدات مال

شمل  غل أن ت ية ينب ية القانون سا  أن الحما كل ع ى أ ير المهي طاع الغ ل عام ين فل الق

 جمي  المواطنين.

براهيم سة الك مة ل دكتور بعد ذلك أعطى رئيس الة    يةعر ا تب اشةو عام الكا  ال

كز سطل ل مر سات المتو ية ل درا ضائية القانون فل  والق عالج  لذي  تهوا مة  مدا    القي
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طوارئ حالة ظل فل العقابية السياسة" بعنوان صحية ال بة ة ال ية مقار ظاهر ،" انون  م

 إلةةى عمةةد  لمشةةرعا أن باعتبةةار الصةةحية الطةةوارئ حالةةة ظةةل فةةل العقابيةةة المقاربةةة

 ظةةل فةةل أنةةه أكةةد كمةةا الماليةةة، والعقوبةةات ل حريةةة السةةالبة العقوبةةات بةةين المزاوجةةة

ضعية نة الو لم الراه كن أ جدر من ي فاء األ بات االكت ية بالعقو قط والبدي ة المال  ع ى ف

 األفةةراد التةةزام ضةةمان بهةةدف المقارنةةة، التشةةريعات بعةة  إليةةه ذهبةةت مةةا غةةرار

باء ضد لقاح وجود عدم ظل فل  صوصا االحترازية باإلجراءات ما الو قى م عه تب  م

   الصحية الطوارئ لحالة  رق لكل ل تصدي الوحيدة الوسي ة هل الزجرية المقاربة

سة لدور كما تطرق فل مدا  ته القيمة ية المؤس يق فل العقاب سة تحق ية سيا  عقاب

طاع فل  ينالمتد  با ل م  تشاركية مقاربة باعتماد الطوارئ، حالة ظل فل ناجعة  الق

ها السةنية ل مؤسسات الصحل األمن لحماية إضافية و ائية إجراءات  الل من  وتأهي 

شار من والحد باء انت ها، الو غم ب ية ر سة محدود ية السيا ةة فل الةنائ ضعية معال  الو

 .االحتياطل االعتقال مؤشر وارتفاع االكتظاظ ظل فل  صوصا الراهنة

ي  طرف من الةهود تكةيف ضرورة ع ى أكد مدا  ته  تام وفل تد  ين جم  الم

 المؤسسةةات دا ةةل الوبةةاء تفشةةل دون والمةةوظفين السةةةناء سةةالمة ضةةمان أجةةل مةةن

سةنية مل ، ال سراع ع ى والع ضامين بإ راج اإل شروع م قانون م نائل ال يد الة  الةد

ما  صوصا الوجود لحيز ضحى و بات أ ية من البدي ة ل عقو ية، األهم ضا والراهن  وأي

 التسةةارع لمواكبةةة ر ميةةة جنائيةةة مدونةةة بةةإ رار الوطنيةةة الةنائيةةة ظومةةةالمن تحةةديث

 المحاكمةةة ضةةمانات وتقويةةة لتعزيةةز الر ميةةة المسةةطرية اآلليةةات باعتمةةاد العةةالمل

 . بعد عن الزجرية

 أستاذ ال واح،   يل ل دكتور بعد ذلك أعطى رئيس الة سة الع مية الك مة          

سات  بالعرائش صاتالتخص المتعددة بالك ية زائر غاز ل درا ورئيس تحرير مة ة البو

 بين بالمغرب الصحية الطوارئ حالة" القانونية والقضائية إللقاء مدا  ته القيمة حول

كد أن" والمشروعية الشرعية باحةون حيث أ ةاالتهم بمخت ف ال ياتهم م قوا  ومرجع اتف

حدة لعم ة وجهان والمشروعية الشرعية أن ع ى  لة هل وا ح دو قانون قال لة ،وال  دو
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ترم ية تح ية المرجع ية الدول مة والوطن ها عن الناج نتظم فل مكانت لدولل الم جب ا  بمو

يات صاد ة االتفا  ها، الم شبتها ع ي طار وت ستوري باإل قانونل الد منظم وال ها ال  لكيان

يد ال ووحيد واحد كسبيل نه مح سة ع صاتها لممار ها ا تصا لبع  كان وإذا. ومهام  ا

لة عال ة عن يتساءل طوارئ حا صحية ال لة ال حق بدو قانون، ال ها وال ظل عال ة فإن  ت

ثار من عنها ينةم أن يمكن ما إلى بالنظر بذلك، وطيدة سة ع ى س بية آ قوق ممار  الح

 تقتضةةيه مةةا وفةةق الحقةةوق هةةذه تقييةةد   ةةالل مةةن القةةانون، يضةةمنها كمةةا والحريةةات

 تمةةس  ةةد اسةةتةنائية صةةالحيات مةةن التنفيذيةةة ل سةة طة يتةةيح وبمةةا العامةةة، المصةة حة

طة المدا  ة هذه تأتل ذلك، ضوء وع ى ل مم كة، المتراكمة الحقو ية بالمكتسبات  إلما

بة  الل من بالمغرب، الصحية الطوارئ حالة موضوع عن ال ةام شكالية عن اإلجا  إ

ساؤل فل متب ورة بها مرتبطة محورية تالل الت شروعية شرعية مدى ما: ال لة وم  حا

 المغرب؟ب الصحية الطوارئ

ية الة سة رئيس الندوة  تم األ ير وفل لدكتور الع م صطفى ا فوركل م  مدير ال

 االسةةاتذة لكةةل الةزيةةل الشةةكر تقديمةةه  ةةالل مةةن الدوليةةة واألعمةةال القةةانون مة ةةة

كل أيضا الشكر وجه كما الع مية، الندوة هذه أشغال فل المتد  ين شاهدين ل كرام الم  ال

 .الع مية دوةالن هذه ألشغال تتبعهم حسن ع ى
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