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 صدق اهلل العظيم

 من سورة البقرة 156 - 155 اآليتني                                       

 هذا العدد يشكل:
وكل للقضاة  ،كبادتعليم فلذات األلبطني باملنصات املرا يملتعلتذة اساألاملرابطة باملستشفيات،  ةالطبي ةزجهلألهداء )إ 

ابطني املر الشرفاء اتلمواطنني واملواطنارع والطرقات، لالشوبطة رابامل للقوات العمومية،املرابطني باحملاكممكونات العدالة 

 (للمغاربة خاصة وللعامل عامة اهداء يف بيوتهم،
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 القانونية والقضائية واألحباث جملة الباحث للدراسات

 
 

 ونيلكرتإلتصدر كمبدأ عام كل شهرين على املوقع ا  

  "www.justicemaroc.com"   
وكذا العديد من املواقع القانونية األخرى املغربية 

 العلمية واألمانة والعربية املشهود هلا بالكفاءة
   

 
 

 

 

 جملة الباحثالنشر يف  واعدوق شروط
 ال.......ألحواسب أن ينصب موضوع املقال على اجملال القانوني أو القضائي ح.................................. 
 لدقيقة...مية العلأن يكون البحث أو املقال حمرتما لشروط وأجبديات البحوث ا.................................... 
 ية...............ة واملنهجملاديااء علمية، وتوثيق املعلومات، وتفادي األخطاحرتام األمانة ال........................ 
 لها...... جمميفها أن يكون البحث أو املقال قد أجاب عن اإلشكالية اليت يطرح.................................... 
 ليمة.عت غالطايتحمل كاتب كل مقال منشور باجمللة ما به من سرقات وم........................................ 
 عاله ....ألذكر ة ايرفض كل مقال ال يتوفر على احلد األدنى من الشروط السالف..................................... 
  إرسال املقال بصيغة (word)( إىل الربيد اإللكرتونيmajalatlbahit@gmail.com....)................. 
  ( ........املهنية مية وصفتهالعل جتهودريرفق املقال وجوبا ببطاقة تعريفية للكاتب تتضمن )امسه..................... 
 قاله.ميه تعمل اجمللة على إخبار كاتب كل مقال بالعدد الذي سينشر ف............................................. 
 ى عنهاي مؤدوه من تقييما شامال للمقالتسلم شهادة النشر للراغب فيها تتض...................................... 
 ية.......وعرب بيةتنشر اجمللة على أوسع نطاق، وذلك يف مواقع إلكرتونية مغر...................................... 

 

 *    ي اجمللةاتبيها وال تعرب عن رأى عن آراء كعرب سوت الجمللة كل املواقف واآلراء الواردة يف ا   * 

 ر املقاالت واألحباثجملة قانونية علمية فصلية حمكمة تعىن بنش
  القانونية والفقهية والقضائية 
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، والصالة والسالم على بلغ مقام اليقنينقنا حتى طري يف ونغدوبسم هلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي 

حلل عقدة من ايسر لي أمري واشرح لي صدري و عني، ربه أمجصحبأشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر الندى وعلى آله و

 لساني يفقهوا قولي...

 بعد:أما 

من دواعي السرور أن نقص فاألكادميي، لبحث لعلمي واانشر ال يف جمال سنوات خلتتتمة للمسار الذي بدأناه مند 

بري، وذلك نظرا للظروف كأسف شديد وعزاء ب ةرفنفوسنا غام شريط عدد جديد من أعداد جملتنا، لكن؛ وباملقابل،

ل سبب احلزن واألسى يف جائحة التخصيص، ويتمث على وجه بيباحل واألوضاع اليت مير بها العامل بصفة عامة ومغربنا

ى التعليم، على لععلى الصحة،  ،على اإلنسان الت،اأضحى ذا أثر وخيم علي مجيع اجمل فريوس كورونا الذي

 رسني وباألخص القانونيني بدراستهالباحثني والدا ته أناملناولتقد االقتصاد،...اخل، فنظرا ملا خلفه من أثر جسيم، ف

قانونية والقضائية بعدما ألحباث الاسات وااحث للدرالب لةجمومقاربته مقاربات قانونية عدة، لذلك؛ ارتأت معه 

الطوارئ  –كورونا  - 3لف خاصـ صص مختهذه الظاهرة، أن  لنشر املقاالت اليت تعاجل 2و  1خاصـ  ينعددالخصصت 

 ، آمني.رفع اهلل البالءأن ي ني، آملليت تهم هذه اجلائحةالنشر باقي املقاالت  2020مايو  19أي العدد  ،الصحية

وحمامني ودكاترة  وأساتذة جامعيني قضاةفها ، ألأحباثغين مبقاالت و هذا الصرحن عشر م تاسعفالعدد ال

ما ملدى تأثري هذه املعضلة على لقانونية، وتقييلخزانة الافة ك إضش، ستشكل بال اجملال القانوني والقضائييف وباحثني 

 ..خمتلف جماالت احلياة داخل الوطن.

لف ، ويف انتظار املكمةناقشة قانونية حملظاهرة مقشة امنالى عأو بعيد  فالشكر اجلزيل لكل من ساهم من قريب    

دير أمسى عبارات التق ولقبتفضلوا ب، 2020 يوليوز 20دد ، أي العالطوارئ الصحية –كورونا فريوس  - 4اصـ اخل

  ...واالحرتام. والسالم

 29/05/2020اململكة املغربية يف  –تازارينحرر ب

 ملدير املسؤول: ا                               

 . حممد القا مسيذ                        
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 وأحباثت المقا
 قانونية وقضائية 

 باللغة العربية  
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 أمينة رضوان الدكتورة    

 باحثة يف الشؤون –دكتورة يف احلقوق     

 القانونية والقضائية             
 

 

 

 الـطوارئ حـالة يـف تــأمالت
 ــــربــغـمـبــال ةــيــحـالــص

 مقدمة:

األشخاص يف  الف منح اآلرواآفة كونية خطرية أودت بأتعترب جائحة كورونا 

، ومن أجل األجناس يعا مجالعامل، وجتّندت هلا خمتلف الدول، وضاق مرارته

اة مع نها، وباملوازمللشفاء  واءداد مواجهتها واحلد منها اجتهد العلماء من أجل إجي

 فراد.ألاء بني الوباشي ذلك اختذت دول العامل تدابري فورية للحد من تف

ويف إطار التدابري الوقائية ملواجهة جائحة كورونا  كان املغرب كسائر بلدان العامل 

سّباقا الختاذ تدابري احرتازية للحد من هاته الظاهرة الكونية املخيفة، وهكذا ترأس 

جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، جلسات عمل خصصت لتتبع تدبري انتشار 

ونا" ببالدنا ومواصلة اختاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور، وباء فريوس "كور

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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وفق ما ذكرته بالغات للديوان امللكي، وقد عمل جاللته على تتبع تطورات هذا الوباء 

منذ بداية انتشاره على الصعيد العاملي، ومباشرة بعد ظهور احلاالت األوىل على الرتاب 

وأيده، القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة الوطين أصدر جاللة امللك، حفظه اهلل 

للقوات املسلحة امللكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات املسلحة امللكية، من أجل 

وضع املراكز الطبية اجملهزة، اليت سبق جلاللته أن أمر بإحداثها هلذا الغرض، 

كوناتها. كما أعطى أوامره مبختلف جهات اململكة، رهن إشارة املنظومة الصحية بكل م

 3000سرير إىل حوالي  1640 السامية لتقوية الطاقة السريرية لإلنعاش واملقدرة ب

سرير، وأمر جاللته األطباء العسكريني بالعمل سويا مع نظرائهم املدنيني يف عمليات 

مكافحة فريوس كورونا. كما أمر بإغالق اجملال اجلوي والبحري املغربي أمام 

ن، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق املسافري

"، وتوقيف الدراسة باملدارس 19خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيد 

واجلامعات، واإلغالق املؤقت للمساجد، وتعليق اجللسات مبختلف حماكم اململكة، 

 عات املعنية الختاذها. إضافة إىل جمموعة من اإلجراءات اليت بادرت القطا

ومن أجل احلرص على تطبيق هاته التدابري على الوجه السليم أمر جاللته بإنزال 

 (1)وحدات اجليش لفرض احرتام حالة الطوارئ الصحية. 

هة قطاعات  ملواجرات واللوزاا فما هي التدابري الفورية اليت اختذتها خمتلف

 ة؟لساميجائحة كورونا بناء على التوجهات امللكية ا

بري يف خمتلف التداو اءاتجرته من خالل جرد هاته االذلك ما سنحاول مقارب

اعية عليمية أواجتممنية أوتت أكانالوزارات والقطاعات واملؤسسات املعنية، سواء أ

 أوقانونية أوغريها:
                                                           

1 https://www.goud.ma ...https://www.hespress ...https://www.skynewsarabia.com/middle 

https://www.hespress/
https://www.hespress/
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 على املستوى التعليمي:
هلل نصره ا السادس لك حممدامل مرأيف ظل ما بات يعرف ب"جائحة كورونا القاتلة" 

وصف لصينية اليت تووهان ا ينةمد وأيده بإجالء مائة مواطن معظمهم من الطالب، من

ى زمة على مستواءات الالجراإل بأنها بؤرة تفشي فريوس كورونا املستجد، واختاذ

 ة.ملكاملطارات واملوانئ ملنع تفشي هذا املرض يف امل

 ن املهينتكويالوطنية وال بيةأعلنت وزارة الرت 2020مارس  13وبتاريخ اجلمعة 

اء وقائي املغرب، كإجر دراسة يفال قيفوالتعليم العالي والبحث العلمي يف بالغ هلا تو

الطلبة،  والطالبات واملتدربنيوات دربيسعى إىل محاية صحة التلميذات والتالميذ واملت

ي "فريوس اطنني، من تفشيع املوومج ساتواألطر اإلدارية والرتبوية العاملة بهذه املؤس

ة عاملية"، ه "جائحبأن صحة العاملية( خاصة بعد أن صنفته منظمة ال19كورونا" )كوفيد 

 2020مارس  16ثنني يوم اال من قاويهم توقيف الدراسة مجيع األقسام والفصول انطال

 ليمية ومؤسساتسات التعؤسامل حتى إشعار آخر، مبا يف ذلك رياض األطفال ومجيع

ين املهين لوطنية والتكولرتبية اة ازارسسات اجلامعية التابعة لوالتكوين املهين واملؤ

كوين ية، ومؤسسات تو اخلصوصأية موموالتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها الع

ية، لبعثات األجنبلتابعة لاات للغاألطر غري التابعة للجامعة واملدارس، ومراكز ا

  ية.ومراكز اللغات، ومراكز الدعم الرتبوي اخلصوص

اعتبارا  ية استثنائية،لة مدرسر عطراواستطرد البالغ أن األمر ال يتعلق بتاتا بإق

 لبة واملتدربنيميذ والطتاللل لكون الدروس احلضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح

 باملكوث يف منازهلم ومتابعة دراستهم عن بعد.

ن األطر الرتبوية وأضاف البالغ أنه مساهمة يف مواجهة هذا الوضع االستثنائي، فإ

واإلدارية مدعوة إىل االخنراط  بشكل فعال ومكثف يف مجيع التدابري اليت سيتم اختاذها 
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من أجل ضمان االستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما ميكن توفريه من موارد رقمية 

ومسعية بصرية وحقائب بيداغوجية الزمة لتوفري التعليم والتكوين عن بعد بغية متكني 

 تعلمات واملتعلمني من االستمرار يف التحصيل الدراسي.امل

لعالي اهين والتعليم وين امللتكاوة اخنراط وزارة الرتبية الوطني وبذلك يظهر مدى

لعدوى لاديا لدراسة تفاريق وقف ن طا عالبحث العلمي يف التعامل مع ظاهرة وباء كورونو

 األمر ال ررة أنصصات، مقتخلالف الطلبة  واملتدربني يف خمتبني صفوف التالميذ و

غ آخر ة من خالل بالعد، داعين بعسة ، وأنه جيب متابعة الدرايتعلق بعطلة استثنائية

ليمية التع استثنائي للمؤسسات معنون ب"تدبري 2020مارس  15هلا استثنائي بتاريخ 

ىل ة والرتبوية إاالداري طراأل خالل فرتة توقيف الدروس احلضورية" إىل حث مجيع

مة ته  ب"املداويمسوالذي متت ت خنراط يف الربنامج الرتبوي للتدريس عن بعد،اال

، وأخذ لدروس املصورةارقمية و ال منيالرتبوية" بغية إجناز املساهمة يف إنتاج املضا

 اسي للتلميذاتصيل الدرلتحن ااملبادرة من أجل اقرتاح بدائل أخرى مبتكرة تضم

يذ كلما وني مع التالمااللكرت اصلتوالعن بعد و تتبع عملية سري التعليموالتالميذ، و

عملية "الدعم لتحضري لل اأج دعت الضرورة اىل ذلك، وعقد اجتماعات تربوية من

جليد ااسة واالعداد ناف الدرستئد االرتبوي" اليت سيتم إعطاء انطالقتها مباشرة بع

 احلالي.راسي وسم الدامل من ملختلف العمليات الرتبوية املربجمة يف ما تبقى

وباعتبار الوضع احلالي الذي ميّر منه املغرب كباقي دول العامل نتيجة تفشي 

أرونج وإنووي، و جائحة كورونا فقد ساهمت شركات االتصال الثالثة، اتصاالت املغرب

يف إطالق شبكاتها بصفة جمانية ومؤقتة من أجل الولوج إىل املنّصات املتعلقة بالتعليم 

بما هو ثابت من بالغ مشرتك لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين أوالتكوين عن بعد، حس
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املهين والتعليم العالي البحث العلمي ووزراة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

 والرقمي.  

ة و ألطفال والطلبلفرصة لحة اتاهي إذن بادرة إنسانية حتسب هلاته الشركات إل

 رونا.من يف حكمهم للتعليم عن بهد يف زمن الكو

 على املستوى القانوين:
ئية للسلطة القضا األعلى لساجملصدر بالغ مشرتك بني وزارة العدل و احلريات و

بتداء ااكم اململكة حممبختلف  ساتجللاورئاسة النيابة العامة، مفاده : تعليق انعقاد 

 قةاملتعل لساتملكة باستثناء اجلإىل إشعار آخر امل 2020مارس  17من يوم الثالثاء 

، وقضاء ا االستعجالية القضايت يفالبببالبت يف قضايا املعتقلني، واجللسات املتعلقة 

باء كورونا و انتشارن تفشي وم  احلدإىل ميةالتحقيق، وذلك يف إطار التدابري الوقائية الرا

وموظفني  ة، قضاةملك مبحاكم املحرصا على سالمة كل العاملني(، و19املستجد )كوفيد

ليت مت اابري غ انسجاما مع التد، ويأتي البال.، وكذا املتقاضني واملرتفقنيومساعدي القضاء

نطلق نتشاره، ومن ممنع اا ورونكو كومة حملاصرة هذا وباءاإلعالن عنها من طرف احل

 .احلرص على ضمان األمن الصحي داخل احملاكم

ال والذي ينص يف مادته السادسة على أن مجيع اآلج (2)كما صدر مرسوم بقانون 

وكذا   ، سواء يف قوانني الشكل أو قوانني املوضوع،نصوص عليها يف النصوص التشريعيةامل

النصوص التنظيمية، سيتوقف احتسابها، وسيستمر هذا التوقف طيلة فرتة حالة 

الطوارئ الصحية املعلن عنها، وإىل غاية اإلعالن الرمسي عن رفع هذه احلالة، حيث 

 لرفع احلالة املذكورة.  من اليوم املوالي سيستأنف احتساب األجل ابتداء

                                                           
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن  2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867صدر بالجريدة الرسمية عدد  2

 عنها 
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ة ستئناف اخلاصطعن باالل الجاومبوجب الفقرة الثانية من هذه املادة، فإن آ

العتقال لنظرية ومدد احلراسة اادد مكذا وأشخاص يف حالة اعتقال، بالقضايا املتابع فيها 

ل فرتة ابها خالستلن يتوقف اح ية،نائاالحتياطي املنصوص عليها يف قانون املسطرة اجل

رة عليه يف الفق املنصوص وقفال حالة الطوارئ الصحية، وستبقى مستثناة من مقتضى

 األوىل.

 اتل فان السيدونا القكور اءودائما يف إطار احلد من العدوى بسبب تفشي وب

 و اليت 151/1مذكرة عدد  2020مارس  16الرئيس املنتدب للسلطة القضائية أصدر  يوم 

موعة من أجل اختاذ جم ملكة منامل اكمافة املسؤولني القضائيني مبختلف حموجهها إىل ك

 23يوم  ستجد، كما وجهرونا املكو باءوالتدابري واالحتياطات الالزمة للحد من انتشار 

يئات ؤساء اهلني ورسؤولني القضائيواليت ناشد فيها امل  13/3مذكرة عدد  2020مارس 

يا نايات أو قضاجلنح واجلا اضايتص بالبت يف قالفضائية مبختلف احملاكم اليت خت

 يكون اجللسات، وأاّل ىل قاعات إقلنيالتحقيق أن تعمل ما بوسعها لتفادي إحضار املعت

ن وإعادة العامة للسجو االدارة ياتكانذلك إال عند الضرورة القصوى، مراعاة لظروف وام

يع مج ى سالمة وصحةظ عللحفات لودااالدماج اليت يتحتم عليها بذل املزيد من اجمله

ضهم بعاط عند خروج ن االحتيمكن أم هو ما يفرض اختاذ مانزالء املؤسسات السجنية، و

ات دون  تأخري امللفيفضا البت أي كرة، ومّما جاء يف املذحلضور اجللسات املخصصة هلم

 الصحي واحتاذ اء احلجرنته اإحضار املعتقلني وتأخري ملفات اجلنايات إىل حني

 حملاكم. ا يفءات الالزمة ملنع اتصال املعتقلني بالغرياالجرا

 2020مارس  17ويف نفس السياق صدر بالغ عن رئاسة النيابة العامة مؤرخ يف 

يعلن فيه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات 
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ا زائفة ذات عالقة مبوضوع العامة لدى حماكم اململكة من أجل متابعة كل من يروج أخبار

 فريوس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بني الناس أو املساس بالنظام العام.

 :على املستوى االجتماعي

قاهي، امل تقرر إغالق أعلنت وزارة الداخلية أنه 2020مارس  16بتاريخ 

ت عااألندية والقافالت، واحل عاتواملطاعم، والقاعات السينمائية، واملسارح، وقا

عار عموم، وحتى إش وجه اليفب، لقرالرياضية، واحلمامات، وقاعات األلعاب ومالعب ا

دابري ك يف إطار التساء، وذلمسة سادآخر، انطالقا من اليوم االثنني، على الساعة ال

كة، ومن ملستجد باململاكورونا  باءوشي واإلجراءات االحرتازية املتخذة للتصدي خلطر تف

 اطنني.ات واملواطنلمولرص على ضمان األمن الصحي منطلق املسؤولية واحل

ع حمالت عرض وبيوملتاجر ق واوامع االشارة إىل أن هذا اإلجراء ال يشمل األس

خدمة توصيل  اعم اليت توفر  واملططننيموااملواد واملنتجات الضرورية للمعيشة اليومية لل

وطنية نتظم للسوق الاملتمر وملسن االطلبات للمنازل، مؤكدة احلرص على ضمان التموي

الكايف من  ني توفر العرضزيع وتأملتوك اباملواد التموينية األساسية وعدم املساس مبسال

 .لكةملمهذه املواد مبختلف نقاط البيع ومبجموع أسواق ا

ذا هتخذة حملاصرة زية املحرتاالويأتي البالغ يف إطار التدابري واالجراءات ا

 طنني.واطنات واملوالصحي للمامن األ و احلرص على ضمانالوباء، ومن منطلق املسؤولية 

كما سّن املشرع املغربي قانون حالة الطوارئ الصحية مبوجب مرسوم بقانون رقم 

( يتعلق بسن أحكام خاصة 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر يف  2.20.292

صادر يف  2.20.293حبالة الطوارئ الصحية واالجراءات االعالن عنها، ومرسوم رقم 

( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 2020مارس  24) 1441من رجب  29
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اللذين جاءا مبجموعة من  (3)19الرتاب الوطين ملواجهة تفشي فريوس كورونا كوفيد 

 االجراءات جنملها يف اآلتي: 

 نظرا ب الوطينلرتاد اإن حالة الطوارئ الصحية مفروضة على صعي  -

 سالمتهم،نا حياة األشخاص وهديد وباء كورولت

 20/03/2020من  بتدأتية مت حتديد فرتة زمنية حلالة الطوارئ الصح -

 ن مفعوهلا،مع إمكانية متديد مدة سريا 20/04/2020وتنتهي يف 

وارئ رتة الطفالل ة خال حتول التدابري املتخذة من طرف احلكوم -

 قني،خلدمات للمرتفاني وتأم ويةحليالصحية من ضمان استمرارية املرافق العمومية ا

ن السلطات علصادرة ات اراريتعني على األفراد التقيد باألوامر والق -

 العمومية،

 ابري التالية:اذ التداخت ميةخّول قانون الطوارئ الصحي للسلطات العمو -

ل سكناه حمخص خارج ل شلك عدم مغادرة األشخاص حملل سكناهم، منع أي تنقل

ية من املادة الثان ة باء منفقرال وى واحملصورة يفإال يف احلاالت الضرورية القص

( املتعلق 2020مارس  24) 1441من رجب  29الصادر يف  2.20.293املرسوم رقم 

 هة تفشي فريوسين ملواجلوطااب بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرت

ا كانت ذإال إاص شخجتماعات لأل، منع التجمعات والتجمهرات واال19كورونا كوفيد 

كمها رية و من يف حت التجاالاحمل روعيت فيها تدابري الوقاية، إغالقلغرض مهين و

 اليت تستقبل العموم.

                                                           
( 2020مارس  24)  1441من رجب  29، مكرر 6867بعد المائة، العدد سعة مرسومين منشورين بالجريدة الرسمية، السنة التا 3

 .1783_1782الصفحة 
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ثنائية أي صفة استخذ بتت ميكن للحكومة يف حالة الضرورة القصوى أن -

 ستعجالية يكوني صبغة اكتسيئي إجراء ذي طابع اقتصادي أومالي أواجتماعي أوبي

 لطوارئ.ان إعالن حالة عملرتتبة ة البيرة يف مواجهة اآلثار السمن شأنه االسهام مباش

، هلذا القانون خالفنيق املح وقد نص هذين املرسومني على جمموعة عقوبات يف

احلبس من ب طات العموميةعن السل درةلصاتكمن يف معاقبة املخالفني لألوامر والقرارات ا

  دونو بإحدى هاتني العقوبتنيأ درهم 1300و 300بغرامة بني شهر إىل ثالثة أشهر و

رارات قن عرقل تنفيذ وبة كل ملعقافس االخالل بالعقوبة اجلناية األشد، كما يعاقب بن

يعاقب أواالكراه، و والتدليسد أهديالسلطات العمومية املتخذة عن طريق العنف أوالت

ح صيااخلطب أوال ت بواسطةارالقراأيضا كل من قام بتحريض الغري على خمالفة هاته 

وبات وبواسطة املكتأعمومية، ال عاتأوالتهديدات املفّوه بها يف األماكن أواالجتما

واالجتماعات يف األماكن أ املعروضةأو زعةأواملطبوعات أوالصور أواألشرطة املبيعة أواملو

ئل سطة خمتلف وساوم أوبوالعماار العمومية، أوبواسطة امللصقات املعروضة على أنظ

 .خرىأيلة البصرية أوااللكرتونية وأي وساالعالم السمعية 

 على املستوى االقتصادي:

أعلنت احلكومة املغربية عن إنشاء جلنة يقظة لتتبع وحتديد االجراءات الالزمة 

وزارة االقتصاد واملالية  ملواكبة التأثريات احملتملة على االقتصاد املغربي، وبذلك أعلنت 

نة اليقظة االقتصادية، واليت تضم كل من: وإصالح اإلدارة املغربية، عن تشكيل جل

وزارة الداخلية، وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج، 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، وزارة الصحة، وزارة 

سياحة والصناعة التقليدية الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، وزارة ال
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والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي، وزارة الشغل واإلدماج املهين، بنك املغرب، 

اجملموعة املهنية لبنوك املغرب، االحتاد العام ملقاوالت املغرب، جامعة الغرف املغربية 

 .للتجارة والصناعة واخلدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية

 ( يف عقد اجتماعها الثاني يومCVEاليقظة االقتصادية )وقد شرعت جلنة    

ث أعطت ارة، حيإلدية وإصالح امبقر وزارة االقتصاد واملال 2020مارس  19اخلميس 

ا عن ء الذين توقفوم األجرايه لذيااألولوية خالل هذا االجتماع للجانب االجتماعي 

تحديد لألزمة، وأيضا ارا من ضرتثر ألكاالعمل، وكذلك الختاذ تدابري لفائدة املقاوالت 

االجراء  جراءات لفائدةة من اإلموعجم جمموعة تدابري على املستوى اجلبائي. ومت اختاذ

 .2020 نيويو واملقاوالت اليت ستظل سارية املفعول حتى نهاية

 وتتجلى هاته التدابري و االجراءات يف:    

 تدابري لفائدة األجراء واملشغلني:

 مان االجتماعيطين للضالو وقاء املصّرح بهم لدى الصندسيستفيد مجيع األجر

درهم  1000 هرمن تعويض قد ،بة املتوقفون عن العمل من طرف مقاولة يف وضعية صع

 يونيوشهر أبريل و ماي ودرهم خالل أ 2000، وتعويض قدره 2020خالل شهر مارس 

املرض  االجباري عن نيبالتأم لقةملتع، باإلضافة إىل التعويضات العائلية وتلك ا 2020

(AMO .) 

 لقروض البنكيةسداد ا أجيلت سيتمكن هؤالء األجراء أيًضا من االستفادة من

 .2020 يونيو 30)قروض االستهالك وقروض السكن( إىل غاية 

املتوسطة  رى واملقاوالتة والصغتوسطملإختاذ تدابري لفائدة املقاوالت واملقاوالت ا

  تواجه صعوبات.والصغرية جدا واملهن احلرة اليت
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 .2020يونيو  30تعليق أداء املساهمات االجتماعية إىل غاية 

( حتى  leasingsجيار )ض اإلروتأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بق

 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.  30

كزي للضمان وق املرلصنداا تفعيل خط إضايف للقروض متنحها البنوك ويضمنه

CCG. 

 :ري الضريبيةالتداب

مليون  20عن  2019ية ملالاة ميكن للمقاوالت اليت يقل رقم معامالتها للسن

إذا  2020يونيو  30ى حت بيةدرهم، االستفادة من تأجيل وضع التصرحيات الضري

 رغبت يف ذلك،

يونيو  30( حتى ATDتعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغري احلائز ) 

 /562524https://ahdath.info(. أنظر :  13)2020

أصدرت  2020مارس  27ة جلمعام ويف اجتماع ثالث للجنة اليقظة االقتصادية يو

 املهيكل، يف القطاع غري العاملة سرلأل اللجنة املذكورة بالغا يهم عملية الدعم املؤقت

ئحة ملتضررة من جاتماعي واالجان ضماوهي األسر غري املسجلة يف الصندوق الوطين لل

 تي:اآلك،  كورونا، و أن هذه االستفادة ستكون على مرحلتني

يد" وتعمل يف مة "رامخد من املرحلة األوىل: تهم األسر اليت تستفيد -

ثر احلجر يومي إ دخولى مالقطاع غري املهيكل، وأصبحت ال تتوفر عل

الية ساعدة ممن م ادةالصحي، حيث إن هذه األسر ُيمكنها االستف

جائحة  حماربة ندوقد صمتكنها من املعيش، واليت سُتمنح من موار

 لسادس.امد حملك "كورونا"، الذي أنشئ تبًعا لتعليمات امل

https://ahdath.info/562524
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 ي:وحتدد هذه املساعدة املالية على النحو التال

 قل،أدرهم لألسرة املكونة من فردين أو  800أوًلا: 

 د،فراأ أربعة ثالثة إىل درهم لألسرة املكونة من 1000ثانًيا: 

 خاص،ة أشادها أربعدرهم لألسرة اليت يتعدى عدد أفر 1200ثالًثا: 

م بطاقة رسال رقد" إميوجيب على رب األسرة الذي يستفيد من خدمة "را

 .1212لرقم: امول إىل حملافه "راميد" اخلاصة به عن طريق رسالة قصرية من هات

، وميكن اإلدالء 2019دجنرب  31ة يف وسُتقبل بطاقات "راميد" اليت كانت صاحل

من  ابتداء ًياُتوزع املساعدات تدرجي مارس، على أن 30بالتصرحيات ابتداًء من االثنني 

 ائحة.ليها اجلُتم لوقائية اليتا، من أجل احرتام اإلجراءات 2020أبريل  6االثنني 

 املرحلة الثانية: تهم األسر اليت ال تستفيد من خدمة "راميد"، واليت -

تعمل يف القطاع غري املهيكل، واليت توقفت عن العمل بسبب احلجر الصحي، إذ 

سُتمنح هلا املبالغ املذكورة نفسها سابًقا، على أن ُتطلق منصة إلكرتونية خمصصة 

  . (4)لوضع التصرحيات يف األيام املقبلة

اء، وإذا قاربنا ما جاء به االجتماع الثاني الذي هّم اجلانب االجتماعي لألجر

نالحظ أنه مل خيرج عن روح نظام الضمان االجتماعي عندما قرر منح تعويض شهري 

ثابت وصايف وتعويضات عائلية وتعويضات متعلقة بالتأمني االجباري عن املرض جلميع 

األجراء املصرح بهم لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي واملتوقفون عن العمل من 

كما أنه راعى الظروف الصعبة اليت قد تكون متر منها طرف مقاولة يف وضعية صعبة. 

                                                           
4 https://www.hespress.com/economie/465217.html 

https://www.hespress.com/economie/465217.html
https://www.hespress.com/economie/465217.html
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ى مقاولة من املقاوالت عندما قّرر اختاذ تدابري لفائدة املقاوالت املتوسطة والصغر

مراعاة ملا متّر منه عجلة االقتصاد ليس الوطين فحسب والصغرية جدا واملهن احلرة . و

ة االقتصادية خالل اجتماعها بل العاملي بسبب فريوس كورونا، فقد أحسنت جلنة اليقظ

الثالث عندما اختذت قرارا من األهمية مبكان باستفادة أجراء القطاع غري املهيكل 

، يف انتظار ما ستسفر عنه اجتماعاتها ميد"املتوفرين على بطاقة املساعدة الطبية "را

االستفادة  املقبلة إلدراج حتى األسر املعوزة اليت ال تتوفر على مثل هاته البطائق من أجل

 من املساعدات املالية.

وجتدر االشارة إىل أن التعويضات اليت سيمنحها الصندوق الوطين للضمان 

االجتماعي لألجراء الذين توقفوا عن الشغل نتيجة مرور مقاوالتهم بظروف صعبة 

نتيجة جائحة فريوس كورونا، خيتلف متاما عن التعويضات اليت مينحها ذات 

فالتعويض األخري خيّول للمؤمن له الذي  د فقدهم لشغلهم،الصندوق لألجراء عن

فقد شغله بكيفية ال إرادية، والذي جيب عليه أن يثبت توّفره على فرتة للتأمني  يكون

يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ  780بنظام الضمان االجتماعي ال تقل عن 

السابقة هلذا التاريخ، كما يتعني  يوما خالل اإلثين عشر شهرا 260فقدان الشغل، منها 
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عليه أن يكون مسّجال كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 

وأن يكون قادرا على العمل، وعندها مينح التعويض عن فقدان الشغل ملدة ستة أشهر 

ن جديد من تبتدئ من اليوم املوالي لتاريخ فقدان الشغل، وميكن للمؤمن له أن يستفيد م

التعويض املذكور متى استوفى هاته الشروط. ويساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 

من األجر الشهري املتوسط املصرح به لفائدة األجري خالل الستة وثالثني شهرا  70%

األخرية اليت تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا املقدار احلد األدنى 

ب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطين القانوني لألجر، وجي

للضمان االجتماعي، حتت طائلة سقوط احلق، داخل أجل الستني يوما لليوم األول من 

 . (5)فقدان الشغل، ماعدا يف حالة قوة قاهرة 

ار رقم اد الرقمي إخباالقتص رة وجاكما أصدرت وزارة الصناعة و االستثمار و الت 

ملساحات د الغذائية و اع املوابي التجه اىل التجار و املهنيني بشان اغالق حممو 20/267

اء دخل هذا االجروم حيث يل ين كالكربى  غريها  على متم الساعة السادسة مساء م

 .2020مارس  22حيز التنفيذ انطالقا من يوم االجد 

                                                           
 ما يليه من نظام الضمان االجتماعي.مكرر و 46أنظر: الفصل  5
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منع  2020مارس  21لة ف ليتصويف بالغ لوزارة الداخلية تقرر ابتداء من من

ركة نقل حملنع ال يشمل أن هذا اون، ملداستعمال وسائل التنقل اخلاصة و العمومية بني ا

املواطنني  ا يضمن تزويدنسانية مباو  ديةالبضائع واملواد االساسية اليت تتم يف ظروف عا

ية اب صحية و مهنالت ألسبتنقال جبميع حاجياتهم اليومية، كما أن املنع ال يشمل

 ت.سساملؤثائق املسلمة من طرف االدارات و ااملثبتة بالو

 غرب بناء علىذها امل اختليتوبهذا نقف على جمموعة التدابري االحرتازية ا

ها اليت أبانت كلوملستجد، انا وروكالتوجهات امللكية السامية للحد من تفشي فريوس 

ءات جرااذ جمموعة إاء، باختلوبا اعن يقظة املغرب وسياسته االستباقية للتصدي هلذ

 ".يا بأنه "قاتلصنف عاملياء وب مهمة على خمتلف األصعدة واجملاالت توقيا لتفشي

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 الدكتور مراد فارسي   

  معةجا دكتور يف العلوم القانونية والسياسية  

 سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس  
 

 

 

 حالة الطوارئ الصحية باملغرب:    
 املواكبة قانوني واإلجراءاتـزيل التنـال  

 

 ملخص املقال: 

متاشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العاملية من اعتبار فريوس كورونا املستجد 

"وباء عامليا"، وما تعرفه الساحة الدولية من سرعة تفشي هذا الفريوس،  19 -كوفيد

عية القانونية جلميع أعلن املغرب حالة الطوارئ الصحية مبرسوم قانون، إلعطاء املشرو

تدخالته على مجيع املستويات، وذلك بسبب حالة االستعجال اليت تتطلب السرعة 

والدقة يف التدخل للحيلولة دون انتشار هذا الوباء، وذلك باختاذ مجيع التدابري 

 الضرورية اليت تتطلبها هذه املرحلة. 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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لصحية، ومعرفة اطوارئ ة الاللذلك قمنا بهذه الدراسة القانونية، لتعريف ح

ن مدولة للتخفيف ذتها الاخت ليتاالقوانني املؤطرة هلا، والوقوف على االجراءات 

ليت ، واملعيقات املقاوالتوا سرتأثريها على احلياة االجتماعية واالقتصادية لأل

 تعرتضها.

         In line with the World Health Organization decision of 

declaring the novel corona virus outbreak a pandemic, and due to the 

rapid spread of this virus worldwide, Morocco has decided to declare a 

state of health emergency by decree-law. The decree-law gives the 

Moroccan government a legal legitimacy to all its interventions at all 

levels. Also as a matter of urgency, the quickly taken measures were to 

contain the spread of Covid-19 pandemic. 

         Therefore, we have conducted this legal study to define the 

state of health emergency, and to describe its decree-laws within their 

contexts. Also to find out the measures taken by government to mitigate 

the current situation impact on the social and economic life of families 

as well as on businesses. 

 متهيــــــد:

 11ء عايربيسوس األربغدهانوم وس أدرأعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تي

رونا املستجد ريوس كورب فتت تعتأن املنظمة التابعة لألمم املتحدة با 2020مارس 

 ا".ء عاملي"وبا ي يتفشى يف خمتلف أرجاء املعمورة" والذ19-املسبب ملرض "كوفيد
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رة حة ميكن السيطهذه جائيف "نوقال أمام ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة جب

اجة ا يعين أنك حبانه. وهذمك عرفتس إذا كنت ال عليها، ولكن ال ميكن حماربة فريو

على كل  تها، مضيفا أنا ومعاجلارهختبإىل مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزهلا وا

ا ة أساسية. ودعوس ركيزلفريااء بلد اعتماد نهج شامل يتكيف مع وضعه، ويعد احتو

لق اقتصادي إحداث ق نبوجت البلدان إىل إجياد توازن عادل بني محاية الصحة

 واجتماعي، واحرتام حقوق اإلنسان.

سرعة  حة الدولية منفه الساتعر ماومتاشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العاملية و

 2020مارس  20ة وم اجلمعيية لصحتفشي هذه اجلائحة، أعلن املغرب حالة الطوارئ ا

 . 2020أبريل  20عند الساعة السادسة مساءا إىل غاية 

ا؟  وماهي هلملؤطرة انني واالطوارئ الصحية؟ وما هي الق فما هي إذن حالة

حلياة اتأثريها على  لتخفيف منلة  قدماالجراءات اليت اختذتها الدولة، والضمانات امل

 يت تواجهها؟.راهات الإلكاهي االجتماعية واالقتصادية لألسر واملقاوالت؟ وما

 ني:نقطتل ن خالم كل هذه األسئلة وغريها سنحاول االجابة عليها

  مة هلا. املنظواننيالقوالنقطة األوىل: مفهوم حالة الطوارئ الصحية 

 ات.راءات والضمانب: اإلجملغربا النقطة الثانية: إعالن حالة الطوارئ الصحية 
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 رئ الصحية والقوانني املنظمة هلاالنقطة األوىل: مفهوم حالة الطوا

القرارات   اختاذيف عةسرإن مواجهة احلاالت الصحية الطارئة يستدعي ال

لي، الوطين والدو ى الصعيدعل رضوالتعامل معها جبدية، واحليلولة دون انتشار امل

لدرجة ة العمومية باال الصح جم يفواحلماية منه ومكافحته ومواجهته، باختاذ تدابري

ع مى حنو يتناسب ريها، علوغ ديةاألوىل، واجملاالت األخرى االجتماعية واالقتصا

ييزها رئ الصحية ومتلة الطواحا هومدقة، ولن يتأتى ذلك إال بتحديد مفاملخاطر احمل

ا، يف جو ية اليت تؤطرهالقانون زلةملنعن احلاالت املشابهة هلا )أوال(،  وبتنزيلها ا

 ا(.ية )ثانيماعاجلويسوده تطبيق القانون واحرتام احلريات الفردية 

 أوال: حتديد مفهوم حالة الطوارئ الصحية. 

، اليت مت إقرارها من قبل مجعية 2005وائح الصحية الدولية لسنة حسب الل

، والذي يعترب املغرب عضوا فيها، تعين عبارة 6الصحة العاملية الثامنة واخلمسني

 "طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا:

ب انتشار ذلك بسبوول، لديشكل خطرا حمتمال حيدق بالصحة العمومية ل  -1

 دوليا؛املرض 

 .7قد يقتضي استجابة دولية منسقة  -2

وإلعالن حالة الطوارئ الصحية العاملية، يستشري املدير العام ملنظمة الصحة 

العاملية جلنة الطوارئ الصحية التابعة للمنظمة، ويستعني باملعلومات املقدمة من طرف 

                                                           
 .2008يونيو  15، وبدأ نفاذها  في 2005ماي  23بتاريخ  - 6
 .9، منظمة الصحة العالمية، الطبعة الثانية، ص:2005اللوائح الصحية الدولية لسنة  - 7
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على التجارة الدول األطراف، واخلرباء، وخطر اإلنتشار الدولي للمرض، وخطر التأثري 

 والسفر الدوليني، ويتخذ القرار النهائي إلعالنها.

ات إىل مجيع يم توصيتقد ىلويؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ صحية عاملية، إ

ل غري دخمع جتنب الت حلد منه،و اد أالبلدان، تهدف إىل منع انتشار املرض عرب احلدو

 الضروري يف التجارة والسفر. 

ة مة "حالملنظسة اليت أعلنت فيها ااملرة الساد 19-يدوتعترب جائحة كورونا كوف

انزا اآلتي: إنفلو لى النحوا عاتهطوارئ صحية عامة تثري قلقا دوليا"، فكانت سابق

، 2014، وإيبوال سنة 2014، وشلل األطفال سنة 2009سنة   ((H1N1اخلنازير 

 .2019، وإيبوال سنة 2016وزيكا سنة 

على أنه:  2005الثالثة من اللوائح الصحية لسنة ينص البند الرابع من املادة و

"تتمتع الدول، عمال مبيثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي، باحلق السيادي يف 

وضع التشريعات وتنفيذها وفقا لسياساتها الصحية. وينبغي هلا لدى القيام بذلك دعم 

 .8الغرض املتوخى من هذه اللوائح

واد ميكن أن نستنتج أن إعالن حالة الطوارئ الصحية من خالل قراءة يف هذه امل

بالنسبة للدول، يبقى قرارا سياديا للدولة تعلنه من خالل تشريعاتها الوطنية عند 

االقتضاء وانسجاما مع قرارات منظمة الصحة العاملية، كلما كانت حياة األشخاص 

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص: 2005اللوائح الصحية الدولية لسنة  - 8
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ر النهج الذي تتبعه وسالمتهم مهددة جراء سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها، أو قصو

 الدولة للسيطرة عليها.

وبالرجوع إىل التشريع املغربي فإننا ال جنده ينظم حالة الطوارئ الصحية بقانون، 

لكن يتطرق لبعض احلاالت االستثنائية املشابهة إلعالن حالة الطوارئ الصحية، واليت 

لنظام العام، ومن تقتضي ضرورة التوفيق بني ممارسة احلرية ومتطلبات احملافظة على ا

(، وحالة احلصار)الفصل  9من الدستور 59بني هذه احلاالت جند حالة االستثناء)الفصل 

 من الدستور(. 74و 49

 من خالل شروط الصحية وارئلطافحاليت االستثناء واحلصار، ختتلفان عن حالة 

، أو الرتاب الوطين ديد حوزةته يف موضوعية وأخرى شكلية. فالشروط املوضوعية تتمثل

ية )حالة الدستور ساتمؤسوقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السري العادي لل

روط ارجي. أما الشخاخلي أو دطر  خيفاالستثناء(، أو أن يكون أمن الدولة ومؤسساتها 

ي بعد علن بظهري ملكاء فهي تتثنالساالشكلية اليت البد من توفرها، فبالنسبة حلالة 

ن، ورئيس ملستشاريالس س جمجملس النواب، ورئياستشارة رئيس احلكومة ورئيس 

ري يضا مبقتضى ظهأاحلصار  الةحلن احملكمة الدستورية وتوجيه خطاب إىل األمة. وتع

 .جمللس الوزارياشأنه يف بول تداملكي يوقع بالعطف من قبل رئيس احلكومة، بعد ال

 ومن مت فإن حالة الطوارئ الصحية تعد أقل خطورة من حاليت االستثناء

واحلصار، لكون السري العادي للدولة يبقى مستمرا من خالل مؤسساتها الدستورية 

                                                           
يوليوز  29) 1432شعبان  27بتاريخ  1.11.91الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  2011ربية لسنة ـالمغدستور المملكة  - 9

 .2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964( ج.ر عدد 2011
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ومرافقها االدارية يف جو يطبعه السلم و األمن، وأن اخلطر يهدد اجلانب الصحي الذي 

 .وتوعوية، اجتماعية واقتصادية... ميكن احتواءه بتدابري صحية، وقائية

مة املشرع للحكو ب، مينحملغرابصحية ويف ظل غياب قانون ينظم حالة الطوارئ ال

مني ضرورة تأ اوالغاية منه ان،ملآليات قانونية ميكن عن طريقها التشريع عوض الرب

 ظروف، ومواجهةكانت ال همامقف السري العادي ملرافق الدولة اليت ال تقبل التو

هي  مامل التأخري. فوال حتت جالستعاملستجدات اليت تطرأ، واليت قد تكتسي صبغة اال

 إذن هذه اآلليات القانونية وكيف يتم تفعيلها؟

 ثانيا: القوانني املنظمة  حلالة الطوارئ الصحية باملغرب.  

رسة الوظيفة يف مما ملانربإن احلاالت اليت تتعلق حبلول احلكومة حمل ال

 التشريعية تكون ناجتة عن:

 هو ما ان، ود الربملنعقااات تفويض التشريع مبقتضى القانون أثناء دور

 (.2011تور من دس 70يعرف باملراسيم التفويضية )الفصل 

 رف ية، وهو ما يعلربملانارات لدوالتشريع يف الفرتة الفاصلة بني انعقاد ا

 من الدستور(. 81مبراسيم الضرورة )الفصل 

ل الفص دستور، والتفويض يف إطارمن ال 70إن الفرق بني التفويض يف إطار الفصل 

يأذن للحكومة  ملان أنلربلكن أن األول تفويض إرادي حبيث ميمن الدستور، هو  81

أن  ن ذلك. يف حنيميتنع ع أن له بالتشريع يف جمال من جماالت القانون، كما ميكن

 ن.ربملار أثناء عطلة الهو تفويض حبكم الدستو 81التفويض يف إطار الفصل 
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 11بقانونمن الدستور إلصدار مرسوم  8110لذلك استندت احلكومة على الفصل

الذي يتعلق بسن أحكام خاصة حبالة  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2.20.292رقم 

 الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الذي تزامن مع الفرتة الفاصلة بني الدورات.  

 سيم:ملرااه إذ ال بد من توافر أربعة شروط إلصدار مثل هذ

 وجود ضرورة ملحة تفرض إصدارها؛ 

 ي بني دورة أملان، الرب راتك خالل الفرتة الفاصلة بني دوأن يكون ذل

 أكتوبر ودورة أبريل؛

  ر؛ألماأن يقع باالتفاق مع اللجنة اليت يعنيها 

  رب دورة عادية.ن يف أقملالرباأن يتم عرض املراسيم املتخذة على مصادقة 

دقة فإذا أقر الربملان هذه املراسيم استمر سريان مفعوهلا، أما إذا رفض املصا

عليها، فإنه يزول ما كان هلا من قوة القانون، ويتوقف سريان مفعوهلا، إال أن هذا 

 12الرفض ال يسري بأثر رجعي احرتاما للمراكز القانونية واحلقوق املكتسبة.

قانون، لكن بملرسوم اذا هإلصدار  من الدستور يعترب اإلطار الدستوري 81فالفصل 

تندت مرضيا هلم، اسألفراد ولما ملزاملشروعية و لكي يكون هذا املرسوم مطابق ملبدأ

 من الدستور. 24و 21احلكومة إىل الفصول 

                                                           

من الدستور: "يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها  81ينص الفصل  - 10

 والية".دية المالمصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته العااالمر في كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد 

 .1782(، ص:2020مارس  24) 1441رجب  29 خمكرر بتاري 6867الجريدة الرسمية عدد  - 11

ونية عبد الحليم العربي: الحريات العامة وحقوق اإلنسان في القانون المغربي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القان - 12

 .33، ص:2002-2001لسنة الجامعية ا -واالقتصادية واالجتماعية فاس



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 32P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

لرتاب سالمة اوان، سكحيث جيب أن تضمن السلطات العمومية سالمة ال 

من  21لجميع) الفصل كفولة لامل سيةالوطين، يف إطار احرتام احلريات واحلقوق األسا

ن ميك يذكر كلمة "قانون" اليت أنه مل 21صل الدستور(، ما ميكن مالحظته بشأن الف

 فيه.  ميكن التصرفق مطلق الحهو فه، للحكومة أن تعتمده لتقييد حق املواطن يف سالمت

نه مبعة ور بقراءة الفقرة الرامن الدست 24لكن جتد احلكومة سندها يف الفصل  

ين رتاب الوطرب اللتنقل، عاية حر مبفهوم املخالفة للتدخل وفق القانون قصد تقييد

دف من تدابري. واهل تضيات منملقاذه واخلروج منه والعودة إليه، وما يرتتب عن خرق ه

ارئ الصحية نون حالة الطورسوم قاة ملوعياتباع هذه الرتاتبية القانونية هو إعطاء املشر

 .2.20.292رقم 

 من الدستور باإلضافة إىل مرسوم قانون حالة 92و 90واستنادا إىل الفصلني  

مت إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الطوارئ الصحية السالف الذكر...

13مبرسوم 19-الوطين ملواجهة تفشي فريوس كورونا كوفيد
 24بتاريخ  293.20.2رقم  

 .2020مارس 

 هما: املغرب،بحية لصومن مت فهناك مرسومني ينظمان حالة الطوارئ ا

  الذي  2020مارس  23بتاريخ  الصادر 2.20.292مرسوم بقانون رقم

إلعالن راءات اوإج حيةيتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الص

 عنها.)عام: ميكن استعماله مستقبال(

                                                           
 .1783(، ص:2020مارس  24) 1441رجب  29مكرربتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد  - 13
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  بإعالن حالة  2020مارس  24الصادر بتاريخ  2.20.293مرسوم رقم

فريوس  هة تفشيواجملين الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوط

 (19-اص بفريوس كوفيد.) خ19كوفيد -كورونا

نني؟ وما هي ه القواا هذيهفما هي إذن التدابري واإلجراءات اليت نصت عل

رف علن عنها من طازية اململواات العقوبات اليت تطال املخالفني؟ وما هي اإلجراء

 قاوالت؟ألسر واملى اعل احلكومة للتخفيف من تأثري حالة الطوارئ الصحية

الطوارئ الصحية باملغرب: اإلجراءات النقطة الثانية: إعالن حالة 
 والضمانات.

مة والتدابري ت الصارراءاجسارعت احلكومة املغربية الختاذ جمموعة من اإل

، 19-يدحة كورونا كوفتشار جائان من الوقائية واالحرتازية غري املسبوقة، بهدف احلد

 .عيةومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتما

وس جهة هذا الفريذة ملواملتخا إلجراءات الصارمة، والتدابريفما هي إذن هذه ا

ألسر اقابل لفائدة دولة باملال تها)أوال(، وما هي االلتزامات والضمانات اليت قدم

 واملقاوالت )ثانيا(.
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 19-كوفيد س كوروناريوفشي اإلجراءات والتدابري املتخذة ملواجهة تف أوال:

 باملغرب.

ابري حكومة اختاذ مجيع التدميكن لل 2.20.292ون رقم بناءا على املرسوم بقان

ة، أو نظيمية وإداريتمقررات  أو سيمالالزمة اليت تقتضيها هذه املرحلة، بواسطة مرا

 مناشر أو بالغات.

 وتضمن: 2.20.293قم ر لذلك مت إعالن حالة الطوارئ الصحية باملرسوم

  :رتاب ال رجاءر أسائبمكان وزمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية

 لسادسة مساءا؛يف الساعة ا 2020أبريل  20الوطين إىل غاية 

 ل سكناهم خاص حملألشارة اختاذ التدابري الالزمة من أجل عدم مغاد

 ى؛ومنع التنقل إال يف حاالت الضرورة القصو

 تستقبل رية اليتتجاال منع أي جتمع أو جتمهر... وإغالق احملالت 

 العموم؛

 ام العام فظ النظحها لزمنفيذية اليت يستاختاذ مجيع التدابري الت

 الصحي )تدابري الشرطة اإلدارية(؛

 ات لدولة و اجلماعرافق املني ابعمتكني املوظفني واألعوان واملأجورين الت

قاولة أو مية وكل عمومال الرتابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت

 هم، قصدمساءل أمؤسسة خاصة، من رخص استثنائية للعمل حتم

 ة باملراقبة.املكلف وميةلعمدالء بها عند االقتضاء لدى السلطات ااإل
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  مت تفريد العقاب بالنظر خلطورة  2.20.292ويف إطار املرسوم بقانون

األفعال بني ماهو زجري وماهو جنائي، فكانت العقوبات على خمالفة 

 300حالة الطوارئ هي احلبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبغرامة 

بإحدى هاتني العقوبتني، دون اإلخالل بالعقوبة  درهم أو 1300و

اجلنائية األشد، وهذه الصيغة حتيل على إمكانية تطبيق العقوبات 

 30215إىل  300والسيما الفصول  14املنصوص عليها يف القانون اجلنائي

 منه، وهي فصول تصل العقوبة فيها إىل مخس سنوات حبسا.

تضييق على نع وال املبريو تدالكن مقابل ما فرضته احلكومة من إجراءات 

ن إعطاء ان البد هلا مالفني، كلمخلات احلريات الفردية واجلماعية وما أتبعته من عقوب

 ذههفما هي إذن  الصحية، ارئلطوضمانات والقيام بتدابري للتخفيف من حدة حالة ا

 الضمانات والتدابري املواكبة؟.

 ية باملغرب.رئ الصحلطواالة الضمانات والتدابري املواكبة إلعالن حا ثانيا:

 من بني الضمانات اليت تقدمها احلكومة جند:

                                                           
( بالمصادقة على مجموعة القانون 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  - 14

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640ريدة الرسمية عدد الج ،الجنائي
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ األوامر أو : 300الفصل  - 15

 أو أحكام القضاء أو قراراته أو األوامر القضائية يعتبر عصيانا.القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم 

 والتهديد بالعنف يعتبر مماثال للعنف نفسه.

 إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. : 301الفصل 

ين إلى ن مائتمحا، فإن الحبس يكون من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسل

 خمسمائة درهم.

جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من : 302الفصل 

  مائتين إلى ألف درهم.

حة ن يحملون أسلمن مائتين إلى ألف درهم إذا كان في االجتماع أكثر من شخصي ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة       

 ظاهرة.

 حده.وأما إذا وجد أحد األشخاص حامال لسالح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه 
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 ات املقدمة  اخلدمتأمنية وضمان استمرارية املرافق العمومية احليوي

 للمرتفقني.

 ي أو اقتصاد جراءي إجيوز للحكومة اختاذ بصفة استثنائية أ

 :كلذوكمثال على  جال،ستعمالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة اال

  ختصيص مبلغ مالي من الصندوق اخلاص بتدبري جائحة

، لبعض الفئات املتضررة مباشرة من احلجر الصحي. وإن 16كورونا

كانت هذه العملية جد معقدة بالنسبة لألسر اليت تشتغل يف القطاع غري 

املهيكل، والغري مسجلة يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، واليت 

يد"، خصوصا يف ظل غياب سجل اجتماعي ال تستفيد من خدمة "رام

موحد، والذي أصبح ضرورة ملحة جيب االسراع بإخراجه مستقبال، 

لذلك ميكن أن تساعد اجلماعات الرتابية والسلطات احمللية احلكومة يف 

 االستهداف السريع هلذه الفئات. 

 دون املرور  ملستهلك اإىل السماح للفالحني ببيع منتجاتهم مباشرة

 واق.عرب األس

 يقضي بعضها بتمديد  17إصدار احلكومة جمموعة من املراسيم

وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على القمح اللني ومشتقاته إىل 

                                                           
مورخصوصية يحمل ( بإحداث حساب مرصد أل2020مارس  16)1441من رجب  21صادر في  2.20.269مرسوم رقم  - 16

 1441رجب  22مكرر بتاريخ  6865ة الرسمية عدد " ، الجريد19-اسم" الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد

 .1540(، ص: 2020مارس  17)
 .1807إلى  1803(، ص: من 2020مارس  30) 1441شعبان  5بتاريخ  6869الجريدة الرسمية عدد  - 17
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، والبعض اآلخر بوقف استيفاء رسم االسترياد 2020يونيو  15غاية 

املفروض على القمح الصلب، العدس، احلمص، الفول، الفاصوليا العادية 

 .2020تح أبريل ابتداء من فا

 اجلديدة سواء يف  18اعتماد بنك املغرب جمموعة من التدابري

جمال السياسة النقدية أو على الصعيد االحرتازي، سعيا منه إىل دعم 

ولوج األسر واملقاوالت إىل القروض البنكية، ومن شأن هذه التدابري 

الرفع بثالثة أضعاف القدرة على إعادة متويل البنوك لدى بنك 

رب...وتعزيز برناجمه اخلاص بإعادة متويل املقاوالت الصغرية جدا املغ

والصغرية واملتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إىل جانب 

 قروض االستثمار، والرفع من وترية إعادة متويلها. 

ه احة، وتشمل هذيل املتلتمواة يف املقابل جلأت البنوك إىل كافة وسائل إعاد

 بتداءا من شهراالقروض  ساطأق لى طلب من الزبون، تأجيل سداداالجراءات بناء ع

 ذلك أي مصاريف ، بدون أن يرتتب عن2020وحتى شهر يونيو  2020مارس 

تمادات ب ألقساط االععن الطل جيللتأاأوغرامات عن التأخري، وتهم هذه التدابري أيضا 

سر امات تأخري، لألدون رسم أو غر 2020يونيو 30القابلة لالستهالك، والتأخري حتى 

 والشركات اليت تتأثر مباشرة بهذه الظرفية. 

                                                           
مارس  29حفي، االجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل دعم االقتصاد والنظام البنكي، الرباط بنك المغرب، بالغ ص - 18

2020.www.bkam.ma   
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 نصوص ا يف الليهص عايقاف سريان مفعول مجيع اآلجال املنصو

رئ الصحية. ة الطوافرت اللخالتشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل 

الطوارئ  فع حالةريوم للي ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوا

ا األشخاص ة بقضايخلاصف انى آجال الطعن باالستئنااملذكورة. وتستث

لنظرية احلراسة ت احتضع املتابعني يف حالة اعتقال، وكذا مدد الو

 واالعتقال االحتياطي.   

 س كورونا اء فريوحتوت ااعتماد التعليم عن بعد يف إطار إجراءا

يه جمموعة غرب تعرتامل يف املستجد، وهذا شيء حممود. إال أن تطبيقه

 النقائص، من بينها:من 

 يتوفرون الالذين  لبةالطغياب تكافؤ الفرص، بالنسبة للتالميذ و 

ضري أو ال احل اجمليفاء على الوسائل املسهلة للتعليم عن بعد، سو

 القروي.

 زات التجهي دامانعغياب تكوين لألساتذة يف هذا اجملال، و

 الضرورية للقيام بهذه املهمة.

يف هذا املوضوع، يالحظ أن تنزيل القانون املؤطر يف اخلتام، ومن خالل اخلوض 

حلالة الطوارئ الصحية باملغرب والعمل به، أعطى احلكومة جمموعة من الصالحيات 

للتدخل يف مجيع السلطات: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية)مراسيم الضرورة(، 

ات. وهذه الصالحيات والسلطة القضائية يف اجلانب اإلجرائي املتعلق بوقف انعقاد اجللس
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فرضتها الظرفية الطارئة اليت مير منها املغرب، وراجعة إىل "تعاون السلط" الذي نص 

 عليه الفصل األول من الدستور، واليت ختضع ال حمالة لقاعدة ربط املسؤولية باحملاسبة.

ففي فرنسا مثال، يتم إبالغ أعضاء الربملان دون تأخري بالتدابري اليت اختذتها 

،  وقد يطلب أي معلومات إضافية يف سياق 19ومة أثناء حالة الطوارئ الصحيةاحلك

املراقبة والتقييم. كما سيتم حتليل تطبيق هذا القانون من قبل جلنة علمية ستعلن 

مبرسوم، تتكون من رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية، وعضوين آخرين 

جملس الشيوخ، باإلضافة إىل شخصيات حيددهما على التوالي رئيسا اجلمعية الوطنية و

 .20مؤهلة أخرى، وبالتالي قد تطلب هذه اللجنة من احلكومة تقديم حساباتها

إن ية ف" جوانب سلبية مأساوية على البشر19-وإذا كان جلائحة كورونا "كوفيد

سلطات، تبع من طرف اللنهج املاري تغيوهلا أيضا جوانب إجيابية للتفكري يف املستقبل، 

 من خالل:وذلك 

 وخنب يدةة جتنفيذ إصالحات بشكل أفضل من خالل حكام ،

 قادرة على رفع التحديات؛

 ا هو ل مكدف البحث عن مناذج اقتصادية مستدامة تسته

ك منعم تماسممع إنساني، اجتماعي، صحي، وعلمي، لبناء جمت

 باالستقرار والعدالة واألمن؛

                                                           
، 19-للتصدي لجائحة كوفيد 2020مارس  32بتاريخ  2020-290كانت فرنسا قد أعلنت حالة الطوارئ بمرسوم قانون رقم  - 19

 .2نص رقم  2020مارس  24بتاريخ  0072الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 
20 - Anaïs Thiébaux. Loi d'urgence sanitaire en France : ça veut dire quoi? , Le journal des Femmes, 03 
avril2020. https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2627081-loi-etat-urgence-sanitaire-
france-coronavirus-covid-19-definition-evolution-mesures-duree-journal-officiel/? 
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 جيع وتش طن،واامل جعل الدولة ومرافقها ومواردها يف خدمة

، وبث لكفاءاتاضان احتالبحث العلمي وجعله من بني األولويات، و

 إعالم هادف.

ذا التحدي، وجهة هبا ملشعووأخريا جيب علينا أن نكون يدا واحدة، حكومة 

ز هذا ملختصة الجتياااجلهات  عن صدريواالنضباط، والتحلي بالصرب، وااللتزام بكل ما 

 االمتحان بدون خسائر فادحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 بوطلحة امبارك لدكتورا                                                                                                                                                                                                                                  

 حاصل على الدكتوراه يف احلقوق 
 

 

 

النظام القانوني حلالة الطوارىء 
 دوليةـمغرب وفق املعايري الـالـب

 مقدمة:
بفضل ، كثر انتشارا يف اجملتمعمن املصطلحات أ21أصبح مفهوم حالة الطوارىء 

ل ، مما جعمن بلدان املعمور نتشر يف العديدظهور جائحة فريوس كورنا املستجد الذي ا

تعلن احلرب عليه وفق خطط رمسية تكاد تكون ، البشرية لتفادي انتشاره السريع

                                                           
عرف ا أندريه دي لوبادير حالة الطوارئ بأنها " نظام استثنائي للضبط تبرره فكرة حماية البالد من  - 21

ن هجوم لبالد ما" تدبير استثنائي هدفه حماية  . كما أن الفقيه  بارتيليمي عرف حالة الطوارئ بأنها الخطر"
،   أو يقتصر على جزء منه ن طريق نظام عسكري خاص للضبط قد يمتد إلى البالد كلها عسكري وشيك ع

ام األحك ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها ومحددة في قانون بينما عرفها الفقيه  جورج بيردو بأنها "
 قائمة علىيئة ال)الضرورة(، و يؤدي حدوثها إلى عجز السلطات الممنوحة لله العرفية أو قانون حالة االستدعاء

ا نح هذالضبط اإلداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو األحداث الشاذة، لذلك يم
 موريس  أما ،  في ذلك لرقابة القضاء القانون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف و تخضع 

 عن التنفيذية طةالسل تقوية ىيرتكز عل البالد لتأمين سلفا معد قانوني نظام " بأنها الطوارئ حالة فعرف "هوريو
ت اثناء حالة مولودي جلول حماية الحقوق و الحريا. "  العسكرية السلطة أيدي إلى المدنية السلطة نقل طريق

ن لقانوالطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق تخصص ا

 .10الصفحة  ، 2010-2009جامعة محمد خيضر بسكرة  الديتوري ،

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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ضيق احلاالت  أومنع االختالط يف ، جة بفرض احلجر املنزلي للمواطننينتي، دةموح

، مما عجل يف كثري من الذي بات يهدد الصحة العامة، هذا الوباء غري مرئي حلصار

مر أ، وهو رواح البشرأضد هذه اجلائحة اليت حتصد  22عالن حالة الطورىءإىل إبلدان 

وبني الناس فيما يتعلق مبدلوله ، لتداول يف وسائط االعالمدهان هذا املفهوم لعاد اىل األأ

وحتدد املعايري الدولية  ،والتشريعات الوطنيةممية  الصكوك األوتطوره يفالقانوني 

احلقوق حدود تقيد و ،و تبعا حلاالت معينةسيكة أكاللفرض حالة الطوارىء سواء ال

  والتزمات الدولة يف ظل توسيع صالحياتها. هوالواجبات عند فرض

ظام نهو ، عسكرية أو السياسيةسواء ال State of emergency حالة الطوارئإن 

ة تهدد عاديرئة وغري اط فملواجهة ظرو استثنائي حمدد يف الزمان واملكان تعلنه الدول،

ني روط حمددة وحلشادية يف عري غطرق وذلك بتدابري مستعجلة و، لبالد أو جزءًا منهاا

 زوال التهديد . 

يف التشريعات الدولية املتعلقة بهذا املوضوع، يرد دائمًا نص معياري يؤكد على 

ضرورة وأهمية حتديد احلالة يف املكان والزمان وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف 

رسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو اإلدارية  إزاء هذه احلالة، حتت اليت قد متا

طائلة البطالن وفقدان املشروعية، ألن حالة الطوارئ حالة استثنائية تشكل خطرًا جديًا 

 . على حريات املواطنني وكرامتهم

                                                           
 قانوني نظام بأنها "فهمي زيد أبو مصطفى الدكتور نظام الطوارئ   فقد عرفأما على مستوى الفقه العربي  - 22
رف عرف حالة الج طعيمة الدكتور جهته ومن  .العادية القوانين مقام  يقومو الظروف االستثنائية لمواجهة اعد

العادية  الظروف يف لها مما اتساعا   أكثر بسلطات التنفيذية للهيئة السماح مجرد على يقوم نظام " نهاالطوارئ بأ

 استثنائية تدابير عةمجمو هو " :بقوله الدولة بمجلس إبراهيم المستشار، ويعرفه وأمنها الدولة سالمة يهدد لما نظرا
 ثورات أو اضطرابات قيام أو مسلح عليها، اعتداء وقوع احتمال عند البالد سالمة على المحافظة منها الغرض
 لتحقيق السلطات مباشرة تركيز يرتب و منها أو جزء كلها البالد في يطبق إداري نظام إنشاء بواسطة فيها، داخلية
لطوارىء في ". مولودي جلول، حماية الحقوق والحريات اثناء حالة اأوقاها و الوسائل بأوجز األمن استقرار
، ستوريستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدالنظام الد

 .13، الصفحة 2010-2009جامعة محمد خيضر بسكرة 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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بأّنه احلالة اليت تتعّرض  ، قانون الطوارئ يف قاموس أوكسفوردوقد مّت تعريف 

؛ فيتّم فيها تعليق األحكام الدستورّية د خلطر حقيقّي أو كارثة طبيعّيةالبال فيها

، أما قاموس كامربدج فقد عّرف قانون الطوارئ على أّنه: نظام لسيطرةحتى استعادة ا23

مؤّقت من القواعد يتّم اختاذها من أجل التعامل و جتاوز مرحلة خطرة أو ظروف صعبة . 

أو احلاكم إعالن حالة الطوارئ عندما تتعّرض البالد خلطر  وخالهلا حيّق لرئيس الدولة

حقيقي أو حرب أو عند التأّكد من قرب حدوث خطر ما، وعلى أساس اإلعالن يتّم 

تسخري موارد الدولة احمللّية من أجل تقديم كافة املساعدات واخلدمات املطلوبة 

م املساعدات الطبية للمحتاجني كتحضري املالجئ، وإخالء املناطق املتضررة، وتقدي

منية متس احلقوق واحلريات، ومن املمكن أن أوالغذائية، وتتخذ اجراءات احرتازية 

تضطر الدولة لطلب مساعدة دولّية أو خارجّية إذا كانت قواتها الداخلّية ومصادرها غري 

 كافية ملواجهة احلالة الطارئة.

حكام املرتبطة به واأل ىل كل التفاصيلإوالتطرق ، جل معاجلة هذا املوضوعأومن 

جناح إل، لتحصيل الفائدة واملساعدة يف نشر الوعي بالقانون يف سبل االلتزام به واحرتامه 

كل املساعي اليت تقوم بها السلطات العمومية املختصة يف هذه الظرفية العصيبة اليت مير 

امتحان عسري  يفوالقضاء عليه ، لدان املعمور لتطويق وباء كوروناوسائر ب، بها املغرب 

                                                           
، وتعتبر كلمة دستور الفارسية لغويا: اعتمدت اللغة العربية هذه الكلمةالدستور كلمة فارسية األصل، وقد  - 23

 ى الوثيقةتور علويعتمد أنصار المعيار الشكلي في تحديدهم للمقصود بكلمة الدسالتأسيس والتكوين أو النظام، 
نها ة ال تتضمقاعد )أو الوثائق الدستورية(، فكل القواعد التي تتضمنها هذه الوثيقة تعتبر قواعد دستورية، وكل
ر على لدستولتعريف هذه الوثيقة ال تعتبر قواعد دستورية. ويعتمد المعيار الموضوعي أو المادي في تقديمه 
ذة أو اإلجراءات المتخموضوع أو محتوى القاعدة بغض النظر عن الجهة المصدرة للقاعدة أو الشكل 

، ستوريةرها دبحكم طبيعتها أو جوه فالدستور وفقا لهذا المعيار يضم مجمل القواعد  التي تعتبر إلصدارها،
شديد،  حترام)يعني الدستور( لها قدسية خاصة وا وأحكامهصوص وثيقة الدستور أم لم ترد...سواء  وردت في ن

 غتفر، وأنال ت وتأتي في المرتبة الثانية بعد الكتب السماوية، وان انتهاك الدستور أو اختراقه يشكل جريمة
ة، ية العريقمريكالدستور األمريكي الحالي، والذي يتمثل في سبع مواد فقط يمثل رمزا وتجسيدا للديمقراطية األ

قت استغر دستورواضعو هذا الدستور اآلباء المؤسسون األوائل . وان إجراءات تعديل إحدى فقرات ال كما أردها
 -مان زيع، عالقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوعصام علي الدبس،  مائتي عام بالتمام والكمال".

 ." 179والصفحة  59الى 56الصفحات من ، 2011األردن، الطبعة األولى لسنة 
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خصص املبحث االول للحديث عن مفهم أ، سوف لبشرية يف حربها ضد عدو غري مرئيل

، ويف املبحث الثاني املقارنةالتشريعية  الدولية وبعض االنطمة ريحالة الطوارىء يف املعاي

 .يف ضوء املستجدات التشريعيةنتناول النطام القانوني حلالة الطوارىء باملغرب 

 ة حالة الطوارىء وفق املعايري الدولية واالنطمة املقارن :ولاملبحث األ
 تنظمها، العام ستقرارن االم ائمة يف حالةاألصل يف الدولة أن تعيش بصورة د

، ت الدوليةاالتفاقا ة إىلنية إضافانوالقوحتكم عالقاتها جمموعة من القواعد الدستورية و

 تصبح، ار جسيمةيان ألخطألحا ولة يف بعضواستثناًء من هذا األصل قد تتعرض الد

ا بقواعد مواجهته وريلضراالقواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من 

ية لسلطة التنفيذاتتخذها  ئيةثنا. وهكذا فحالة الطوارئ إجراءات االستاستثنائية

نحاول يف وس. ة روط معينشمن وض بقرارات إدارية يف أحوال حمددة على سبيل احلصر

علق ما تيف، طوارىءحالة ال هوممف ممية لتحديدىل املقاربة االإتطرق هذا املبحث ال

، لية القوانني احمليع هلا يفلتشرلة واحملددات اليت تضع املواثيق الدولي ،مبضمونها

الة قرار حإلية يف ارب الدولتجااض وبيان املقاربة القانونية يف بعض الدول الستعر

 حكام املتعلقة بها .الطوارىء واأل

    ممة : حالة الطوارىء يف الصكوك األقرة االوىلالف
يف الوثائق  لطوارىءلة ااحلطار املعياري خنصص هذه الفقرة للحديث عن اإل

ول لضرورة وجيه الدتصد بق وهي، ليت تطرقت هلا ومبادىء اليت وضعتممية ااأل

ذلك و، اجلة املوضوعية يف معدولس لسقرارها حتى تكون متناغمة مع اإلإاحرتامها عند 

و أوال( أاية )ة والسيياملدن ي للحقوقلولد امن خالل القاعدة الدولية املقررة لذلك يف العه

 .ة )ثانيا(يمن خالل توصيات منطمة الصحة العامل
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 : حالة الطوارىء يف بعدها املعياري والأ
ال ض سياسات ل أو فرأعمام بهي حالة ختّول احلكومة بالقيا، حالة الطوارئ

رث، أو ة أثناء الكواذه احلالهن إعال وتستطيع احلكومة عادًة القياُم بها،ُيسمح هلا 

ىل واطنني إنبه املتحبيث ، ةّلحملساأو الصراعات والنزاعات  حاالت العصيان املدني،

تتفاوت و ،طط طوارئذ ختنفيبجلهات احلكومية وتأمر ا، تغيري سلوكهم الطبيعي

  .خراىل إمن بلد اإلجراءات املتعلقة بهذا العمل وشرعيته 

واليت  ،24يةسولي للحقوق املدنية والسيادوقد حددت املادة الرابعة من العهد ال

 يف  -اجلوهر حيث من - النهائي شكلها اإلنسان بوضع حلقوق املتحدة األمم جلنة تولت 

التقيد ، ختذها حالة الطوارىءإالضوابط اليت ينبغي على الدول عند لبيان ، 1952 ويوني

نه أا نصت على هنإوهكذا ف، تبارها حمددات متوافق عليها لدى املنتظم االممعابها ب

على الدول يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها 

رمسيا، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها 

ت املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة عدم الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزاما

وعدم ، منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القانون الدولي

انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين 

عهد استخدمت حق عدم التقيد أن على أية دولة طرف يف هذا الو.  أو األصل االجتماعي

عن طريق األمني العام لألمم املتحدة باألحكام اليت مل  تعلم الدول األطراف األخرى فورا

                                                           
المنشور بالجريدة  ،7919مارس  27بتاريخ  87-4-1بالظهير الشريف عدد  موجبب صادق المغرب على هذا العهد - 24

 .1980ماي  21بتاريخ  3525الرسمية عدد 
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وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك. وعليها، يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم ، تتقيد بها

 . 25"التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته 

ي فه، ة الطوارىءالل حاليد ختقيالدولي احلقوق غري القابلة للوقد بني العهد 

ستعباد في واإلان التعسرمن احلماحلق يف احلياة، واحلق يف التحرر  اساسأ تتضمن

ة الجهزة االمميا اشعار يفها اذختإاءات الواجب روالتعذيب وسوء املعاملة وبني اج

بات، ع جزاءات وعقولطة توقيسلك متال  ن  جلنة اخلرباء املعنية بالرصدأغري ، املختثة

لوف إىل حد نه أمر غري مألرغم من أاى علو .ولذلك فإن توصياتها ال ُتّتبع دائًما بصرامة

ليت الة الطوارئ اا تعلن حما اتورية كثرًيالدميوقراطية، فإن األنظمة الديكت ما يف الدول

تى ة من الزمن حليوأو لفرتات ط تطول إىل أجل غري مسمى رمبا ملدى حياة النظام،

 حيميها عادة واليت، هاطنيواق اإلنسان مليتسنى استخدام حاالت اخلروج عن حقو

ضحت وأوقد  .عاديةللقانون او األبلد يكفلها دستور اأو ، املواثيق الدولة ذات الصلة

ها يقة علالدول املصاد نبغي علىيي ليتاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اعتبارات ا

 :جاء فيها حبيثمنها  15بها يف املادة  االلتزام

يف أوقات احلرب وغريها من الطوارئ العامة اليت تتهدد حياة األمة، جيوز  -1" 

ألي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابري تستثنيه من التزاماته مبوجب هذه االتفاقية إىل 

بري مع احلد األدنى الذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة أن ال تتعارض تلك التدا

 التزامات أخرى مبقتضى القانون الدولي.

                                                           
 شرطين "األطراف الدول تلتزم أن يجبنه أعلى  مم المتحدة،نسان باألالمعنية بحقوق اإل اللجنة الحظت  - 25

 التي العامة رئالطوا حالة مبلغ الحالة تبلغ أن يجب " (1 ) :وهما العهد، من4المادة  لىإ اللجوء قبل "أساسيين
 أن للجنةا وترى  35 ".طوارئ حالة قيام عن رسميا تعلن أن الطرف الدولة على  يجب (2 ) ؛"األمة حياة تهدد
 إعالن وعند  .إليها الحاجة دتشت عندما القانون وحكم القانونية الشرعية مبادئ لصون أساسي األخير الشرط هذا

 أحكامها حدود في تتصرف أن الدول على يجب العهد، من حكم أي تعطيل تستلزم التي الطوارئ حاالت

 وتقع .طوارئال حاالت في السلطات ممارسة وتنظم اإلعالن هذا تحكم التي القانون أحكام من وغيرها الدستورية
 .4بالمادة  التقيد من تمكن معنيةال القوانين أن من التحقق مهمة اللجنة على
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،  إال فيما يتعلق بالوفيات النامجة عن أفعال 26 2ال جيري أي استثناء من املادة  -2

 7( أو من املادة 1)الفقرة 28 4أو من املادة  327حرب مشروعة، وال أي استثناء من املادة 

 احلكم..هذا.مبوجب29

ستثناء هذا، عليه أن حييط األمني العام جمللس أي طرف سام متعاقد ميارس حق اال -3

أوروبا علما بالكامل بالتدابري اليت اختذها وبأسباب اختاذها. وعليه أيضا أن حييط 

لتنفيذ الكامل األمني العام جمللس أوروبا علما عندما يتوقف إعمال تلك التدابري ويعاَود ا

 لعام األوروبي االجتماعي امليثاق من  30 يف املادةوهو ما مت تأكيده ، ألحكام االتفاقية"

 تتهدد اليت العامة الطوارئ حاالت من غريها أو احلرب حالة يف " حبيث أنه  ، 1961

 املنصوص االلتزامات ختالف تدابري يتخذ أن متعاقد طرف سام لكل جيوز األمة، حياة

                                                           
د أي فرد  -1" اإلنسان:من االتفاقية االوربية لحقوق  2تنص المادة  - 26 يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة. وال يجرَّ

قوبتها أن ع من حياته عن قصد إال في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة على أثر إدانته بجريمة ينص القانون على

اوز قوة ال يتجالستعمال قدر من ال ال يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة -2اإلعدام. 

 الضرورة القصوى:

 ر مشروع؛دفاعا عن شخص ضد عنف غي -أ

 لقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع؛إل -ب

 "خماد تمرد أو فتنة.ءات مشروعة بغرض إأثناء اتخاذ إجرا -ج

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة " أنه:من اتفاقية االوربية لحقوق االنسان على  3تنص المادة  - 27
 ."القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

 د أو استبعاده.ال يجوز استرقاق أح -1نه "أمن اتفاقية االوربية لحقوق االنسان على  4تنص المادة  - 28

  يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي.ال -2

 غراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبير "السخرة والعمل اإللزامي":أل -3

ثناء فترة إفراج أمن هذه االتفاقية أو  5ضى أداؤه عادة أثناء فترة اعتقال مفروض وفقا ألحكام المادة أي عمل يُقت -أ

 ؛مشروط عن شخص معتقل

رية، أي طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف الضميري عن الخدمة العسك أي خدمة ذات -ب

 خدمة تقتضى من المستنكفين ضميريا عوضا عن الخدمة العسكرية اإلجبارية؛

 ي خدمة تقتضى في حاالت الطوارئ أو الكوارث التي تتهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛أ -ج

 "عمل أو خدمة تشكل جزءاً من االلتزامات المدنية العادية. أي -د

ال يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع  1من اتفاقية االوربية لحقوق االنسان على انه ": 7تنص المادة  - 29

كون أشد تة قوبععن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما ال يجوز فرض أي 

 من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.

رما وفقا لمادة بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جاال تخل هذه  -2

 لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها األمم المتحضرة.
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 التدابري هذه تتناقض ال أن وبشرط الوضع يتطلبها اليت احلدود يف أضيق امليثاق هذا يف عليها

 ".الدولي القانون عن املنبثقة بقية االلتزامات مع

ن االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان تنص يف الفقرة االوىل من إف، ومن جهتها

 سواهما أو العام اخلطر أو احلرب أوقات يف ، الطرف للدولة ميكن " نه:أعلى  27املادة  

 من حتد إجراءات تتخذ أن أمنها، أو الدولة اللتهدد استق اليت الطارئة احلاالت من

 تقتضيهما اللذين املدة وخالل فقط بالقدر ولكن ، احلالية االتفاقية مبوجب التزاماتها

 األخرى التزاماتها مع تلك اإلجراءات تتعارض أال شريطة ، الطارئ الوضع ضرورات

 اللغة، أو اجلنس أو و اللونأ العرق بسبب متييز على تنطوي وأال ، الدولي القانون مبقتضى

 .30"االجتماعي.األصل.أو.الدين،.أو

حالة الطوارىء املستقاة  فيما يتعلق باقرار، والشك أن شروط املشار هلا بالصكوك الدولية

منه اليت تنص  29ومستلهمة من مقتضيات املادة ، 31من إعالن العاملي حلقوق االنسان

                                                           
 االتفاقية من 72 المادة من 2 الفقرة د الحقوق  والحريات بمناسبة اعالن حالة الطوارىء تنص في مجال عدم تقيي - 30

 في الحق) 3 لمادةا) :اآلتية المواد من أي تعليق تجيز ال السابقة الفقرة إن"  :يلي ما على اإلنسان لحقوق األمريكية

 ؛ (والعبودية الرق ريمتح) 6 المادة ؛ (إنسانية معاملة في الحق) 5 المادة (الحياة في الحق) 4 المادة (القانونية الشخصية

 في الحق) 18 المادة ؛ (األسرة حقوق) ؛ (والدين الوجدان حرية) 12 المادة ؛ (الرجعية 17 المادة القوانين تحريم)9 المادة

 تعليق تجيز ال كما ،(الحكم في المشاركة حق) 23 والمادة (الجنسية حق) 20 المادة ؛ (الطفل حقوق) 19 المادة (اسم

 ".الحقوق تلك لحماية الالزمة القضائية الضمانات

بادرت هذه الهيئة الدولية إلى إصدار العديد من اإلعالنات بغية الحد من  1945عند إنشاء األمم المتحدة سنة  - 31

إلعالن العالمي ا 10/12/1948الماسة بحقوق إلنسان ، وقد كان ثمرة هذه الجهود إصدار الجمعية العامة في  االنتهاكات

سجال  الذي أنهى ا، إذلحقوق اإلنسان والمستمد من اإلعالن الفرنسي، والذي اعتبر أهم إعالنات األمم المتحدة وأبعدها آثر

ق يختص بحقو نه القرنيين وأعطى تفسيرا كونيا لحقوق اإلنسان وعد نصا عظيما ، إذ أنه طرح بصفته إعالنا عالميا إال أ

مييز وفي دون ت فقط، بل جاء لمصلحة جميع البشرية في كل زمان ومكان فهو ينادي بحقوق الكائن البشري مناألوروبيين 

اسية ذات للبنة األساعتبر . وي أي مكان كان، وأيا كان النظام السائد في البلد الذي يعيش فيه، أو المجموعة التي ينتمي إليها

كل  يتمتع بها جب أنجميع البشر رجال ونساء وأطفاال دون تمييز، و التي ي البعد الدولي التي تؤسس للحقوق المشتركة بين

األعلى  المثل كما يوصف هذا اإلعالن بأنه حرمتها.إنسان بغض النظر عن من يكون، وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولها 

الحقوق  هذه ته إلى توطيدالمشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب واألمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئا

 .والحريات دون تمي
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، اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو شخصيته على أنه على كل فرد واجبات إزاء اجلماعة

، إال للقيود اليت  ال خيضع أي فرد، يف ممارسة حقوقه وحرياتهو، والنمو احلر الكامل

يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان االعرتاف الواجب حبقوق وحريات 

فاه اجلميع اآلخرين واحرتامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ور

ال جيوز يف أي حال أن متارس هذه احلقوق على حنو يناقض  ، ويف جمتمع دميقراطي

حكام املنصوص عليها يف الصكوك ويتضح من مراجعة األ،  مقاصد األمم املتحدة ومبادئها"

الدولية، أن املنتظم الدولي وضع وسن جمموعة من الشروط اجلوهرية املوضوعية  

طر حقيق إعالن عن حالة الطوارىء عند وجود خيد بها مبناسبة يتيعن التقوالشكلية، 

يف ،   وأن تبني الدول التدابري واالجراءات املراد اختاذها بدقة أو تهديد استثنائي لالمة

، وال تتعارض مع التزامات املرتتبة يت ينبغي أن تكون ضرورية ومناسبة، والزمن حمدد

، ومنع وقوع انتهاكات  االمور لنصابها رجاععلى الدول مبوجب القانون الدولي إل

   .هد الدوليمن الع 4حلقوق االنسان،  وحتى ال يتم التذرع بأحكام املادة 

ة للدول ملمارس اليد لق يطالرىء عالن حالة الطواإن ، فإأنه من جهة ثانيةكما 

 قيوداملعلن عنها بواحلالة  تضيتق ، وإمنا عليها ممارسة السلطات اليتسلطات مطلقة

يث ان املتاصلة حبوق االنسحق وهر، وأن التبلغ حد إلغاء جخاصة، ويف أضيق احلدود

 تظل القواعد االساسة حلقوق االنسان نافذة.  

 : حالة الطوارىء الصحية  ايثان
ط يعتمد إعالن حالة الطوارئ إذا كانت الظروف تتطلب ذلك حسب الشرو

ول التقليدية بنظام أساسي يسمح يث تتمتع الدحب، املنصوص عليها يف قانون الدولة

للحاكم بإعالن حالة الطوارئ ألي نوع من حاالت الطوارئ، أو الكوارث الطبيعية، واليت 

، وقد عملت الدول يف  تشمل أوبئة األمراض وغريها من حاالت الطوارئ الّصحّية العامة
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عريف ، وقد يكون للدولة ت العقد األخري على تطوير منهج حتديد حاالت الطوارئ

أو أكثر لتحديدها، ويف الدول اليت تواجه أنواعًا خمتلفة من الطوارئ موحد قانوني 

 . واألحداث، قد تضم احلالة أكثر من نوع واحد من حاالت الطوارئ يف نفس الوقت

انتهاءها، وذلك عندما يكون عن نتهي حالة الطوارئ عندما يعلن احلاكم أو املسؤول وت

 ، وينتهي حظر السفراملواطننيناك حاجة للحفاظ على سالمة اخلطر قد زال، ومل تعد ه

التجوال، وأي إجراء من اإلجراءات األخرى اليت مت فرضها وتنفيذها أثناء حالة و

  .الطوارئ يف الدولة 

ر العالقات يجة تطوي نتلدو ة حمل االهتماميحاالت الطوارئ الصح تصبحأو

ربية ت اجلوية والية الرحاليابنساظل  الدولية ، وسرعة تنقل االشخاص بني الدول يف

تمل أن حمية عامة ة صحأزمكل  مبناسبة عنها  بإعالن رمسيذلك تم ي، ووالبحرية 

لصحة العامة را على اخط يشكل حدث غري عاديفتكون بذلك ،  يكون هلا متدد عاملي

ستجابة من إتطلب يومبا ، مرضلل بالنسبة للدول األخرى من خالل االنتشار الدولي

 . دولية منسقة

الطوارئ العامة  االتحستة أعلنت الصحة العاملية يف تاريخ منظمة ويالحظ أنه 

متثل أهمية .  و 33فريوس كورونا اجلديد بعد إعالن 2020يناير  30أخرها يف ،  32

                                                           
حالة طوارئ صحية  أن الجائحة تشكل )WHO (الصحة العالمية منظمة ، أعلنت2014أغسطس  8ي ف - 32

، ذكرت التقارير 2014أغسطس  6اعتبارا من  [10].على مستوي العالم عامة تسترعي االهتمام الدولي
حالة  961ها حالة من 1779الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مجموع الحاالت مشتبه بها قد وصل ل 

حالة وفاة قد نتجت عن فيروس  622حالة اصابة و 1134وفاة والتي تم التأكد معمليا )في المختبر( أن منها 
 .اإليبوال

 مرات 5حالة الطوارئ منظمة الصحة العالمة سبق أن أعلنت  - 33
  ،أكثر من  وتسبب في وفاة 2009عبر العالم في  1أن  1: انتشر فيروس أتش2009أنفلونزا الخنازير

 .ألف شخص 200
  ،2013، ولكنه تفشى في 2012: كان شلل األطفال على وشك االنقراض في 2014شلل األطفال 

 .وهو ما دفع إلى إعالن حالة طوارئ مخافة أن تفشل حملة القضاء عليه
  ،تشاره : أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس زيكا حالة طوارئ عالمية بعد ان2016زيكا

 .في أمريكا الالتينية بسبب الخطر الذي يشكله على الحوامل الواسع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#cite_note-WHO_PHEIC_8Aug2014-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#cite_note-WHO_PHEIC_8Aug2014-10
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اإلعالن يف تسريع تطوير اللقاحات والعالجات والتشخيصات، ومكافحة انتشار 

الشائعات والتضليل، ومراجعة خطط االستعداد وحتديد الثغرات وتقييم املوارد الالزمة 

 .ف على احلاالت وعزهلا ورعايتها ومنع انتقال العدوىللتعر

 مجيع البلدان يات إىلتوص ديماإلعالن عن حالة طوارئ عاملية  تقوينتج عن  

لتدخل غري ع جتنب امه، من تهدف إىل منع انتشار املرض عرب احلدود أو احلد

ع ة يف مجييوطنة للسلطات الصحية التوصيات مؤقتوتقديم  .الضروري يف التجارة والسفر

  .تواء هب واالحلتأوا أحناء العامل، واليت تشمل تكثيف إجراءات الرصد

 ن جلنة الطوارئإ، فعالن حالة الطوارىء الصحيةإوبالنسبة خلطوات 

(Emergency Committee)   يف منظمة الصحة العاملية املكونة من خرباء دوليني  ،

ة الصحة العاملية يف سياق "حالة طوارئ يقدمون املشورة الفنية إىل املدير العام ملنظم

تقدم وجهات النظر فيما يتعلق بكل ما من هذه االخرية ،  "صحية عامة تثري قلقا دوليا

نه  يشكل حالة طوارئ صحية عامة ، وتقدم التوصيات املؤقتة اليت ينبغي أن تتخذها أش

ن جانب بلدان ، أو مذات بعد عاملي الدولة اليت تعاني من حالة طوارئ صحية عامة 

ملنع أو احلد من انتشار املرض دوليا، وجتنب تأثريه غري الضروري يف التجارة  أخرى

  .والسفر الدوليني 

تبعا لتوصيات حالة ، يتخذ املدير العام ملنظمة الصحة العاملية القرار النهائي 

 ول األطراف، واملعلومات املقدمة من الد الطوارئ الدولية بناًء على مشورة جلنة الطوارئ

واخلرباء العلميني، وتقييم املخاطر على صحة اإلنسان، وخطر االنتشار الدولي للمرض، 

وفًقا للقواعد امُلنِظمة للصحة العامة الصادرة عام  ،وخطر التأثري على السفر الدولي

                                                                                                                                                                      

  ،ا بين م: أعلن المرض القاتل حالة طوائر عالمية مرتين. وأصاب في الفترة 2016و 2014أيبوال

 .ألفا منهم في غربي أفريقيا 11ألف شخص قتل  30أكثر من  2016إلى  2014
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ستجابة الفورية إلعالنات ومن جهتها فإن الدول تلتزم بتوصيات املنظمة واإل، 2005

 .34ة العامةطوارئ الصح

 نطمة القانونية املقارنة الفقرة الثانية : حالة الطوارىء يف األ
دول عد توجيهات للاليت ت اتددوضعت املعايري الدولية جمموعة من القيود واحمل

و أق والواجب بني احل ازنن توجل ضماأمن ، ما يتعلق بسن نطام حالة الطوارىءيف

و أة يتعلق بالتسمي فيماء واسلك ذن أية بشمموقد تنوعت تقنينات األ ،احلرية والسلطة

لذي ر اظواحل، يامهاقثناء أا اهلستعمو السلطات اليت يتم اأاجلهة املختصة باعالنها 

عاجلة ميف يف ل لدوعض اوسوف نقتصر على جتارب ب .يطال احلقوق واحلريات

 . التشريعية لنظام الطوارىء

 وال : قوانني الطوارىء بفرنسا  أ
، ءات التنظيميةاإلجرا ة منموعهي يف األصل إجراء أو جم، الطوارئعالن حالة إ

، ملتقيد ظروف العو تنقلهم  من حلداتسمح للسلطات العمومية،  بالتدخل املباشر قصد 

  تهمسالم وطنني حة املواى صم عليف حال وجود خطر داه، ي تقييد احلريات العامةأ

عل اضطرابات بف لعام ن األمالى ، أو عالكوارث الطبيعية وحاالت األوبئةجراء 

ول قانونية املعممساطر اللل وفقاضمن حدود القوانني و ايستعصى مواجهتهوتهديدات 

ث انونيا، من حيوحمدد ق ئياتثنايفرتض فيه أن يكون اسو، يف الظروف العادية بها

 املدى الرتابي والفرتة الزمنية.  

  09بتاريخ  العرفية األحكام ن، منها قانوهي يف فرنسا نظم قوانني استثنائيةو

 /3/4الصادر يف  385-55العسكرية، والقانون رقم  الطوارئ املتعلق حالة 1849غشت 

 .36صمم أساسا للتعامل مع الثورة اجلزائرية من قبل االحتالل الفرنسيالذي 35 1955

                                                           
 . 2020https://ar.wikipedia.org/wiki /24/3موقع ويكي بيديا في  - 34

https://ar.wikipedia.org/wiki
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عدل والدفاع زيري الوول خيأنه  ذلكجدل قانوني حاد ، أنداك  هثار تطبيقأوقد  

تعطي و ،كم العسكرية ىل احملاإني ملدة اجلنايات واجلنح اليت خيتص بها القضاء اإحال

لطوارئ مبا اق إعالن حالة فرنسية حال ليماملادة اخلامسة يف القانون احلق حملافظي األقا

حملددة مبوجب ااألوقات وكن ماميكنهم من حظر تنقل األشخاص أو السيارات يف األ

 ص حياول عرقلةلى أي شخعيم إلقل كل أو بعض أجزاء اومنع اإلقامة يف، قرار رمسي

راء باختاذ أي إج للسلطات نونقاويسمح ال ،ومية بأي طريقة كانتعمل السلطات العم

رامج اإلذاعة بوكذلك ، تهابيعطصحف واملنشورات أيا كانت لضمان الرقابة على ال

 .وعروض السينما واملسرح

 يف الصادر اخلامسة اجلمهورية دستور من 38 و 16 املادتان واىل جانب ذلك توجد

 االستثنائية اإلجراءات إختاذ سلطة اجلمهورية رئيس اللتان ختوال  10-1958- 04

 اليت اإلجراءات حق إختاذ الرئيس ختول  16 37االستثنائية، فاملادة الظروف بسبب

                                                                                                                                                                      
 كل في الطوارئ حالة تعلن  "الطوارئ: لحالة الفرنسي 1955 لسنة أبريل 03 قانون من األولى تنص المادة - 35

 ظامالن تعرض عن نتج عاجل خطر وجد متى البحار وراء ما أقاليم في منها أو جزء في أو الفرنسية األراضي
 العامة الكوارث صفة خطورتهاو طبيعتها بحكم لها وقائع وجدت أو متى جسيمة العتداءات العام

وافق البرلمان الفرنسى متمثال  فى الجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة الثانية من البرلمان على : 1955سنة  - 36

 هى المرة ت هذهلفرنسى بالجزائر، وكانفرض حالة الطوارئ أثناء قيام ثورة التحرير الجزائرية ضد االحتالل ا
 األولى التى فرضت فيها فرنسا حالة الطوارئ.

ا 23بدأت موجة من االضطرابات استمرت نحو  :  2005سنة  رج الشديد دفعت هذه الحالة من الهرج والم يوم 

 إلى رفع حالة الطوارئ فى البالد، من قبل الرئيس الفرنسى حينذاك جاك شيراك.

جمات هية سلسلة كانت المرة الثالثة التى أعلنت فيها فرنسا الطوارئ، بعدما شنت مجموعة إرهاب:  2015 سنة  

وارئ لة الطهوالند حا، واعلن الرئيس الفرنسي بالرشاشات والمتفجرات فى مناطق مختلفة فى العاصمة باريس 
 ة.مهوريو الخروج من الجفى البالد، وحظر التجول، وإغالق الحدود الفرنسية ومنع أى شخص من الدخول ا

 ن تصفيةالحكومة قانون الطوارئ بعد وقوع حادث نيس اإلرهابى، والذى تمكن الشرطة م: اعلنت 2005سنة 

يد فلون بالعا يحتالجانى جسدية وقت ارتكابه للهجوم، حيث قام أحد المتطرفين بدهس حشود الفرنسيين الذين كانو
 ا العمل إلى وقوع المئات من القتلى والمصابين.الوطنى للبالد بشاحنة كبيرة، مما أدى هذ

عدما ب اقرار حالة الطوارىءوكانت المرة الخامسة عندما وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على : 2017سنة 

ن رار  قانو، بإقاستجاب مجلس الوزراء الفرنسى فى عهد هوالند ، لنداء "الجمعية الوطنية"، البرلمان الفرنسى
عد االنتخابات ب، لتنتهى حالة الطوارئ 2017يوليو  15الحكومة  حتى  هة جديدة، إذ أقرتالطوارئ لفترة إضافي

 الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البال
 تنفيذ أو أراضيها سالمة أو األمة استقالل أو الجمهورية مؤسسات تإذا أصبحمن الدستور الفرنسي على انه :"   16تنص المادة  - 37

 أن يس الجمهوريةلرئ كان الدستورية، العامة للسلطات المنتظم السير توقف عليه ترتب عاجل و جسيم مهددة بخطر الدولية، تعهداتها
 .الظروف هذه تتطلبه ما اإلجراءات من يتخذ
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 على اصطلح ما رإصدا يف ممثلة الدستورية العامة املنتظم للسلطات السري بإعادة كفيلة يراها

 الربملان من تفويض على بناء للحكومة أيضا فتجيز 38 املادة ، أما"الضرورة لوائح " تسميته

 ."التفويضية اللوائح " إسم عليه ما اصطلح تصدر أن -طلبها بعد

ئ قانون يتيح فرض "حال الطوار 22/3/2020يوم حاليا وتبنى الربملان الفرنسي 

 أبريل  3يف  الصادر القانون ليهص عالة الطوارئ الذي نالصحية " مستلهم من منوذج ح

س النواب بعيد بين جملتاء ، وجكافحة تفشي فريوس كورونا املستجدمن أجل م  1955

   .أليدي افع بر مصادقة جملس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون

احلق يف إصدار قرارات تتعلق الفرنسية ومتنح حالة الطوارئ رئيس احلكومة 

وحيق للدولة، مبوجب ، منيةأنشاء مناطق إرية احلركة والتنقل والعزل الصحي، وحب

أي ممتلكات ترى أنها ضرورية ملواجهة خطر الوباء، ويسمح   هذا القانون، تأميم

سنوية على العاملني ختصم من رصيدهم السنوي من العطل،  ألرباب العمل بفرض إجازة

   .38تدابري لدعم الشركات مبقتضى أوامر يتيح القانون للحكومة أن تتخذ جمموعة

ريدة ي نشره يف اجلأنفيذ ، الت يزستطبق ملدة شهرين اعتبارا من دخول القانون ح

 ألوضاع الصحيةاا حتسنت مذا إرسوم ميكن إنهاء حال الطوارئ الصحية مبو  الرمسية، 

عدد بلربملان ته يف اعد مناقشبء  الثاوقد نشر القانون يف اجلريدة الرمسية يوم الث .

 . 22/3/2020حمدود من النواب يوم األحد 

  39ثانيا : حالة الطوارىء مبصر

                                                           
   http://ahdath.info/561668 24/3/2020موقع احداث انفو بتاريخ  - 38
أحكام حالة الطوارئ في الجمهورية العربية  22/12/1962( تاريخ 51المرسوم التشريعي رقم )ضمن  - 39

 .ـ حالة الحرب1ما يلي يف السورية حيث حدد حاالت
 .ـ حالة التهديد بوقوع الحرب2
ات ضطراباـ حالة تعرض األمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث 3

 .يةداخل
 .ـ حالة وقوع كوارث عامة4

 .وحالة الطوارئ يمكن أن تتناول مجموع األراضي السورية أو جزءا  منها

http://ahdath.info/561668
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واضعو  حرص حيث الطارئة ، االستثنائية للحاالت ضخم يوجد يف مصر تشريع

 احلكومة ختول نصوصا تضمينها على 40 1971و1952و 1930و  1923دساتري

 طارئ.   ظرف كل مواجهة من متكنها صالحيات

، لسنة وما حلقه من تعديالت 162القانون رقم  مصر لة الطوارئ يفوينظم حا

ذ جاء فيها:" يعلن رئيس إ 2014احلالي الصادر عام  ورتمن دس 154والفصل 

ذي ينظمه خذ رأى جملس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الأاجلمهورية، بعد 

القانون، وجيب عرض هذا اإلعالن على جملس النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر 

وإذا حدث اإلعالن يف غري دور االنعقاد العادي، وجب دعوة اجمللس  ما يراه بشأنه.

                                                                                                                                                                      

يعتبر قرار إعالن حالة الطوارئ من صالحيات السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية السورية حيث نصت 

على أن: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ  1973  لعام الجمهورية العربية السورية من دستور 101المادة 

من قانون حالة الطوارئ على أنه: تعلن حالة  2كما نصت المادة  .ويلغيها على الوجه المبين في القانون

الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن 

وجدير بالذكر أن مرسوم إعالن حالة الطوارئ يتخذ بناء على  .اجتماع له يعرض على مجلس الشعب في أول

اقتراح وزير الدفاع في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها، وبناء على اقتراح وزير الداخلية في حالة 
ه فيه االضطرابات الداخلية والكوارث العامة. ويعرض األمر على مجلس الشعب في أول اجتماع له ليبين رأي

إلغاء  أو موافقة  أو تعديال . ويجب أن ينشر مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوسائل النشر المقبولة حتى يعرفه 

ويجب أن يتضمن مرسوم إعالن حالة الطوارئ القيود والتدابير التي  .المواطنون ويكيفوا سلوكهم مع مقتضياته

رية العربية السورية هو رئيس مجلس الوزراء ونوابه يحق للحاكم العرفي اتخاذها. والحاكم العرفي في الجمهو

 :أما القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ فتتمثل فيما يلي الذين يعينهم بمرسوم.
تبه فيهم المش أـ وضع قيود على حرية األشخاص واإلقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف

 ي أي وقت.اكن فين على األمن والنظام العام توقيفا  احتياطيّا . واإلجازة في تحري األشخاص واألمأو الخطر

ومراقبة  ـ مراقبة الرسائل والمخابرات أيا  كان نوعها، ب .األعمالوتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من 

ألماكن العامة اديد مواعيد فتح ـ تح ج .نشرهاالصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل 

خالء ـ إ ـه .حةاألسلـ سحب إجازات األسلحة والذخائر والمواد القابلة لالنفجار، وإغالق مخازن  د .وإغالقها

ركات ـ االستيالء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الش و .عزلهابعض المناطق أو 

 .والمؤسسات
المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ  أوامره وفيوبات التي تفرض على مخالفة ويحدد الحاكم العرفي العق

حالة  رالمختص، وتستم)مجموع األراضي السورية أو جزء منها( يصبح القضاء العسكري هو القضاء 
الطوارئ ما دامت األوضاع القائمة تقتضي ذلك. ويكون إنهاء حالة الطوارئ أيضا  بمرسوم يتخذ في مجلس 

وزراء برئاسة رئيس الجمهورية واجتماع ثلثي أعضائه ودون حاجة لموافقة مجلس الشعب. وهذا أمر بدهي ال
فإعالن حالة الطوارئ يتضمن المساس بالحريات العامة والفردية واالقتصاد والمال لذلك ال بد من عرضه على 

اء الثقيلة عن كاهل الشعب وهو مجلس الشعب، في حين أن مرسوم إنهاء حالة الطوارئ معناه رفع تلك األعب
توني بتاريخ الشعب. موقع معرفة االلكأمر ال يتطلب موافقة من مجلس الشعب ألنه حتما  في صالح 

25/3/2020/https://www.marefa.org . 
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وفى مجيع األحوال جتب موافقة أغلبية عدد أعضاء  . لالنعقاد فوًرا للعرض عليه

لة الطوارئ، ويكون إعالنها ملدة حمددة ال جتاوز ثالثة أشهر، اجمللس على إعالن حا

وال متد إال ملدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء اجمللس. واذا كان اجمللس 

غري قائم، يعرض األمر على جملس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على جملس 

النواب أثناء سريان حالة  . وال جيوز حل جملس النواب اجلديد يف أول اجتماع له

 الطوارئ."

، ونشاط هرات يف الشوراعاملظا و السياسيني النشطاءويقيد قانون الطوارئ عمل 

املنظمات السياسية غري معلنة، ومتنح السلطة التنفيذية احلق يف تقييد حرية األشخاص 

تيح توقيف واعتقال يكما ، يف التجمع والتحرك واإلقامة واملرور يف أماكن وأوقات بعينها 

من دون  وتفتيش األشخاص واألماكن، املشتبه بهم أو من ميثلون خطرا على األمن العام

 . 41االلتزام بنصوص قانون اإلجراءات اجلنائية، ومنع التربعات املالية غري مسجلة

عن مشروعية ما تتخذه اإلدارة خالل  مصر يف العليا اإلدارية احملكمة وقد عربت

 لتحكم وضعت التشريعية إمنا النصوص إن  " :حالة طوارىء من إجرءات قانونية بقوهلا

 تطبيق النصوص على اإلدارة أجربت ثم استثنائية ظروف طرأت فإذا العادية الظروف يف

تلك  واضعي نية و تتعارض مستساغة، غري نتائج إىل حتما يؤدي ذلك فإن العادية،

 دام وما العادية، األحوال يف تتخذ إجراءات على تنص اليت فالقوانني . العادية النصوص

 متكني عندئذ تعني العاجل خلطرا حالة يف إجراؤه جيب ما على نص يوجد فيها ال أنه

 42العامة." املصلحة سوى تعمل لغاية مل اليت اختاذ اإلجراءات من اإلدارية السلطة

                                                           
 .25/3/2020بيديا بتاريخ ويكي يالموقع اإللكترون - 41
مذكرة  ،الجزائري لة الطوارىء في النظام الدستوري ول، حماية الحقوق و الحريات اثناء حامولودي جل - 42

-2009مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .19الصفحة  2010

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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 : النطام القانوين للطوارىء باملغرب املبحث الثاين
ظرف ومية يف ية العملرمست االسلطااليت أعلنت عنها   حالة الطوارئ الصحية

 مهماوة املواطنني، حة وسالمصلى ع وطن، واحلفاظاستثنائي اقتضته املصلحة العليا لل

سالمة  والتأكد مند ، ا املستجورونكاء ن نهايته ببداية التحكم يف وبإف، بلغ يف الزمن

 ائحة اجلية حبكم أن ة العامللصحامة ، فاململكة املغربية سايرت توجيهات منظنابداأل

ظر إىل األرضية بالن لى الكرةعار ستقربل أصبح وباء عامليا يهدد اال، ليس وباء حمليا

   .ماعيجتدي وااليف اجملال االقتصا واحملتمل، تداعياته اآلنية 

أو يف قوانني خاصة ينظم ، 43احلالي يوجد أي نص تشريعي سواء يف الدستور الو 

باستثناء بعض النصوص املتفرقة  ،فة عامة أو حالة الطوارئ الصحيةحالة الطوارئ بص

كحالة االستثناء ، االيت تتحدث عن بعض احلاالت املشابهة هليف الدستور املغربي 

، و هما معا  74و حالة احلصار املنصوص عليها يف الفصل  59املنصوص عليها يف الفصل 

 . ليت شرعت من أجلها حالة الطوارئليستا بنفس الوصف و الغاية ا

 تهم حالةانونة رسانة قلى تعب حناول يف هذا املبحث مقاربة مدى توفر املغرو

الحاطة اجل أمن  صلةات الذوحبث النصوص التشريعية ، بكل أنواعهاالطوارىء 

ن جائحة كورونا أبش 2020سواستحضار ما مت تشريعه خالل شهر مار، باملوضوع

، م ديرة باالهتماة جيانونت قتجداوما حتمل من مس ،عالن حالة الطوارىء الصحية إل

 .نتظم االمميقبل امل من هااملتفق علي وحدود مالئمتها مع املعايري الدولية

األحكام وهكذا سوف أتناول املقاربة الدستورية اليت أقر الدستور فيما يتصل ب

، من خالل إعالن حالة االستثناء وحالة احلصار )الفقرة االوىل( املرتبطة حبالة الطوارىء

                                                           
من  27في  الصادر 11.11.9الظهير الشريف رقم  المغربية بموجبصدر الدستور السادس للمملكة  - 43

-30موافق  432شعبان  28 في مكرر 5964ونشر بالجريدة الرسمية عدد  2011-7-29موافق  1432شعبان 
 .وما يليها 3600الصفحة  7-2011
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الن حالة ارىء ومرسوم إعواملقتضيات التشريعية من خالل مرسوم قانون نظام الطو

، وما يفرض من االلتزامات ى ذلك من تقيد للحقوق و احلريات، وما يرتتب علالطوارىء

   على املواطن والدولة )الفقرة الثانية (.

 الفقرة االوىل : املقاربة الدستورية حلالة الطوارىء  
مة سال، غري أن رىءة الطواحال ومور املغربي ملفهال جند إشارة صرحية يف الدست

جنع الوسائل أاه إىل الجتي اب تسمو على كل قانون وضعي، وأنه من الضرورالشع

 ة، جند أن حالةالسياسي ظمةألنلرجوع إىل مجيع ابا، وملواجهة األزمات العصيبة

ليت جهة األزمات اأجل موا من يها، هي سلطة خاصة برئيس الدولة يلجأ إلاالستثناء

ىل الوسائل إه إىل اللجوء لذي يدفعر ام، األتتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية العادية

 اتها .ؤسسوم لةوجود تهديد خطري ضد الدوحالة االستثنائية، يف 

، كما هي يكة الكالس ارىءطووالدستور املغربي وإن خال من معاجلة حالة ال

ة كل أشكال  جملابهرتنيتوسد، إال أنه نضم مؤسستني مسماة يف الصكوك الدولة

  ار.حلصاالمر حبالة االستثناء وحالة ، ويتعلق ااالزمات

 44 أوال : حالة االستثناء يف الدستور املغريب

إذا كانت حوزة الرتاب " :أنهمنه على  59الدستور املغربي  يف الفصل نص 

الوطين مهددة، أو وقع من األحداث ما يعرقل السري العادي للمؤسسات الدستورية، 

ستثناء بظهري، بعد استشارة كل من رئيس أن يعلن حالة اال 45للملك جلاللة أمكن 

                                                           
عالن جاللة إبناء على  8/7/1970الى غاية 7/7/1965عرف المغرب حالة االستثناء خالل الفترة من  - 44

قتضى صدر بمتوتم تعطيل عمل البر لمان، وكانت الظهائر الملكية  المملكة، الملك حالة االسثتناء في ربوع
يمية أو التنظ تشريعيةلى الفصول التي تخول لجاللة الملك أو التي تعطيه حق اتخاذ التدابير الإباالشارة  الدستور

 االزمة لقيام المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة. 
 واإلداري.الملك يعتبر من الناحية الدستورية في المرتبة األعلى في الهرم السياسي مينة بنمليح " فذة تقول  - 45

الشيء الذي يمكن تفسيره بإمكانية تدخله في جميع المجاالت من نشاطات الدولة، وهي نتيجة حتمية للوضعية 
للسلطة الفعلية التي الدستورية التي توجد عليها مختلف السلطات المنظمة التي يمكن اعتبارها بمثابة امتداد 

"، التنظيم اإلداري المغربي على  مباشرة.يتوفر عليها الملك في مختلف الميادين سواء بصفة مباشرة أو غير 
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احلكومة، ورئيس جملس النواب، ورئيس جملس املستشارين ورئيس احملكمة 

 ". الدستورية، وتوجيه خطاب إىل األمة

، فإن عالن حالة االستثناء من صالحيات املخولة جلاللة امللك خالل وعليه 

أجل إرجاع االمور اىل نصابها ، األزمات متنحه إختاد التدابري اليت يراها مالءمة من 

، وتبقى خاضعة لتقدير جاللة امللك  ، وهي  46وهي غري حمددة أو حمدودة يف الزمن 

، فإنها تستمد من األحكام املنظمة لالداب السلطانية  47فضال عن مشروعيتها الدستورية 

ية ، ، باعتبارها أحد الثوابت الوطنية والدين48والوظائق العظمى إلمارة املؤمنني 

فالسلطان يف ذاته إمام متبوع ويف سريته دين مشروع ، ومدار عمله مصلحة الرعية . 

وجتد أساسها الشرعي مبوجب وثيقة البيعة اليت تفرض على املواطنني السمع والطاعة يف 

                                                                                                                                                                      

. فموقع الملك يستمده من مؤسسة الخالفة في الفكر  66ضوء مستجدات الدستور الجديد، مرجع سابق، الصفحة 

الدينية الشرعية من الصالة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها فاعلم أن الخطط "اإلسالمي، يقول ابن خلدون 
مندرجة تحت اإلمامة الكبرى التي هي الخالفة، فكأنها اإلمام الكبير واألصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها 

خلدون  وداخلة فيها لعموم نظر الخالفة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية.."عبد الرحمان بن

 . 219الصفحة  1978المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
،  نشر 1201اسة نقدية للدستور المغربي للعام در يس المغروي وسلوى الزرهوني ،د مدين وإدريحم  - 46

 Analysis Critical A: Constitution، ر المؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الدستو
Moroccan 2011 The   32،  الصفحة . 

وضامن  الملك رئيس الدولة، وممثلها األسمى، ورمز وحدة األمة،ن :" أمن الدستور على  42ينص الفصل  - 47

سسات المؤ دوام الدولة واستمرارها، والحكم األسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير

لى ت، وعمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعاالدستورية، وعلى صيانة االختيار الدي

مارس ي . الحقة دودهااحترام التعهدات الدولية للمملكة.الملك هو ضامن استقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة ح

العطف بهائر تُوقع الظ .الدستور الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خالل السلطات المخولة له صراحة بنص

لفقرتان األولى )ا 47)الفقرة الثانية( و 44و 41الفصول من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في 

 ".174)الفقرتان األولى والرابعة( و 130و 59و 57و 51والسادسة( و

 والضامن والدين،، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة من الدستور على أن:" الملك 41ينص الفصل  - 48

القضايا  ى دراسةالذي يتول األعلى،يرأس الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الدينية. لحرية ممارسة الشؤون 

ن المسائل في شأ، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة إلصدار الفتاوى التي تعتمد رسمياعليه. التي يعرضها 

ت المجلس ختصاصاحدد ات . مي الحنيف، ومقاصده السمحة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين اإلسال المحالة إليه

ه حصريا، لالمخولة ويمارس الملك الصالحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين،  . ظهيربوتأليفه وكيفيات سيره 

 "بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
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. 49املنشط واملكره ، واالمتثال ملا يصدر عنه من تعليمات وأوامر تتوخى مصلحة األمة

ن منطلق أن ولي األمر أناط به الشرع املطاع حراسة الدين وسياسة وعلى هذا ميارسها م

 الدنيا ، فهو املكلف حبماية املصاحل العليا املواطنني . 

 : حالة احلصار يف الدستور      ثانيا
تً  ّطبق حالة أول  تكان، وأول مثال على قانون ينظم األزمات  تعد الة احلصار ح

بق حالة احلصار قط ومل  تط 1962ل الدستور يف عام ، ثم دخسيةماية الفرناحلظل يف 

، وجاللة امللك احلسن 50، وأثناء فرتة حكم السلطان حممد اخلامس بعد االستقالل

  عطر بأريج الرمحة مثواهما .51الثاني 

                                                           
أساسها في العديد من اآليات،  تقوم إمارة المؤمنين على البيعة، أساس الشرعية في دار اإلسالم، وتجد - 49

 ل السكينةفانز كقوله في تعالى : " لقد رضي هللا عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
ال سلطان، ف فيها عليهم وأثابهم فتحا قريب "، ومن السنة الشريفة قول الرسول األكرم : " إذا نظرتم بأرض ليس

ا رهم، وفيهبأمي  ورسوله في األرض ". وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنينتدخلوها، إن السلطان ظل هللا
ا شروطهضمان حقوق الراعي والرعية، وتأتي نصوص وثائقها على عادة أيمان البيعة وحدودها المحدودة و

لسر طاعة في االع والمؤكدة، والمعتبرة شرعا وأقسامها المعهودة، فيبايعوا الناس رجاال ونساء أميرهم على السم
لمزيد ل الم.والسبسنة رسول هللا، عليه أفضل الصالة وعالنية والمنشط والمكره، طاعة هلل عز وجل واقتداء 

مطبعة  دراسة آلليات وقواعد القانون العام اإلسالمي، –محمد اتركين : السلطة والشرعية في دار اإلسالم 

 .2006النجاح الجديدة، الطبعة األولى 
بالقصر السلطاني بفاس،  1909اغسطس  10سلطان محمد الخامس بن يوسف بن الحسن األول في ولد ال - 50

حرص على  1927-11-18موافق  1346جمادى األولى  23بويع بعد وفاة أبيه عقب صالة الجمعة من يوم 

إلى نفيه مصالح البالد، ونتيجة امتناعه عن كل عمل يمس سيادة البالد ووحدة أرضيه، عملت سلطات الحماية 

، فقامت ثورة 2/1/1954، تم نقل إلى جزيرة مدغشقر يوم 20/8/1953وأسرته الكريمة إلى كورسيكا يوم

-11-16الملك والشعب ضد االستعمار الذي لم يجد من خيار سوى إرجاع الملك الشرعي إلى عرش بالده يوم 
سياسية، والسيما خطاب طنجة سنة وبفضل تضحياته الجسام وحنكته ال بفرنسا.بعد مؤتمر ايكس ليبان  1955

 ،1956-3-2فوقعت فرنسا مع المغرب وثيقة االستقالل في  ،1945البيضاء سنة  أنفا بالدارومؤتمر  1947

 .بالرباط عاصمة المملكة 1961-2-26توفي الملك المجاهد محمد الخامس رحمه هللا في 
رافق والده المنعم عليه  ،1929-7-9الرباط في بي بالقصر السلطان أمير المؤمنين، الحسن الثانيالملك ولد  - 51

تولى عرش المملكة سنة و ، 1959-7-9محمد الخامس في الكفاح من أجل االستقالل، عين وليا للعهد في 

ء، انية جمعااإلنسو، يعد  الملك الباني للمغرب، قام باألعمال العظيمة للمغرب والعالم العربي واإلسالمي 1961

تاريخ من ال كمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، التي تخلد ذكره في صفحات مشرقة آثر،ت والمآبنى المنش

بحنكة وعبقرية  والتي أبهرت العالم ،1975المسيرة الخضراء السترجاع األقاليم الصحراوية سنة بالحديث، قام 

ودفن بضريح محمد  1999 -7-23الملك، ألف جاللة الملك كتاب التحدي كمبادرة فكرية . توفي رحمه هللا في 

مير هد االالخامس بالرباط، أسكنه هللا فسيح جنانه، وحفظ وارث سره جاللة الملك محمد السادس وولي الع
 .موالي الحسن
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 خطر، نتيجة يفسساتها ومؤ لةحني يكون أمن الدو احالة احلصار يتم إعالنهو

لة خلطر ادة الدوسي تعرضحني ت خارجي أوعصيان أو ختريب أو عنف داخلي أو 

 خارجي داهم.

بذكر القضايا اليت يتداول فيها اجمللس الوزاري، من الدستور  49الفصل ويقتصر 

  74اليت تشمل إعالن حالة احلصار، دون أي حتديد مسبق ملضمونها، فيما يكتف الفصل 

 شريف  مبقتضى ظهرييوما،  30بالتنصيص على إمكانية إعالن حالة احلصار ملدة منه 

حالة احلصار إذن  . إال بقانونحالة احلصار ال متدد و،  يوقعه بالعطف رئيس احلكومة

شكل ظهري ملكي موقع بالعطف من قبل رئيس احلكومة، مما يدل يف يتم اإلعالن عنها 

على أنها أكثر خطورة من حالة الطوارئ، حبيث يرتتب عنها تدخل للقوات املسلحة 

من  53وفقا ملا حيدده الفصلهلا امللك باعتباره قائدها األعلى قيادة جاللة ت ، حت امللكية

 ، وأثناءها تنقل السلطات من اجلانب املدني اىل اجلانب العسكري .  52الدستور

عمال االحكام الدستورية وهكذا فاالوضاع اليت عرفت ربوع اململكة ال تستدعي أ

ال يعدو االمر يتعلق جبائحة تستدعي اختاد إلقرار حالة االستنثاء أوحالة احلصار، ف

اليت  ، يف ظل التعبئة الشاملة للجميع ، وروح املواطنةاالستعجالية والتدابري الوقائية 

اليت  من أجل احلد من تفشي جائحة فريوس كورونا ، عرب عنها كل مكونات اجملتع

ف يف إجياد . فهل املقتضيات التشريعية تسعلقت بظالهلا على العديد من الدولأ

، وما  دولة دميقراطية يسودها احلق والقانوناملصوغات القانونية لتنظيم الوضع يف إطار 

 يستلزمه اخليار الدوقراطي املعلن عنه يف ديباجة الدستور .

 

                                                           
وله حق التعيين   . الملك هو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكيةمن الدستور على أن :"  53ينص الفصل  - 52

 "له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. في الوظائف العسكرية، كما
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 الفقرة الثانية : النظام التشريعي حلالة الطوارىء الصحية 
فيما  ستناد عليها ،اال  كن ميليتحناول يف هذه الفقرة إجياد مصوغات قانونية ا

وحبث األسس  ،الصحية  رىءطوااقدمت عليه السلطات العمومية من إعالن حالة ال

بل ليت أعلنت ، قرتازية االحاات الدستورية  اليت إستندت عليها يف تقدر االجراء

ك نتوىل نها . وبعد ذلءات إعالجرااالصياغة مرسوم قانون بشأن نظام  حالة الطوارىء و

  .يعية اجلديدة ات التشرتضيملقاالحكام اجلديدة حلالة الطوارىء يف ضوء دراسة ا

أوال : االساس الدستوري والقانوين العالن السلطات العمومية حالة 
 الطوارىء الصحية 

حالة الطوارئ الصحية،  19/3/2020املغربية، يوم العمومية أعلنت السلطات 

د تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة بع، حفاظا على صحة وسالمة اجملتمع املغربي 

تقييد احلركة يف  ومت ،"كورونا املستجد "مواطنني غري وافدين من اخلارج بفريوس

ال حميد  إىل أجل غري مسمى، كوسيلة   20/3/2020البالد، ابتداء من السادسة يوم

   .عنها إلبقاء فريوس "كورونا" املستجد حتت السيطرة

ن معظم األشخاص سيكون بوسعهم أ وجاء يف بيان لوزارة الداخلية املغربية

املوظفني الذين تقتضي الضرورة تواجدهم  لكن، األدوية أو األغذية مغادرة منازهلم لشراء

يف أماكن العمل، والعمال يف القطاعات املهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح هلم 

أن رخص التنقل االستثنائية هي مبثابة تصريح بشرف حتمل و  .بالذهاب إىل العمل

نات اهلدف منها حث وإقناع املواط، توقيع الشخص املعين باملغادرة والعون املراقب 

  . وعدم اخلروج إال للضرورة، واملواطنني على البقاء يف منازهلم 

يف إطار حالة الطوارئ الصحية اليت مت اإلعالن عنها، تقرر ابتداء من منتصف 

، منع استعمال وسائل التنقل اخلاصة والعمومية بني املدن  2020مارس  21ليلة السبت 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF&contentId=1329593
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF&contentId=1329593
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&contentId=1329593
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&contentId=1329593
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9&contentId=1329593
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9&contentId=1329593
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ع واملواد األساسية اليت تتم يف ظروف عادية ن هذا  املنع ال يشمل حركة نقل البضائأغري 

لشركات ، بالنسبة ل مبا يضمن تزويد املواطنني جبميع حاجياتهم اليومية، وانسيابية 

واملصانع واألشغال الفالحية، واحملالت والفضاءات التجارية ذات االرتباط باملعيش 

التزود بالوقود،  اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي واملصريف، وحمطات

واملصحات والعيادات الطبية، ووكاالت شركات االتصاالت، واملهن احلرة الضرورية، 

  ."وحمالت بيع مواد التنظيف

مبثابة  1967يونيو  26بتاريخ  65.554املرسوم امللكي رقم وأعتقد أن مقتضيات  

ى هذه للقضاء علائية قدابري و ذ تختاقانون املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض و ا

ات ي و األمراض ذجر الصحاحل يهااألمراض ، و الذي حدد حاالت األمراض اجلاري عل

وزير الصحة لائمتها بقرار وضوعة قامل ئيةالصبغة االجتماعية و األمراض املعدية أو الوبا

م بتحديد كيفية تطبيق املرسو 1995مارس  31الصادر بتاريخ  95.683العمومية رقم 

ثابة ملرسوم مبا يتضمن إذ ال  ء ،وارىال تسعف يف اقرار حالة الطه سالفا، املشار إلي

يز اإلعالن جتقانونية اليت لسلطة الو اأية قانون و القرار الوزاري أية إشارة تفيد الصالح

ريح من طرف فية التصكي حول إحالة واضحةيتضمن عن حالة الطوارئ الصحية ، بل 

سلطة إىل كل من ال و وبائيةة أعديا وجود أمراض مأصحاب املهن الطبية الذين أثبتو

 .ليمالقااالدارية احمللية و السلطة الطبية للعمالة أو 

سالمة )احلق يف ال  21، نستطيع القول أن مقتضيات الفصل ومن جهة ثانية

الفصل و، احلق يف العالج والعناية الصحية() 31الفصل و، البدنية ومحاية املمتلكات(

)حتمل اجلميع لألعباء الناجتة عن  40الفصل و، خلاصة للفئات اهلشة()الرعاية ا 35

ضمن ما  من أجل التدخل لسلطات العمومية، تسعف ااآلفات والكوارث الطبيعية(
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، تقتضيه ضرورة استمرارية األمن العام والسالمة الصحية للمواطنني يف األوقات العادية

 لكون ما يتم خالهلا يعد  بذلك تكلف تحبيث يتعني أن  ، حالة الطوارئوباألحرى يف 

يتم إعالنها اليت ، ويرتتب عن حالة الطوارئ  إجراء تنظيميا يدخل يف صميم صالحياتها

الدرك امللكي وتتكفل السلطات العمومية احمللية واألمن الوطين أن من قبل احلكومة، 

، واختاذ كل  العام والقوات املساعدة مبراقبة وضبط تنقالت املواطنني واحلفاظ على األمن

 التدابري االحرتازية مناسبة .

حقوق  ذ تدابري تقيدة الختاروعيشلكن هل متلك السلطة التنظيمية )احلكومة ( امل

ل ، تنقل وحق العمحرية ال يماالسوحريات املواطنني املنصوص عليها يف الدستور، و

  .لعادية ؟ ااننيوتعطيل ممارستها بشكل خيالف منت الدستور والقو

ة ، ملا لسياسية للدولونية والقاناق حيتل مبدأ املشروعية مكانة متميزة يف األنسا

 ية عمل مؤسساتة ومصداقزاهن نله من دور حيوي يف صيانة احلقوق واحلريات وضما

تصرفاتها  يادته يف كافةقانون وسال كامالدولة ، وميوجبه يتعني على اإلدارة احرتام أح

ارية عن ملسؤولية االدة حتمل اائلت طاري العام اخلاص ، حتمن خالل أعمال الضبط االد

 ائية .ابة القضلرقل اكل قرار اداري مشوب بعيب عدم املشروعية من خال

فاذا كانت اإلدارة مسح هلا بقدر من احلرية تستغل من خالله وزن مناسبات 

،  53لول إصدار القرارات ، إال أنها ملزمة أن تضع نفسها يف أفضل الظروف وأنسب احل

واحمللي الذي إزداد نتيجة تزايد  54وهي بصدد القام بأعمال الضبط اإلداري املركزي

                                                           
  -الجزء االول  –رقابة القضاء االداري على مشروعية قرارات الشرطة االدارية رشدي السبايطي،  - 53

 .26الصفحة  126/2019العددالمحلية والتنمية،  منشورات المجلة المغربية لإلدارة
لطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه يمارس رئيس الحكومة الس من الدستور: " 90ينص الفصل  - 54

لمكلفين اوزراء تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن ال إلى الوزراء.
 "بتنفيذها.
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تدخل الدولة يف الكثري من اجملاالت بإدارة العديد من املرافق العمومية بقصد إشباع 

 احلاجات العامة للمرتفقني . 

ة الرئيسيملظاهر اية أحد نظيملتافجهاز الضبط اإلداري ، كنشاط متارسه السلطة 

اكا باجلمهور ة الدولة احتككثر أجهزد أيع لسيادة الدولة ، واملتمثل يف السلطة التنفيذية

القرارات  دروهلا أن تص  الفراد ،لمة لعا، غايته األوىل حتقيق األمن والسكينة والصحة ا

 شكاله .أكل بام التنظمية والفردية املناسبة حلماية النظام الع

 لة ، وهو ملزمى للدواالمسوي تور يعد القانون األساسفال خالف يف كون الدس

 صلب الوثقة لتنصيص يفاأن و،  لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

تكون النصوص لسمو ، فن اا مالدستورية على احلقوق واحلريات يطفي عليها قدر

ر كفل الدستو يتالا عندما هل رجيالتشريعية تدعيما هلا من خالل رسم اإلطار اخلا

يتنافى  ن يقييدها مباأمها دون نظيتمر أببيان كيفية التمتع بها، ويرتك للمشرع العادي 

 مع مقاصد املشرع الدستوري .

، إال أن ذلك ال يقف مانعا بالنسبة ور السلطة التنفيذية على تنفيذهاويقتصر د 

من األصل العام على ، استثناء نظيم بعض احلقوق واحلريات العامةلإلدارة من القيام بت

. وجيوز هلا أن 55اعتبار أن السلطة االدارية هي املختصة باحملافظة على النظام العام 

، وتربز م عما هو عليه يف الظروف العاديةتفرض قيود أشد على احلقوق االفراد وحرياته

بشكل أساسي عندما تعمد السلطة اإلدارية من خالل عملها على تقييد بعض احلريات 

أن ذلك مامل أن ختالف أحكام املشرع العادي إن وجدت ، وحتقيق الغاية املقررة يف شدون 

، مبا ر احلقيقية املهددة للنظام العام، وأن تسعى اىل القضاء املخاطتتسم بعدم املشروعية

                                                           
  -الجزء االول  –رقابة القضاء االداري على مشروعية قرارات الشرطة االدارية رشدي السبايطي،  - 55

 .206الصفحة  126/2019العددالمحلية والتنمية،  المغربية لإلدارةمنشورات المجلة 
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تتخذه من إجراءات تكون ضرورية ،الزمة ، جمدية ومبنية على أسباب معقولة ، تقدر 

 ي ، ومناسبة مبا يتحقق من موازنة بني السلطة واحلرية . جبسامة التهديد الفعل

القوانني املطبقة  ومتلك السلطة االدارية يف ذات السياق حق اخلروج على أحكام 

، بل جيوز أن توقف بعض الضمانات الدستورية املقررة على اعتبار أنها بصورة مؤقتة

عند قيام  56لة وبقائها تسعى لتحقيق غاية سامية تتمثل يف احلفاظ على كيان الدو

، فإذا شريعة وضعت لتحكم الظروف العادية، حبيث أن النصوص التف استثنائيةظرو

، ويعد عمال مشروعا ا إختاذ ما حيقق املصلحة العامةطرأت مربرات استثنائية جاز هل

 .  وسائغا

، نظرية الضرورة ملواجهة االوضاع الفقه القانوني والقضاء االداري وقد شيد

، ومبقتضاها جيوز لإلدارة أن تتخذ أعمال إدارية ذات طابع مؤقت غري 57ثنائيةاالست

، ولو ا كان عليه مبجرد إنتهاء مصوغاتهمستمرة يف الزمان، حبيث يعود الوضع اىل م

كانت خمالفة للقوانني اجلاري بها العمل، ويرخص للحكومة خالهلا مبمارسة سلطات 

كيان االمة، فال تستوي القيود املفروضة على  استثنائية ختالف مبدأ املشروعية حلفظ

سلطات الضبط وقت السلم ووقت احلرب، فالضرورات تبيح احملضورات، وهي تتوخى 

مواجهة اخلطر الداهم، وضمان سري املرفق العمومي بانتظام واضطراد، حتى تزول 

 الكوارث واالزمات واالوبئة. 

 ظروف يف املتخذة التدابري عن يراترب يقدم أن الفرنسي الدولة جملس حاول وعندما

 ال التنفيذية السلطة مهمة إن" قائال:  لذلك تفسريا  "هوريو موريس "استثنائية، كتب

                                                           
  -الجزء االول  –رشدي السبايطي، رقابة القضاء االداري على مشروعية قرارات الشرطة االدارية  - 56

 .229الصفحة  126/2019منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ، العدد
حكام المبادئ في القضاء االداري أوجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، مارسو لون وبروسيير في  - 57

 ، 1995 مصر، الطبعة العاشرة–الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، االسكندرية 

 .252الصفحة
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 وبعد واإلدارة، احلكم واحلكومة، فأوال إلدارة سري بل ضمان القوانني، تنفيذ على تقتصر

 ألنها تطبيقها اداستبع جيب قوانني هناك...أوقات األزمات ويف .. القوانني تنفيذ ذلك

 يف ألنه فردية، ضمانات القوانني تلك ولو كانت حتى للخطر، العامة املرافق سري تعرض

 . العادية األوقات يف األخرية يف املرتبة هو ما األوىل املرتبة يف يأتي العادية، غري األزمات

 الدفاع فإن احلرب، وقت أما يف األوىل، املرتبة يف الفردية احلرية تأتي العادية األوقات ففي

. ففي اجملتمعات املنظمة يسمو 58األوىل " املرتبة يف يأتي الذي هو الدولة عن الشرعي

 . 59الصاحل العام احلق األعلى لالمة فوق املصاحل الفردية 

، تبعا للبالع الصادر  60ويف هذا السياق يأتي تدخل السلطات الرمسية العمومية 

، واالجراءات إلعالن حالة الطوارىء 19/3/2020 عن اإلدارة )وزارة الداخلية( يف

، والذي يستمد مشروعيته من يعة املتخذة ملواجهة وباء كورونااالستعجالية السر

 . ى مع املواثيق الدولية ذات الصلةالدستور ، ويف ظل حمدداته ويتماش

 ثانيا : املقتضيات القانونية املنطمة حلالة الطوارىء الصحية 
بي مرسوم قانون ينضم أحكام الطوارىء ، ومن خالله يتم تأهيل أقر املشرع املغر

السلطات العمومية املعنية الختاذ التدابري الالزمة من أجل عدم مغادرة األشخاص حملل 

سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج حمل سكناه إال يف حاالت الضرورة القصوى، 

                                                           
الجزائري ، مذكرة   مولودي جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري - 58

-2009مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 64، الصفحة  2010
مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، احكام المبادئ في القضاء االداري  - 59

 ، 1995 مصر، الطبعة العاشرة–يع دار الفكر الجامعي ، االسكندرية الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توز

 247الصفحة
المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2.19.1086لمرسوم رقم ا - 60

 المسندةت الحياالداخلية،  ينص في مادته األولى على أن تناط بوزارة الداخلية إضافة إلى االختصاصات و الص
ألمن م و اإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، الحفاظ على النظا
 االوميين العم العموميين، و المرسوم السالف الذكر يعطي االختصاص لوزارة الداخلية في حفظ النظام و األمن

تنتقل  الصحية أو اتخاد قرارات و إجراءاتاإلعالن عن حالة الطوارئ تخويلها ينص صراحة على  انه ال
موجب ونة ببالمغرب من الوضع العادي إلى آخر استثنائي ، السيما مع تجميد و وتقييد بعض الحريات المضم

 تبعا لإلعالن المذكور . 2011دستور 
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شخاص، وإغالق احملالت ومنع أي جتمع أو جتمهر أو اجتماع جملموعة من األ

التجارية وغريها من املؤسسات اليت تستقبل العموم خالل فرتة حالة الطوارئ الصحية 

، وهي لة طوارىء واألحكام املتعلقة بها. ومرسوم يبني إجراءات إعالن حااملعلنة

 مقتضيات تشريعية مهمة من شأنها ترسيخ مبادىء دولة احلق والقانون . 

  حالة الطوارىء   أوال : مرسوم قانون 
 2.20.293على مشروع مرسوم رقم  22/3/2020بتاريخ   صادق جملس احلكومة

لوطين ملواجهة تفشي فريوس يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب ا

متت املصادقة عليه من قبل كل من جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية ، وكورونا

مبجلس النواب، وجلنة الداخلية واجلماعات الرتابية  والسكنى وسياسة املدينة

 . 23/3/612020 بتاريخ  والبنيات األساسية مبجلس املستشارين

 إطار التدابري ندرج يفيوم، رسوأوضح بالغ لرئاسة احلكومة أن مشروع هذا امل

ئحة د من تفشي جان أجل احلمية مومالوقائية االستعجالية اليت تتخذها السلطات الع

 ة بسائرلصحين حالة الطوارئ ايهدف إىل اإلعالن عو، ″19كوفيد  » س كورونافريو

 20وم ية ياعة السادسة مساء إىل غايف الس 2020مارس  20الرتاب الوطين ابتداء من يوم 

 .يف الساعة السادسة مساء 2020أبريل 

ويتضح أن املشرع املغربي نظم حالة الكوارىء الصحية مبقتضى نظام املراسيم 

تفويضية ، وهي املراسيم اليت تتخذها السلطة التنفيذية بناء على تفويض السلطة ال

التشريعية يف شأن مسائل داخلة يف احتصاص الربملان ، وتسمى أيضا " تشريع حكومي له 

قوة القانون" ، رغم وجود السلطة التشريعية وقيامها بأداء دورها ، وتكون هلا طبيعة 

                                                           
يتعلق بسن  ( 2020م ارس (23  1441من رجب  28صادر في  292.20.2مرسوم بقانون رقم نشر  - 61

اريخ مكرر بت 6867المعلن عنها بالجريدة الرسمية عددم خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات أحكا

24/3/2020 . 
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احلكومة ، ومن خالهلا تستطيع احلكومة أن تعدل أو تلغي وقوة القوانني منذ صدورها 

قوانني سارية املفعول ملواجهة بعض املشاكل اليت حتتاج حلول سريعة مبا تفرضه حالة 

 الضرورة .

ميكن الذي نص على أنه " 81وقد نظمها الدستور احلالي مبوجب الفصل 

يعنيها  ع اللجان اليتفاق مباتوت، وراللحكومة أن تصدر، خالل الفرتة الفاصلة بني الد

رف طدقة عليها من صد املصابق ضهااألمر يف كال اجمللسني، مراسيم قوانني، جيب عر

 . الربملان، خالل دورته العادية املوالية

يودع مشروع املرسوم بقانون لدى مكتب جملس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان 

جل ستة أيام، إىل قرار مشرتك بينهما يف املعنية يف كال اجمللسني، بغية التوصل داخل أ

. وإذا مل حيصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إىل اللجنة املعنية يف جملس  شأنه

اليت 62. وقد تضمن املقتضى التشريعي اجلديد جمموعة من األحكام التشريعية "النواب

  ميكن إمجاهلا فيما يلي:

عمالة أو إقليم أو مجاعة أو أكثر، أو يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو  -1

مبجموع أرجاء الرتاب الوطين عند االقتضاء، كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم 

ختاذ تدابري إمهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، وكلما اقتضت الضرورة 

ليت ميكن استعجالية حلمايتهم من هذه األمراض، واحلد من انتشارها، تفاديا لألخطار ا

 .أن تنتج عنها

                                                           
نصوص الم اآلجاليوقف سريان مفعول جميع من مرسوم قانون حالة الطوارئ على أنه:"  6تنص المادة  - 62

ها عنلعلن لة الطوارئ الصحية احافترة  خاللعليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

ولى االكام الفقرة تستثنى من أح  .ذكورةالمليوم رفع حالة الطوارئ  الموالياليوم  ابتداءاناحتسابها  ويستأنف

 لوضع تحتاتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد المشخاص االالخاصة بقضايا  فباالستئناه آجال الطعن الأع

 .حتياطياالعتقال االالحراسة النظرية و
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وجب مرسوم مب،  ذلك رورةالض يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي  2-

النطاق  والصحة، حيدد الداخلية بفتنييتخذ باقرتاح مشرتك للسلطتني احلكوميتني املكل

م من اذهاعلى الرغلواجب اختت ااءاالرتابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعوهلا، واإلجر

فرتة  احلكومة خالل تقوم، و عملال حكام التشريعية والتنظيمية اجلاري بهامجيع األ

ذلك يها احلالة، وليت تقتضة ازمإعالن حالة الطوارئ، باختاذ مجيع التدابري الال

غات، من أجل اشري وبالمن سطةمبوجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بوا

يع رض، وتعبئة مجائية للملوبالة احلاالتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم 

  هم.متالوسائل املتاحة حلماية حياة األشخاص وضمان سال

جيوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة   3-

استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة 

، بكيفية مباشرة، يف مواجهة اآلثار السلبية االستعجال، والذي من شأنه اإلسهام 

 .املرتتبة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية املذكورة

جيب على كل شخص يوجد يف منطقة من املناطق اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ  4- 

 .الصحية، التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية

ملذكورة أعاله باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر يعاقب على خمالفة األحكام ا  5-

درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني، وذلك دون  1300و 300وبغرامة ترتاوح بني 

 .اإلخالل بالعقوبة اجلنائية األشد

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتخذة تطبيقا  6- 

عنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه، وكل من قام هلذا املرسوم بقانون، عن طريق ال

بتحريض الغري على خمالفة القرارات املذكورة، بواسطة اخلطب أو الصياح أو 
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التهديدات املفوه بها يف األماكن أو االجتماعات العمومية، أو بواسطة املكتوبات أو 

ة للبيع أو املعروضة على املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو املوزعة أو املعروض

أنظار العموم أو بواسطة خمتلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكرتونية، وأي 

 .وسيلة أخرى تستعمل هلذا الغرض دعامة إلكرتونية

 63 ثانيا : مرسوم اعالن حالة الطوارىء الصحية

ه عن رئيس احلكومة باعتبار عالن حالة الطوارىء مبوجب مرسوم يصدرأيتم 

تم توقيعه يمن الدستور،  90خمول دستوريا ممارسة السلطة التنظيمية مبوجب الفصل

من مرسوم  2، وقد نص على ذلك املادة 64بالعطف من قبل وزير الداخلية ووزير الصحة

ويف إطار حالة الطوارئ الصحية املعلنة طبقا للقانون، تتخذ  قانون احلالة الطوارىء ،

عالن حالة الطوارىء إمبوجب املادة الثانية من مرسوم السلطات العمومية املعنية 

  : التدابري االلزمية من أجل

ة، قائية االلزميطات الوحتياالاختاذ إأ: عدم مغادرة االشخاص حملل سكناهم مع 

 طبقا لتوجيهات السلطات الصحية.

لكل شخص خارج حمل سكناه اال يف حاالت  65)حظر التجوال(ب: منع أي تنقل 

  :لقصوى التاليةالضرورة ا

                                                           
بإعالن حالة  2020 مارس 24موافق  1441من رجب  29صادر في 293.20.2مرسوم رقم نشر  - 63

ة نشر بالجريد ، و 19وفيد ك -فيروس كورونا  شيواجهة تفمالطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ل

 .24/3/2020مكرر بتاريخ   6867الرسمية عدد 

ويمكن أن  يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية،دستور على أنه:" من ال 90ينص الفصل ينص الفصل  - 64

 لعطف منتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع باالوزراء. يفوض بعض سلطه إلى 

 "لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

ن أبي سفيان أول من فرض حظر ويعتقد أن زياد بن أبيه والي البصرة في عهد الخليفة األموي معاوية ب - 65

تجول في التاريخ اإلسالمي، حيث أعلن حالة الطوارئ في البصرة وهدد بقتل كل من تسول له نفسه خرق حظر 

وبحسب كتاب "الدولة األموية ومقوماتها  السلطة.التجول، حيث قال في خطبته البتراء لدى توليه مقاليد 

سين، فإن الخليفة األموى معاوية بن أبى سفيان، كان قد أوكل إلى زياد اإليديولوجية واالجتماعية" لـ بثينة بن ح

بن أبيه مهمة تنفيذ أوامر الوالي في مدينة البصرة بالعراق، ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق واألشقياء 

ى زياد والمتمردين والثوار، فقام األخير بتأسيس شرطة البصرة، وهى التي قامت بتنفيذ قراراته بالقوة، وقد ألق
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التنقل من حمل السكنى إىل مقرات العمل، وال سيما يف املرافق العمومية   -

احليوية واملقاوالت  اخلاصة واملهن احلرة يف القطاعات واملؤسسات االساسية 

احملددة بقرارات للسلطات احلكومية املعنية، مع مراعاة الضوابط اليت 

 جل ذلك .حتددها السلطات االدارية املعنية من أ

 ة، مبا يف ذلكللمعيش وريةلضرالتنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع ا  -

 اقتناء االدوية من الصيدليات .

يات املستشفت وصحاالتنقل من أجل الذهاب إىل العيادات وامل   -

ن املؤسسات غريها موعة الشوخمتربات التحليالت الطبية ومراكز الفحص با

  ج.الستشفاء والعالالصحية، واالغراض التشخيص وا

يف وضعية  وجودينملاص شخااالسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الالتنقل  -

  .غاثةاالصعبة، أو يف حاجة إىل 

انت مهما ك شخاصاالن مموعة جملمنع أي جتمع أو جتمهر أو اجتماع :  ج

ض  تنعقد ألغرااعات اليتتمجاال نعاملسباب الداعية إىل ذلك، ويستثنى من هذا اال

  .لصحيةلسلطات ال اقب قررة مناملمهنية، مع مراعاة التدابري الوقائية 

                                                                                                                                                                      
خطبته المشهورة بالبتراء بالبصرة التي منع فيها على الناس الخروج ليال، فهو نوع من حظر التجول. وبعد أن 

صاحب الشرطة بالخروج إلى شوارع البصرة فإذا وجد عاصيا ألوامر زياد يقبض عليه  أصدر هذا القرار، كلف

صن صاحب مقبرة ابن حصن وهو أحد بني ثعلبة بن "، وقد كلف الوالي شخصين بهذه المهّمة هما عبد هللا بن ح

بربوع والجعد بن قيس . ويذكر الكتاب محمد عبد الستار البدرى في كتابه "رسائل الزمن المستترة"، أن زياد بن 

أبيه، والذى يعتقد أنه كان أول من طبق حظر التجوال الليلى في مدن العراق، كان لحماية ملك أخيه معاوية بن 

ويحكى أن أحد الرعية نام في الشارع فأيقظه جنود زياد أثناء الحظر فحملوه له، وامامه شرح الرجل  أبى سفيان،

أمره وأنه قد غلبه النوم، ورغم أن زياد صدق الرجل إال أنه أمر بقتله حيث رأى أن في "قتله إصالحا في 

 الرعية"
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 الللعموم خستقبل اتليت ات اؤسساملت التجارية وغريها من الاحمل القإغ : د

 ؤسسات من قبلملاو التحملاه ح هذميكن فت الو علنة،املفرتة حالة الطوارئ الصحية 

 .غراضهم الشخصية فقطال إالأصحابها 

 هاتاجلوالة يتخذ  ،طوارىء ة الالام املادة الثانة من مرسوم إعالن حوعمال حبك

ية لنصوص التشريعم طبقا لهل خولةاملحيات المبوجب الص قاليم،االت واالوعمال العم

يف ظل  م العام الصحيفظ النظاحها لزموالتنظيمية، مجيع التدابري التنفيذية اليت يست

ائي، و وقائي أو محتوقعي أ ابعات طذالتدابري علنة، سواء كانت هذه املحالة الطوارئ 

ض قيود مؤقتة أو فر ي،بارإج أو كانت ترمي اىل فرض أمر حبجر صحي اختياري أو

ق الأو إغ ،مأو منع جتمعه ، همتالأو احلد من تنق شخاص مبساكنهم،االعلى إقامة 

كما  ،اريةاالدشرطة دابري الن تخر مفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبري آاملت الاحمل

ي أمر تستلزمه أإصدار  ور أي قراعنية حق اختاذ أاملللسلطات الصحية  خيول هلم و

 .هصاصات، كل يف حدود اخت علنةاملحالة الطوارئ الصحية 

 الة  والتدابريات الفعجراءالوجتدر االشارة إىل أنه مت إختاذ جمموعة من ا

 ا:، وتشما أساس ه الفرتةذه اللالوقائية اهلامة واجلديرة بالتنويه والتقدير خ

سم إمل صوصية حيخ مورألرصد إحداث حساب مبتعليمات ملكية سامية ، مت  - 

مرسوم رقم مبوجب  19 –وفيد ك -الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كورونا 

 عى إىل حتمل النفقات. ويس 2020ارس م 16) 1441من رجب  21صادر يف  269.20.2

ونا ار انتثار كورواجهة أثمجل أمن  ودعم االقتصاد الوطيناملتعلقة املنومة الصحية 

 ية .  ماعجتواحلفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات اال
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ب اىل جانب الط ملشاركةية با تكليف الطب العسكري بتعليمات امللكية ساممت -

  مللكي  .اان ديواملدني يف إسعاف املرضى تبعا لبالغ صادر عن ال

 ،رونا املستجد ريوس كوفباء سات واليقظة االقتصادية لتتبع انعكاجلنة إنشاء  -

ا اليت تقوم به ستباقيةاال هوداتوذلك يف إطار اجمل اإلجراءات املواكبة،واختاذ 

القتصاد اة للوباء على املباشر غريورة احلكومة ملواجهة االنعكاسات االقتصادية املباش

ية رصد آٍن للوضعبلتقييم، وا تتبعوطة للمن خالل آليات مضب تعمل من جهةو،  الوطين

طاعات ق مبواكبة القيما يتعلة فاسبعلى حتديد األجوبة املن، و االقتصادية الوطنية

املالية وزير االقتصاد شغاهلا ور أيدبو . األكثر عرضة للصدمات النامجة عن أزمة كورونا

يقي التعاون اإلفروخلارجية اون لشؤوإصالح اإلدارة بتنسيق مع وزارات الداخلية، وا

ه والغابات، لقروية وامليااالتنمية وري لبحاواملغاربة املقيمني باخلارج، والفالحة والصيد 

 مي.ضر والرقألخااد ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة واالقتص

 16/3/2020اء من جد ابتداملسابعليق إقامة الصلوات اجلماعية وصالة اجلمعة ت -

الربية أو  الوطنية سواء ة احلدودربيملغالذان بها ، وإغالق السلطات امع استمرار رفع ا

 . 28/3/2020البحرة أو اجلوية ابتداء من 

يقضي  2020مارس 16 يفارة دالاح الالية وإصاملقتصاد واالقرار لوزيرصدور   -

لفرتة  تنظم ومن خالله مت  .ةوليلكحاطهرات املباختاذ تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار 

  ليةلمطهرات الكحولالتقسيط ة واجلملأسعار البيع القصوى ب أشهر، مؤقتة حتدد يف ستة

. 

دعم مالي من طرف الدولة االجراء الذين توقفوا عن العمل مؤقتا بسبب احلجر  -

الصحي،  واملسجلني لدى الصندوق الوطين للضمان الوطين ، ودعم أيضا األسر العاملة يف 
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ضررة سواء اليت تستفيذ من خدمات "راميد" أو االسر اليت ال االقتصاد غري مهيكل املت

 تتوفر على بطاقة راميد .

ما وجه كضررة ، املت حداث ضمان أوكسجني ) قروض ميسرة( للمقاوالتإ -

ف ىل تسريع وترية صرإيدعو من خالله  26/3/2020رئيس احلكومة منشور يف 

 . ية ممومستحقات املقاوالت لدى االدارات واملؤسسات الع

علن دا تلك اليت أف ، ماعلتوظيأجيل تسوية الرتقيات وإلغاء مجيع مباريات ات -

ان التابعني ظفني واألعووباستثناء امل ،ية عن نتائجها النهائية خالل السنة املالية اجلار

 لإلدرات املكلفة باألمن الداخلي وقطاع الصحة. 

احلكومة هامشا يف نطاق سلطتها إن أعمال الطوارىء اإلارية تزداد اتساعا، ومتنح 

التقديرية ملمارسة مهامها على الوجه األمثل ، باعتبارها القادرة على تقدير االوضاع 

 .66على أرض الواقع ، ولو كانت خمالفة للقوانني على أساس نظرية املخاطر 

وينبغي أن تتسم باجلدية اليت تربرها ، فال تكون مشروعة إال إذا كانت الزمة  

ة  ملواجهة حاالت معينة من دفع خطر جسيم يهدد األمن العام والسكينة وضروري

والصحة العامة ، وباعتبار ذلك  التصرف املتخذ هو الوسيلة الوحيدة لصيانة النظام 

العام . ويراقب القضاء اإلداري مدى مالئمة السلطات الضبط اإلداري من خالل معيار 

                                                           
ادية حيث تتمتع سلطات البوليس االداري مور في الظروف االستثنائية عنها في الظروف الع" تختلف األ - 66

روب ف والحلى سلطتها العادية فكل اجراء تتخذه الجهات االدارية في مثل هذه الظروإبسلطات واسعة تضاف 
 ا االجراءكان هذ ولو، و حماية النظام العام أمين سير المرافق العامة أنه تأزمات واالوقات العصيبة من شواأل

لحماية ااو تلك  نه يعتبر سليما مادام ضروريا لهذا التامينإف، و مخالفة القوانين أ باطال لتجاوز االختصاص
ن االدارية وانما تاسيسا على واجبات السلطة االدارية اذا تبين للجهة ا، وليس تطبيقا لحالة الضرورة  

عة عليا مجموكمة الالمح، داء واجباتها الملقاة على عاتقها " أوبين اتخاذ قرار ، المشروعية تحول دونها 

شدي ر،    886ص 195قضية رقم ، السنة الثانية   1957المبادىء التي قررتها المحكمة العليا بمصر 

منشورات   -الجزء االول  –السبايطي ، رقابة القضاء االداري على مشروعية قرارات الشرطة االدارية 

 .26، الصفحة  126/2019العدد ، المجلة المغربية لالدارة المحلية والتنمية 
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ة الوقائع والظروف االستثنائية  احمليطة ، ، وأهمي67املالئمة والتناسب بني التدبري

. وعلى القاضي الذي 68دارية اليت متس احلقوق واحلرياتوالسيما يف جمال القرارات اال

متارس سلطات الضبط االداري حتت رقابته يراعي تقدير الضرورات حسب الزمان 

عاة املقاصد ، ومدى حرص االدارة على مراطبيعة االخطار اليت ينبغي توقعهاواملكان ، و

 . 69الدستورية يف صيانة احلقوق واحلريات

وختضع بذلك أعمال االدارة يف حالة الطوارىء لسطة القضاء املختص ملراقبة 

، وميلك إيقاف تنفيذها أو الغاءها ، 70مشروعيتها عند املخاصمة بشكل حمدود جدا 

ن بأداء التعوضات مل ، واحلكم عليهارفقيةكما ميكن تقرير مسؤولية الدولة عن األخطاء امل

زمن  1918، وقد أقر القضاء االداري الفرنسي ذلك منذ تضرر من القرارات غري املشروعة

دارة احلرب العاملية األوىل يف قضية ايرييه عندما قضى بأحقية القضاء يف رقابة أعمال اال

عامة ال ، وإن كان قد استند إىل فكرة مبدأ استمرار املرافقأثناء االوضاع االستثنائية

، ويكون جمموع السوابق القضائية يف التجارب القضائية لتقرير شرعية سلطات احلكومة

 .ا وتراثا حقيقيا عن سلطات األزمةاملتعددة يف العديد من الدول العريقة ، فقه

 

 

                                                           

كل قرار اتخذ في المجال اإلداري، سواء كان  ن :"أمن الدستور على  118تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 67

 "تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية المختصة.

  -ول الجزء األ –دارية داري على مشروعية قرارات الشرطة االرشدي السبايطي ، رقابة القضاء اإل - 68

 .316 ، الصفحة 126/2019العدد ، منشورات المجلة المغربية لالدارة المحلية والتنمية 
حكام المبادىء في القضاء أمارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ،  - 69

رة العاش مصر، الطبعة –، االسكندرية  داري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعياإل

 .263، الصفحة  1995
مارسو لون وبروسيير في وجي بريبان وبيير دوافوافيه وبرونوجينفوا ، احكام المبادىء في القضاء  - 70

ة لعاشرامصر، الطبعة –االداري الفرنسي ، ترجمة احمد يسري ، توزيع دار الفكر الجامعي ، االسكندرية 

 .245، الصفحة  1995
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 :خامتة
م إىل حد و الدولية تسهألوطنية اواء س الشك أن املقاربة القانونية لنظام الطوارىء 

ضع املشرع واحللول اليت  ، وأنئيةثناستمع خالل هذه االوضاع االيم أمور اجملتما يف تنظ

ملقاربة ، إال أن اوميةصحة العمال انةوالسكينة وصي ملعاجلة الوضع كفيلة بتحقق األمن

ظر يف القاعدة عادة الناىل إ تمع مدعوجملا ، إمنا يكونانونية ال تكفي الستقرار االوضاعالق

ئدة عدما توحدت أفب، لتسامحاو طنةرع له من قيم للتضامن واملوا، وما تشاالخالقية

 .همف أجناسختالم أفريوس كورونا رغالشعوب قاطبة تبحث عن الدواء ل

من طمأنينة  ما توفروين، لداالنسان إىل اتباع تعاليم ا ويتضح أيضا حاجة

ون حمليا للتعا االنسان جة، وحاددائالشوأزر املواطنني يف احملن ، ومن فعالية لتوسكينة

عدو  ناوجائحة كورو لدين ...وا لون، ومواجهة األخطار دون اعتبار للجنس والودوليا

، وعلى ب على االنسانعلن احلرا تنهر، إغري مرئي حتارب البشرية يف كل أصقاع املعمو

جد رسالة اليت ولا من أجل  محل -باب التفرقة بعيدا عن أس -سكان العامل أن يتحدوا 

 رين .   لداادة سان يف الكون واالخالص فيها لبلوغ سعاهلا االن

 

 
 

 

 

 مت حبمد هلل
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 الدكتور شريف الغيام

  زائر جامعي أستاذدكتور يف احلقوق و 

 باحلسيمة االستئناف مبحكمة مستشار 

” اضي االجراءاتــق”أسسة ــم
 بعد كورونا اـمـمحاكم لـبال

شعل إن مل نقل أنها م  لة،لعداة لضائية أحد املقومات الرئيسيتعد اإلدارة الق 

  .إلنارة درب كل راغب يف صناعة قضاء ناجع

 باب حنو توفرية لالنكضائيلقالشئ الذي دفع مؤسسة اجمللس األعلى للسلطة ا

و إمتالك  كفاءة اخلالقةشرتك الامل همإلختيار مسؤولني قضائيني قامس  معايري جد دقيقة

 . قيادة املتطلبة يف أي مرفق قضائيأدوات ال

  القضائية املستقلة  التنزيل املؤسساتي للسلطة  باعتباره أحد املداخل األساسية يف

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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تمخضة ية السامية املت امللكطلعالتاليت ال ميكن أن تتأتى مبعزل عن االستجابة ل

  ةدالعن توصيات احلوار الوطين حول إصالح منظومة الع

أنها يات اليت من شكل التحدلبة تجاإلدارة القضائية يفرض االسمتوقع ا  فإذا كان

من جهة أخرى  ه ، فإنهدائأسن أن تعرقل السري العادي للمرفق القضائي بضمان ح

ع مء مبا يتالئم قي القضارتفل مكيتطلب دون شك أن يوفر إجابات شافية النتظارات 

 .من مرفقي دائمهم يف أتحقيى أتطلعات القضاة أنفسهم و كل مساعدي القضاء و مد

ميثاق   ى مراجعةة ) يرجضائيلقاهذا الذي يوصلنا بشكل مباشر ملفهوم احلكامة 

 30لة؛ منظومة العدا ول إصالححين لوطإصالح منظومة العدالة؛ اهليئة العليا للحوار ا

 (46يوليوز؛ ص 

ل ة ودلك من خالالقضائي ارةإلدكمبادئ عامة ل  واليت حددها الدستور املغربي

 : توافر

 لعموميملرفق اىل االولوج ااملساواة بني املواطنني واملواطنات يف . 1

 االنصاف يف تغطية الرتاب الوطين 2.

 االستمرارية يف اداء اخلدمات 3.

 اجلودة والشفافية والنزاهة 4.

 املراقبة والتقييم 5.

 احملاسبة واملسؤولية 6.

 احرتام القانون واحلياد 7.

 .ةاملصلحة العام 8.
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جعل  قضائية بضرورةسلطة الى للعلإال أن اإلميان الراسخ لدى مؤسسة اجمللس األ

لقانون ايت يسمح فيها لضيقة الد ادوخدمة املتقاضي خدمة ال ميكن تعطيلها إال يف احل

ن سريورة يها بضمافسع لتوادون  ،طوارئ الصحية اليت تعرفها بالدناكحالة ال

ذلك  مواكبة  لني معا املعتقضاية قالقضايا وخاص استمرارية املرفق القضائي يف بعض

عتماد لعدالة إما بإاات أسرة كونمقي بالرفع من منسوب اليقضة حلماية املعتقلني و با

ة يف الغري اجلاهز امللفات خريتأ تقنية التقاضي عن بعد ببعض احملاكم أو عن طريق

   خريلتأامل غيبتهم أو البث يف القضايا اجلاهز اليت ال حتت

تورية يف سسة الدسملؤاته تنم عن هاجس ها  باعتبارها إجراءات إحرتازية

اته ( وتداعي 19فيد ورونا كوة كائحجاالخنراط بقوة يف حماربة إنتشار هذا الوباء ) 

 .ةائحليس بالوقت احلاضر وفقط بل وحتى مابعد زمن اجل

  طة القضائيةلسلألعلى لاجلس لملالشئ الذي مت جتسيده من قبل الرئيس املنتدب 

 ابعدبشأن تهيئ امللفات ملرحلة م 2020ابريل 14بتاريخ  119/13عدد   بإصداره مذكرة 

و ربة تشاركية حنوفق مقايع وجلممع احلث على إسهام ا  رفع حالة الطوارئ الصحية

  وناباء فريوس كوربلية لوستقامل ولتصور عملي حول التداعيات اآلنية   إعداد مسبق

ل لى اجلميع حتمععاتقا  با واجومن التفاعل مع هاته املذكرة  الشئ الذي جيعل

تاليف  ابري من شأنهاة أو تدساعدم تشكل حلوال  مسؤوليته عن تطريق تقديم تصورات قد

ة اذا وخاص  لقضائي ،ااملرفق  سوبمن ماقد تنتجه اجلائحة من أثار سلبية على استقرار

حية ال ة الطوارئ الصن عن حالعالإلبل اما استحضرنا أن امللفات الرائجة باحملاكم ق

   تطرح أي إشكال
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 ، اليت ستعرف الصحية وارئلطبل إن مدعاة القلق ملرحلة ما بعد رفع حالة ا

بشكل  سيتم تسجيلها فات اليتمللد افيها احملاكم ال حمالة تضخما غري مسبوقا يف عد

  كةف حماكم اململتلد مبخلواحاوم لتسجيل مئات امللفات يف الي  غري معهود قد يصل

 . من قبل ربيةملغامل تعرفه العدالة   قد يؤدي لضغط  الشئ الذي

تبار و خذه بعني اإلعائبا وألة صرحلذلك كان التوجيه باإلعداد املسبق هلاته امل

 . هعالأباملذكرة املشار إليها   هاجسا سجل حضوره بقوة

  لعادي باحملاكماالسري د واعلق  الشئ الذي يدعوا إلبتكار آليات جديدة ضامنة

ر لة تفاديا هلدجد معقو جالآخل بتلك الفرتة عن طريق تسريع وترية البث فيها دا

امللفات  ستئثارها بزمنالفا والة سسجامللفات امل  الزمن القضائي ، ودون استغراق زمن

ا أو تؤدي لتغييبه عقلنة الة مناياجلديدة أي أن امللفات اجلديدة جيب أن حتظى بع

اضني مبصاحل املتق ي خماطرةأون ود يل البث فيها بدعوى وجود ملفات مسجلة سابقاتعط

 . والدفاع

فقط بشخصية   ليس رهني لوممع جتهيز امللفات كما هو  اضف اىل ذلك أن عملية

ل رهني كذلك لقضاء ،بي ااعدالقاضي أو بفاعلية مؤسسة كتابة الضبط وباقي مس

و  كالية التبليغها يف إشغلب أيفرة أخرى تصب بإكراهات واقعية تارة وتشريعية تا

اجع باعتباره نل قضائي سؤومي ألالتنفيذ، واليت أضحى التغلب عنها عالمة متييز 

  تغاهلااش ريةاملشرف العام على منهجية سري عمل أي حمكمة ووت

فباستحضار تام للواقع العملي واكراهاته جيب أن نعرتف على أن املسؤول 

يس هو نفس املسؤول القضائي املعهود سالفا يف تعاطيه مع جهة واحدة القضائي اليوم ل

أال وهي وزارة العدل مبديرياتها كما كان معمول بها من قبل بل إن جسامة مسؤوليته 
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التعاطي مع   يف ظل استقالل السلطة القضائية اليت تفرض معه ضرورة  ازدادت  اليوم

كوزارة   لة يف آن واحد مبنظومة العدالةخمتلف اجلهات الرمسية املتدخلة و املتداخ

العدل أو املصاحل اخلارجية ناهيك عن مؤسسة اجمللس األعلى للسلطة القضائية كمؤسسة 

القضائي دون إغفال باقي مهامه اإلدارية و القضائية و   دستورية أصيلة يف تدبري الشأن

لكسب رهان تنزيل  اليت تثقل كاهله و جتعله يف حمك حقيقي  التمثيلية و التأطريية

املنال يف بعض   يف معادلة صعبة  إن مل نقل أنه جيد نفسه  القضاء كسلطة مستقلة

 . األحيان بالرغم من وجود مؤسسة نائب الرئيس

الهلا غرب منذ استقئية بامللقضااة إال أنه بالرغم من كل ذلك جند على أن اإلدار

ت لب على العقبالى التغرة عدقا  استطاعت أن تفرض نفسها رغم كل الصعاب و أضحت

  ته حلد اآلنالذي سجلة وربياليت قد تعرتيها بتأمني وجه مشرف للعدالة املغ

قالل مالي جود استدم وعل والذي ما كان ليتحقق دون جمهودات جبارة يف ظ

 كوجه من أوجه استقالل القضاء

راف اإلش  لقضاة إىلالسادة ا  ثح بواسطة  قنوات عملية فعالة  باإلضافة إىل نهج

تبعها ها ، وضرورة تكلفني بامل شعباملباشر على اإلجراءات املأمور بها قضائيا بال

ذ بليغ و التنفيلييت التعم يف لتطويع كل الصعاب اليت تواجه جهاز كتابة الضبط

  بالتنسيق مع املسؤول القضائي

ن ممور راءات املأاذ اإلجم نفعدبالذي يظل امللجأ الوحيد حلل أي إشكال مرتبط 

  كتابة الضبط يس مصلحةرئ انبقبل السادة القضاة بالشعب املسندة إليهم إىل ج

 ”تاءاقاضي االجر“مما يدفعنا اليوم للدعوة ملأسسة 
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على  تنفيد ،والعمليغ و اللتبلا كمؤسسة متخصصة يف اإلشراف املباشر على أقسام

ت ل القضائي وحتؤواملس ؤسسةب متعمل إىل جان  إخراجها حيز الوجود كجهة قضائية

ل ضمان ئية همها االوة اإلجرااعل جنإشرافه املباشر عملها االول و األخري تيسري سب

  عن طريق  يغملتعلق بالتبلالباب ا يف ضوعتنفيذ اإلجراءات املأمور بها من قبل قضاة املو

مع   حية اإلجرائيةمن النا فيذلتناالسهر و االشراف املباشر على أقسام التبليغ و 

  يةادامل متكينها من كل أدوات االشتغال اللوجيستيكية أو

قضائية ختفف  ة لنجاعةامنض حمضة  وبه قد نكون أمام مؤسسة قضائية إجرائية

راسة دضي للتفرغ يف رية القاأمون ممن أعباء املسؤول القضائي من جهة ، كما تسهل م

 . قولةمع البث يف امللفات داخل آجال أكثر من  امللفات و

تابة الضبط كه جهاز عانييما  تفادي” قاضي االجراءات“د أن من شأن مأسسة بي

ء شكلياته ، ن استيفامغم الرمن بإكراهات يومية بسبب تعطل نفاذ اإلجراءات ب

 ميكن أهمية قصوى ال عرتيه منتا ملها باإلضافة إىل أن إجراءات تبيلغ امللفات وتنفيذ

  يال وحتى مؤسساتبمضمونا وكال شز ا بامتياأن تكون شأنا قضائي  بوقتنا الراهن إال

 كمة باستدعاءأمر احملتلها كقل نو مثال على ذلك أنه يف أغلب األحيان إن مل  

ستيفاء اكمة يف باب  له احملستكنيت أي إجراء  املطلوب يف الدعوى أو أن تأمر بإجناز

ا اجللسة كم حضرمبمني ذلك تض ينهعناصر الدعوى بغض النظر عن طبيعتها، ويتم يف ح

ذات  إن مل نقل أن عه يتعطلرجون ميتم إخراج االستدعاء بنفس اليوم او ليوم غد لك

وغريها من …جلهنصرام أعد إباب يبقى معلقا دون جواب أو أن يأتي اجلو  اإلجراء

  األمثلة العديدة،
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ن مسؤوليتهم لضبط ألااتب و كواليت ال ميكن أن يتحمل مسؤوليتها القاضي أ 

إلجراء من ايز بني شكلية للتمي  افعنيد ة واملهنية قد متت على أكمل وجه ، مماالقانوني

 .و نفاذ ذات اإلجراء املأمور به  جهة

 ذلك تكرارهتفادي نفاذه لنة لامضالشئ الذي يتطلب ال حمالة ضرورة إجياد آلية 

كتاب الضبط  و مؤسسة ضيةالقبملرات أخرى وكذا عدم هدر جمهود القاضي املكلف 

رار احة زمنية لتكا اي مسفيه رتكيال  للقانون،حلول بديلة ومنضبطة  إلجياد لسعيبا

  ” إلجراء السابقد بنفس ايعا”   بنفس اإلجراءات أو ما يسمى بلغة العمل القضائي 

ذا ستشكل تفرغها هب” تراءاقاضي االج“من هنا ميكم القول على أن مؤسسة  

يف  دارة القضائيةضافة لإلممة قيمور به ودون شك خطا ضامنا لنفاذ اإلجراءات املأ

 لكر على ذالسه  نتعاطيها كجهة قضائية موكول إليها مبوجب القانو

 (اي أن يتم تعيينه مبوجب اجلمعية العمومية)

 ملفات بل وحتىاضي للالفرتمر احفاظا على الزمن القضائي والتقليص من الع      

  اكورونبزمن مابعد جائحة   تفادي أي تضخم قد يطرأ

تنزيل لضائي املباشر دخل القالت سةوملا ال إعتماده بصفة دائمة كأحد جتليات مأس

ل اهدون إثقال ك ،معقولة  جالآخل مقتضى دستوري مرده البث يف قضايا املواطنني دا

ة ي طبيعة قضائية تدخل ذاسطبو اإلدارة القضائية بأعباء مسطرية ميكن معاجلتها

ة اليت تعرتض الرئيسي التعطشكل نهائي على أحد املواجرائية تستهدف القضاء ب

 احلكامة القضائية

تقويم األقسام الداخلية للمحكمة بتوحيد البعض منها   واليت من شأنها إعادة 

ضمن قسم أو وحدة اجراءات التبليغ و التنفيذ منكبة على تسري وضمان نفاذ تبيلغ 
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يف أفق تعديالت تشريعية   اد تنفيدهااجراءات املفات القضائية الرائجة أو تلك اليت ير

العتماد وسائل بديلة عن الوسائل الورقية كالتبليغ بواسطة االتصال اهلاتفي أو الربيد 

اإللكرتوني أو الرسائل النصية بكل منهما أو غريهما من الوسائل احلديثة اليت أضحت 

   .يتفرض نفسها يوما عن يوم وكأنها متهد لوالدة رقمية للقضاء إلكرتون
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 يوسف سلموني زرهونياألستاذ  

 نادي قضاة املغرب عضو
 

 جرمية السرقة يف أوقات الكوارث
 

 مقدمة:
قبل احلديث عن ارتكاب جرمية السرقة يف أوقات الكوارث، ينبغي أن حندد أوال  

حدث مفجع أو حدة فالكارثة هي "تعريف الكارثة. وحبسب تعريف منظمة األمم املت

سلسلة أحداث مفجعة تـؤدي إىل وقوع خسائر يف األرواح على نطاق كبري، أو إىل معاناة 

وكرب إنـسانيني شـديدين، أو إىل حدوث أضرار مادية أو بيئية بالغة، مبا خيل بشكل 

مع اضطراب خطري يف وظائف اجملتكما عرفتها كذلك بأنها " (71جملتمع")خطري بسري ا

ميثل خطرا ملموسا وواسع النطاق على حياة البشر وصحتهم وملكيتهم أو بيئتهم. وقد 

                                                           
71 https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp5.pdf 

 ـالقامسيحممد ذ رئيس اجمللة 

https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp5.pdf
https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp5.pdf
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يرجع سبب الكارثة إىل حادث أو إىل الطبيعة أو إىل نشاط بشري، وقد تكون مفاجئة أو 

 (.72")نامجة عن تطورات طويلة األجل، باستثناء النزاع املسلح

املتعلق بإحداث نظام لتغطية  110.14وتضمنت املادة الثالثة من القانون رقم  

يعترب واقعة كارثية كل حادث عواقب الوقائع الكارثية، تعريف الكارثة كما يلي "

تنجم عنه أضرار مباشرة يف املغرب، يرجع السبب احلاسم فيه إىل فعل القوة غري العادية 

 (73)."لعامل طبيعي أو إىل الفعل العنيف لإلنسان

عتباره املية باالع يفه من قبل منظمة الصحة تصن)كورونا( مت 19-و وباء كوفيد

ابات وث آالف، و إصبا يف حدتسب مجائحة، وانتشر هذا الوباء يف مجيع أرجاء العامل

ه تام هلم، وشلال شبيف مناز خاصألشلمرضية متفاوتة اخلطورة، و عزال جزئيا أو كليا 

م ألشخاص لوظائفهمن ابري كدد عان لإلقتصاد الوطين لعدد من الدول، و تسبب يف فقد

ئحة لقول بأن جاا اولذلك حق لن ات.األمر الذي قد يؤثر الحقا على استقرار اجملتمع

، وستكون ت و دولتمعاغري مالمح جمتعد أم الكوارث لكونها غريت وست 19-كوفيد

 هلا تداعيات اقتصادية و اجتماعية خطرية.

سبب لسرقات، وذلك باانتشار  ارثلكوومن بني املظاهر السلبية اليت تربز يف زمن ا

وجود  لشعور بانعدامو بسبب ا، أقهماحلاجة امللحة ملصدر العيش ملن فقدوا مصادر رز

 ن الكارثة.ناجتة ع خرىأام سلطة ميكنها من أن تفرض القانون إلنشغاهلا مبه

                                                           
72https://www.ifrc.org/PageFiles/125652/annotations-ar.pdf 
73 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_110.14_Ar.pdf?ver=2017-02-22-111636-487 

https://www.ifrc.org/PageFiles/125652/annotations-ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_110.14_Ar.pdf?ver=2017-02-22-111636-487
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_110.14_Ar.pdf?ver=2017-02-22-111636-487
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انعدام األمن إلحساس ب اإىل و ارتكاب جرمية السرقة يف وقت الكارثة يؤدي 

دا من حيدث بذلك مزيخلاصة، وت الكاإلعتماد على الذات حلماية املمتوباحلاجة إىل ا

النارية  شراء األسلحة يف نسبة اعارتفالفوضى داخل اجملتمع. وقد لوحظ يف بعض الدول ا

 موازاة مع انتشار عمليات السرقة.

ئر بسا فقد مت إعالن حالة الطوارئ الصحية 19-وبالنسبة لكارثة وباء كوفيد 

 دابريتقرر على إثره اختاذ ت ، والذي2.20.293ين مبوجب املرسوم رقم الرتاب الوط

االت ارجه إال يف حي تنقل خع أمن ترمي إىل منع األشخاص من مغادرة حمالت سكنهم و

عموم. ليت تستقبل الاملؤسسات ن امها الضرورة القصوى، وإغالق احملالت التجارية وغري

حمل  ملتواجدة خارجاتلكاتهم مم يةص من محاو هذه اإلجراءات تؤدي إىل حرمان األشخا

ي لذوهو األمر ا املهمة. هذهبام سكناهم، حيث يقع على عاتق السلطات العامة القي

 ظروف. هذه الا يفابهيفرض تشديدا لعقوبة جرمية السرقة يف حالة ارتك

من  ة بالسجنسرقعلى ال ةاقبععلى املمن القانون اجلنائي  510وقد نص الفصل 

 يفرتكاب السرقة ا بينها من ، وعشر سنوات إذا اقرتنت بواحد من الظروف مخس إىل

لتمرد أو أية و الثورة أو اأو الغرق ، أضانأوقات احلريق أو االنفجار أو االنهدام أو الفي

 كارثة أخرى. 

 510ومل يرد يف القانون اجلنائي أي تعريف ملفهوم الكارثة، وإمنا وردت يف الفصل 

-ال احلصر ضمن سبع حاالت. و لذلك ميكننا اجلزم بأن جائحة كوفيد على سبيل املثال
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بالتالي يعترب ارتكاب السرقات خالل فرتة إعالن تعد كارثة جبميع املقاييس، و 19

 حالة الطوارئ الصحية مقرتنة بالظرف املشدد املتمثل يف ارتكابها يف وقت كارثة.

ن قة بالسجلسرلى ارتكاب اع من القانون اجلنائي يعاقب 507إذا كان الفصل و

كب السرقة تى و لو ارت، حأو خفيا هراظا املؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حامال لسالح

رقة يف سلافإن ارتكاب  يد،بدون توفر أي ظرف آخر من ظروف التشدشخص واحد و

تكاب على ار 507لفصل ررة يف املقة اوقت الكوارث حتتم أن تتم املعاقبة بنفس العقوب

 تمع. رار اجملستقبا رقات يف أوقات الكوارث، وذلك لردع أي إخاللالس
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 عثمان عبيداألستاذ  

 نادي قضاة املغرب عضو
 

 : السرقة يف زمن"الكارثة"19كوفيد 
 حماولة للتفسري 

 
 مقدمة:

لسرقة خالل فرتة احلجر تتبعت كغريي النقاش الذي دار مؤخرا حول جرمية ا 

الصحي جراء وباء فريوس كورونا املستجد، وكيف كان اجتاه حكم ابتدائي صادر مؤخرا 

عن احملكمة االبتدائية بالقنيطرة اعتبار هذا الوباء كارثة، وأن السرقة املرتكبة يف هذه 

ن م 510الفرتة تعترب جناية وليس جنحة، تفسريا وتأويال من احلكم ملقتضيات الفصل 

القانون اجلنائي، الذي يعترب وقوع السرقة يف وقت الكارثة من أسباب التشديد اليت 

تؤثر على وصف السرقة وحتوهلا من سرقة عادية إىل سرقة موصوفة، وبالتالي انتقال 

الفعل اجلرمي من وصف اجلنحة إىل اجلناية. وهو ما أثار نوعا من النقاش القانوني 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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خلص إليها احلكم انطالقا من االستنباط الذي استخلصه  واالختالف حول النتيجة اليت

من معنى الكارثة الوارد يف النص اجلنائي املذكور ومدى اعتبار أن الوضعية احلجر 

 الصحي اليت يعيشها املغرب حاليا تعترب "وضعية كارثة".

جن من ى السرقة بالسيعاقب عل"ي: يل إىل الفصل املذكور فإنه يشري إىل ما بالرجوع

 ة:تياآل س إىل عشر سنوات إذا اقرتنت بواحد من الظروفمخ

- .... 

الغرق  و الفيضان، أونهدام أو االرتكاب السرقة يف أوقات احلريق أو االنفجار أا -

  "أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.

ائية لظروف االستثناداد بعض تع مت وواضح من خالل هذه الفقرة املستند عليها أنه

جن ة وتعاقب بالساحد جنايورف بظ تتم فيها السرقة لتجعل منها عند االقرتان اليت

يف ارتكاب  ف وحصرهاظروال من مخس إىل عشر سنوات، حيث مت بداية تعداد هذه

د، ثم مرالثورة، الت ، الغرق،ضانلفيالسرقة يف وقت: احلريق، اإلنفجار، اإلنهدام، ا

 صطلح "كارثة".وذكرت م ليهع للقياس انتقلت يف آخرها من التعداد إىل وصف حدث

وما يالحظ على هذه الفقرة أن املشرع يف حماولة منه لإلحاطة بكل الظروف 

االستثنائية اليت ميكن أن ترتكب فيها السرقة يف غري احلاالت العادية واملوجبة لتشديد 

ية العقوبة، اعترب أنه من املمكن أن تكون هناك ظروف أخرى استثنائية من نفس نوع

لصعوبة اإلحاطة جبميع الظروف اليت مت سردها، ولكنه مل يتم ذكرها يف التعداد 

والوضعيات، لذلك أورد استدراكا يف آخر الفقرة بعبارة " أو أي كارثة أخرى"  احلاالت
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دون أن يعطي تعريفا هلذه الكارثة، مما يستفاد منه منطقيا أنه جيب على الواقعة 

ى غرار الظروف املذكورة سابقا، ويف مستواها أو أعلى منها املشكلة للكارثة أن تكون عل

من حيث اخلطورة والنتائج السلبية واإلضطراب الواضح الذي حتدثه يف السري العادي 

 للحياة اليومية يف مكان وقوع السرقة وهي احلريق أو االنهدام أو الفيضان....

 جلنائي املنشورةلقانون امن ا 510على النسخة الفرنسية للفصل  وباإلطالع

 لي:ا يملى عباجلريدة الرمسية جند أن الفقرة املذكورة تنص 

Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une 

explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une 

révolte, une émeute ou tout autre trouble; 

 اما ووضوحا يفكثر انسجء أجا نسخة الفرنسية أن النصويظهر جليا من خالل ال

"، ولو شئنا  tout autre troubleمضمونه حينما عرب عن بقية التعداد بعبارة " 

جار أو حلريق أو االنفأوقات ا يف رقةارتكاب الس ترمجة الفقرة حرفيا لعربنا عنها ب "

يعين أن  راب آخر"، مماي اضطو أأ ردلتماالنهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو ا

ن فرنسي  ميكن أالنص ال حسبورة احلاالت األخرى لتغيري وصف السرقة يف هذه الفق

لكارثة مل معنى احتإخل، دون أن ...قلتشري إىل أي معنى يفيد االضطراب والبلبة والقال

  ملرتتبة عنها.لنتائج اوا ورةمبضمونها يف اللغة العربية من حيث القوة واخلط

استقراء بقية نصوص جمموعة القانون اجلنائي، يالحظ أن املشرع استعمل أيضا وب

عند تعداده  609الفصل كلمة "كارثة" يف موضع آخر، وبالضبط يف البند األول من 

من رفض أو تهاون يف القيام  - 1للمخالفات ضد السلطة العمومية إذ أورد ما يلي:"
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 بوجه قانوني وكان يف استطاعته القيام بها، بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها

وذلك يف حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو يف 

وهو   ."حالة لصوصية أو نهب أو جرمية مشهودة أو صياح اجلمهور أو تنفيذ قضائي

 42.10انون رقم القمن  15الفصل الذي مت تعويضه حرفيا وبنفس الصيغة مبقتضى املادة 

، وهنا جند أن الرتمجة الفرنسية املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد اختصاصاته

من قانون قضاء  15يف القانون اجلنائي واملادة  609املنشورة يف اجلريدة الرمسية للفصل 

"، واليت تعترب أقرب إىل معنى كارثة   Ou autres calamités" القرب قد أورد كلمة

تفيد معنى كارثة، آفة، مصيبة...،  calamitéلعربية، إذ جند ترمجة كلمة يف اللغة ا

وهو ما يستنتج معه أن النسخة الفرنسية جملموعة القانون اجلنائي عربت عن معنيني 

خمتلفني يف نصني جنائيني، يف حني أن النسخة العربية جعلت املعنيني معا حتت 

سابق أن النص الفرنسي كان أكثر دقة يف مسمى واحد هو كارثة. مما يؤكد استنتاجنا ال

 صياغة معانيه والكلمات اليت تعرب عن هذه املعاني.

من قانون  750وجند يف الشق املدني أن قانون االلتزامات والعقود أورد يف الفصل 

ويسأل املخدوم أيضا عن احلوادث االلتزامات والعقود لفظة "كارثة" على الشكل التالي: "

قع ضحيتها األجري الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي املهمة اليت عهد والكوارث اليت ي

إليه بها، إذا كان سبب احلادثة أو الكارثة راجعا إىل خمالفة أو عدم مراعاة رب العمل 

"، يف حني جند النص الفرنسي يورد الضوابط اخلاصة املتعلقة مبباشرة صناعته أو فنه

" الواردة يف النص العربي، وواضح أن معنى " كمقابل لكلمة "كارثةSinistreلفظة "

الكارثة يف هذا النص يتعلق حبادث يطغى عليه العامل البشري وليس العامل الطبيعي ما 
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دام أن سببها هو خمالفة أو عدم مراعاة رب العمل لضوابط العمل. وتكون هنا محولة 

مبا ميكن أن نتصوره  معنى "كارثة" الواردة يف هذا النص حتمل طابعا فرديا ال عالقة له

من مفهوم الكارثة، الذي ينصرف إىل حدث على درجة كبرية من اخلطورة واحلدة 

 يصيب مجاعة من الناس كيفما كانت وضعيتهم وحالتهم يف منطقة معينة أو يف بلد ما.

 ة" للتعبري عنظة "كارثلف شرعويف بعض النصوص القانونية اخلاصة استعمل امل

أن  رأ، فنجد مثالكن أن تطمي ئيةونها غري عادية أو استثناوضعية معينة تتميز بك

منه إىل ما يلي: "  4ادة امل افسة يشري يفاملتعلق حبرية األسعار واملن 104.12القانون رقم 

لس شارة جماست قيام اإلدارة، بعد أعاله دون إمكانية 3و 2ال حتول أحكام املادتني 

جود والسعار تعلله احش يف افاض فع أو اخناملنافسة، باختاذ تدابري مؤقتة ضد ارتفا

  السوق بقطاعيفكل واضح بش ديةظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غري عا

لتمديد مرة أشهر قابلة ل على ستة ورةذكمعني. وال جيوز أن تزيد مدة تطبيق التدابري امل

 واحدة".

ة الرمسية استعمل الفرنسية الصادرة يف اجلريد 104.12ويف نسخة القانون رقم 

" كمقابل لكلمة "كارثة عامة " الواردة يف النص   Calamité publiqueاملشرع لفظة "

العربي للقانون املذكور، باعتبارها األقرب إىل التعبري عن مفهوم لفظة الكارثة باللغة 

 16العربية.  ويف تفسريه هلذه العبارة ذهب جملس املنافسة يف رأيه الصادر بتاريخ 

أعاله إىل ما يلي:  4إىل تعريف عبارة "كارثة عامة" الواردة يف املادة  2020س مار

وحيث إنه ميكن تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إنساني يتسم "
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توقعة من شأنه أن يؤدي إىل خسائر ستثنائية واحلدة غري املالبطابع اخلطورة القصوى ا

 "فادحة؛

 وعة من النصوصة يف جممارثة كوإن كان استعمل كلم ويظهر مما سبق أن املشرع

  خر.آىل إالقانونية، فإن معناها وكما اتضح خيتلف من نص 

ىل اللغة ع فيه أساسا إتم الرجوي ينونوعلى اعتبار أن مناط تفسري وتأويل النص القا

ي عند ة للنص اجلنائة العربينسخال الرمسية للبلد، فيبقى من الضروري االعتماد على

مل مع النصوص ند التعاعرة خطووالتفسري أو التأويل، ويصبح األمر أكثر تعقيدا 

لى وضعية عسري والتأويل يان للتفألحاعض بالقانونية اجلنائية بالنظر للتأثري الواضح يف 

لتفسري حلذر. إذ أن احليطة وان امري املتهمني مما يتعني معها التعامل مع األمر بكث

رد ة ونقلها من جمف اجلرميكييلى تعكما ذكرنا سابقا قد أثر الذي اعتمدته احملكمة 

 تشديد آخر أال  ظل ظرفيفبت رتكاجنحة إىل جناية )بغض النظر هنا عن كون السرقة 

 جلنائية.اوص لنصاوهو تعدد اجلناة( وهنا تكمن خطورة التعامل مع 

ونية يفرض إن البحث عن غايات املشرع وتفسري العبارات الواردة يف النصوص القان

علينا اعتماد آليات ووسائل تساعد على الوصول إىل املعنى احلقيقي من إيراد عبارات 

وكلمات معينة ومحولتها يف سياقها الذي وضعت فيه، إذ أن احلمولة األدبية للكلمة ال 

تكون دائما هي نفسها يف النص القانوني، لذلك يبقى من املفيد البحث عن املعنى أو 

اخل النصوص القانونية نفسها، حتى يتحقق االنسجام يف املنظومة املدلول من د

التشريعية السارية ما دام أن مصدرها واحد وهو املشرع نفسه، ثم بعد ذلك يأتي إعمال 
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االجتهاد وسلطة احملكمة التقديرية يف تفسري النص القانوني عامة والنص اجلنائي 

 بصفة خاصة كمالذ أخري.

كن املغربية، مي لتشريعيةامة نظوى الكارثة من خالل املويف حماولة لتفسري معن

لصادر ارثية اع الكظام لتغطية الوقائاملتعلق بإحداث ن 110.14االسرتشاد بالقانون رقم 

 عريفالنص بشكل واضح إىل ت ، إذ يتطرق2016شتنرب  22باجلريدة الرمسية بتاريخ 

إىل تعريف ملفهوم الكارثة  3دة املاري الواقعة الكارثية وكيفية اإلعالن عنها، حيث تش

عة ملذكورة الواقااملادة  عرفتيث حمن جانب فعل الطبيعة ومن جانب فعل اإلنسان. ، 

اسم رجع السبب احلملغرب، ي اة يفالكارثية بأنها "كل حادث تنجم عنه أضرار مباشر

 نيف لإلنسان.لفعل الع اإىل فيه إىل فعل القوة غري العادية لعامل طبيعي أو

لى تبني توفره ع رثية إذاكا قعةكل عامل القوة غري العادية لعامل طبيعي وايش

 املواصفات التالية: 

ويف  كانية التوقع،و عدم إمأئية ن تتوفر يف وقوع احلادث املسبب له شرط الفجاأ -

فادي هذا تة املتخذة من العتيادياري دابحالة إمكانية توقع احلادث، يشرتط أال متكن الت

 و تعذر اختاذ هذه التدابري.احلادث أ

 لعموم..."النسبة لبيدة ن تشكل اآلثار املدمرة هلذا احلادث خطورة شدأ -

وما يهمنا يف هذه احلالة هو الكارثة الناجتة عن فعل الطبيعة، إذ من الواضح أن 

مفهوم الكارثة من خالل ما سبق ينصب على وقوع حادث طبيعي فجائي وغري متوقع 

ضرار جسيمة وأن تكون له آثار مدمرة تشكل خطورة شديدة على يؤدي إىل حدوث أ
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املواطنني، وال تستطيع التدابري االعتيادية املتخذة تفاديه، أو أنه يصبح من املتعذر عند 

وقوعه اختاذ هذه التدابري. ويف اعتقادي فإن هذا النص ميكن أن يشكل عامال حامسا 

ة يف املنظومة التشريعية املغربية، مما يسهم ومعيارا يرتكز عليه يف حتديد مفهوم الكارث

يف احلد من اختالف التفسريات والتأويالت اليت ميكن أن تعطى ملفهوم الكارثة العامة 

من قانون التزامات والعقود الذي تطرقنا  750وليس الفردية كما هو احلال يف الفصل 

 إليه سابقا. 

يف الوضعية اليت عليها املغرب  19 وهنا يبقى السؤال هل ميكن اعتبار وباء كوفيد

اية بدل ة ووصفه باجلند العقوبشدي تحاليا كارثة، وبالتالي خيضع فعل السرقة فيه إىل

 اجلنحة؟

لط يتني وعدم اخلبني وضع ييزلتمقبل اجلواب على هذا التساؤل أعتقد أنه جيب ا

 بينهما:

 ر لزمن معني،مبيعي استطدث كح الوضعية األوىل: حصول الواقعة الكارثية فعال

 حلياة اليوميةادي يف اعري ب غقد يطول أو يقصر، وتسبب يف أضرار جسيمة واضطرا

ايف و يف جمال جغرأالدولة  رابتوع لألفراد أو اجلماعات أو ملؤسسات الدولة يف جمم

الواقعة  حرتازي لتفاديائي أو اوق بريحمدود فيها، حبيث مل يعد باإلمكان اختاذ أي تد

 اجلة آثارها.ا على معتصرمق جيعل دور السلطات واجهزة الدولة الكارثية، مما

الوضعية الثانية: توقع حصول الكارثة كحدث طبيعي ال دخل للعامل البشري 

فيه، ويف هذه احلالة من العادي واملفروض اختاذ الدولة احلازمة مبختلف أجهزتها، 
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دم وقوع الكارثة باملرة، إجراءات وتدابري احرتازية ووقائية، يكون اهلدف منها إما ع

 أو تفادي وقوع األضرار اليت ميكن أن حتدث إن مل يكن من املمكن تفادي وقوعها.

ومن اجللي من خالل تتابع األحداث وتسلسلها يف بلدنا والعامل، أنه ومنذ ظهور  

الوباء يف الصني، انتبهت املؤسسات الدستورية الوطنية املعنية واألجهزة والسلطات 

ة املختصة إىل إمكانية انتقال هذا الوباء إىل املغرب، وما ميكن أن يشكله من العمومي

خماطر على املواطنني، وشرعت يف العمل على مواجهة انتقاله وتداعياته على مواطنيه، 

بداية بالتعليمات امللكية السامية بإرجاع الطلبة املغاربة املتواجدين مبنطقة ووهان 

طقة يف العامل انتشر فيها الوباء، ثم بعد ذلك تتابعت الصينية اليت تعترب أول من

جمهودات السلطات العمومية يف اختاذ اإلجراءات والتدابري اإلحرتازية ملواجهة انتشار 

هذا الوباء داخل احلدود اجلغرافية للمغرب، إىل أن صدر املرسوم القاضي بإعالن حالة 

،  2020مارس  24ادر بتاريخ الص 2.20.293الطوارئ الصحية مبقتضى املرسوم عدد 

مع ما استتبعه من تقييد حتركات األشخاص وتنقالتهم، وإقرار عقوبات على خرق حالة 

احلجر الصحي و...إخل. وهو ما يستنتج معه أن الوضعية احلالية اليت يوجد عليها 

املغرب من الصعب جدا وصفها بأنها وضعية الكارثة كما مت تفسريها سابقا، بقدر ما 

املغرب وضعية تفادي وقوعها من خالل التدابري االحرتازية الفعالة املنجزة من  يعيش

طرف مجيع مؤسسات الدولة وسلطاتها سواء على املستوى الصحي أو االقتصادي أو 

اإلجتماعي...إخل، بل وحتى على املستوى األمين ال يشكل ظرفا استثنائيا إذ أن وضعية 

بني املواطنني مستتبة وال اضطراب فيها، إن مل نقل أن  اإلطمئنان على األموال واملمتلكات

اإلحساس باألمان تعزز بالتواجد األمين املكثف وحالة االستنفار اليت توجد عليها 
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املؤسسات األمنية مبختلف أصنافها ورتبها )بدليل أن السرقة موضوع احلكم ضبطت يف 

ة واملادية اليت انعكست على حالة تلبس من طرف عناصر أمنية(، وأما التأثريات النفسي

املواطنني بعد تقييد التنقل وااللتزام بالقيام بإجراءات معينة فتعترب جزءا من التدابري 

لرفع االحتياط واحلذر الصحي لديهم لتفادي وقوع الكارثة وليس ألن الكارثة وقعت 

الفرتة فعال أو أنها تقع، وبالتالي خنلص إىل أن فعل السرقة الذي يرتكب خالل هذه 

يبقى يف حدود الوصف الذي ميكن أن يتخذه يف غري حالة الكارثة كظرف تشديد، أي أنه 

 من القانون اجلنائي. 505ينطبق عليه وصف اجلنحة طبقا للفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 منعم سجورةاألستاذ  

 قانون اخلاصباحث يف ال 

 نادي قضاة املغرب عضو  
 

عالقة تنافر أم تكامل بني مفهوم "الكارثة" يف النص 
 الزجري وباقي النصوص القانونية

 

 
 مقدمة:

، 19-كوفيد لالقات وسفريبال العامل حول اإلعالم وسائل ضجت إنذار سابق بدون 

 ،السياسية أو .يةاجلغراف باحلدود معرتف  غري  البشر  سائر  بنيالذي تفشى 

 الدينية ثقافاتها  وكذا للدول  الصحيةكافة األنظمة   اختبار عاتقه على خذاآ

 لألجيال. ا حكمهماحن جمال من أكثر يف دروسه ألقى الوباء فهذا   والقومية، 

يعرف أن املتوقع من اليت املباشرة واإلجتماعية اإلقتصادية التغريات شأن من ولعل

وبالتالي ارتفاع  ل هذا الوباء، أن تنعكس على سلوكيات األفراد،بفع عاجملتم ها

ال ستشكل اإلستثنائية الظرفية فهذه خصوصا،.السرقة.وجرمية.عموما.اجلرائم.مستوى

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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النفوس من أجل استغالهلا على حنو خيول هلم سلب أموال  لضعاف فرصة حمالة 

األشخاص بعيدا عن هاجس الرتاجع عن هذا الفعل اجلرمي الشنيع طاملا أن السكينة 

 البالد بفعل حالة الطوارئ املعلن عنها.واهلدوء يعما كل أرجاء 

القات الفريوس هلذا يفاتصن فيها ليدخل خانة عن يبحث اليوم القانوني  فالباحث

ما والزجرية نية عموقانولالنصوص ا من جمموعة على مباشر تأثري من لذلك ملا ل

ع وضع رد استطاع املشإىل أي حفمع تخصوصا لتعلقها املباشر حبريات األفراد داخل اجمل

  خلاصة؟اوص لنصتوافق ملفهوم الكارثة بني النص الزجري وباقي ا

 :اجلنائي القانون من510 الفصل خالل من كورونا فريوس-

إ يتم حتى وذلك ،واحدا امشدد ظرفا يتطلب كونه هو الفصل هذا مييز ما أهم إن

ددين ني مشجلنائي والذي يتطلب ظرفامن القانون  509 للفصل مقتضياته خالفا عمال

ن رمي، إذ جند ألفعل اجلاكب رتملولعل املرجح يف ذلك هو مقدار العقوبة املخصصة 

املقررة  ، أما العقوبةشرين سنةعىل إشر عالعقوبة املقررة من خالل الفصل املذكور هي من 

 فهي من مخس إىل عشر سنوات. 510من خالل الفصل 

سجم مع الذي ين ييفلتكتبقى حامسة يف إعطاء ا املشددة الظروف مسألةف

دم النقض، فإن ع ة حملكمةاترمتوواملقتضيات الزجرية، إذ أنه حسب قرارات متعددة 

كمة النقض حيرم حم قيقدو حنالتطرق للظروف املشددة بشكل مفصل وتبانها على 

 .مهملوازي النعداا لتعليلا نبنقصا مشوبة القرارات بالتالي وجيعل رقابتها، بسط من
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لق "بالكارثة" د املتعشديلتا ظرف هو عليها الوقوف وجب يتال املسائل من ولعل

 ثة؟تجد كاراملس فريوس كورونا ، وما مدى إمكانية اعتبار510الذي جاء به الفصل 

 "جائحة" فهبوص كورونا فريوس تفشي العاملية الصحة منظمة صنفت

Pandémie، بررت قد و  

ء فشي هذا الوبالسرعة ت رجعيا استخدامها هلذه املصطلح لسببني رئيسيني: أوهل

توى اإلرادة ل على مسلدواعض بوثانيها القلق الشديد إزاء القصور الذي تنهجه 

 السياسية للسيطرة على هذا الفريوس.

الذ املرض تعين فهي حااصطال أما داهية، أو تهلكة أو بلية لغة تعين واجلائحة

 ة واحدة.احنصاره بدول عدمليا ودو باءي يتحدى السيطرة، وهو ما يفسره انتشار هذا الو

اإلضط ذلك بها صودفاملق حااصطال أما اخلراب، أو املصيبة  لغة فتعين الكارثة أما

 بشرية ومادية  خسائربا يفتسب الذي حيدث خالل فرتة قصرية نسبيا ماخلطري راب

دام ب عليها باستخلى التغلعمع تواقتصادية واسعة النطاق، واليت تتجاوز قدرة اجمل

 أو ة مثل الرباكنيما طبيعيي إ فهاخلاصة، والكارثة عموما تنقسم إىل نوعنيموارده 

كوارث ن أن نصنفها لري، وميكلبشاطأ الزالزل أو من صنع اإلنسان نتيجة اإلهمال واخل

 تكنولوجية أو اجتماعية أو بيئية.

أمثلة أعطى املشرع أن جند اجلنائي القانون من  510 للفصل بالرجوع فإنه وعليه

  ظلها، يف ارتكابها حال يف السرقة لفعل القانوني الوصف.تغري.اليت.الكوراث عن 

)أوقات احلريق/اإلنفجار/اإلنهدام/الفيضان/الغرق/الثورة/التمرد/أو أي  منها ذكرنو
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كارثة أخرى(، فالواضح من خالل القراءة البسيطة هلذا النص أنه ميكن اإلمجاع على 

وارث اليت حتدث عنها املشرع تنسجم وتتالئم مع أمرين أساسيني، األول  هو أن الك

التصنيف التقليدي للكوارث اليت سبق أن تطرقنا هلا )طبيعية/من صنع اإلنسان(، 

والثاني هو أن هذه الكوارث ساقها املشرع على سبيل املثال وليس احلصر، واملالحظ أنه 

الزجرية متمسكا  نادرا ما يعمد املشرع إىل فسح جمال لإلجتهاد عند تطبيق النصوص

 مببدأ الشرعية اجلنائية.

ر، ذك ما على وبناء 

 القانوني.اجملال يف ثنيالباح خمتلف بني تضاربت راءاآل أن هو قوله ميكننا ما فإن

 جهات النظر إىلانقسمت وفة، ارثكواملمارسني خبصوص ما إذا كان هذا الوباء يشكل 

 اجتاهني اثنني:

 :ةالتالي للعلل وذلك كارثة يعترب ال 19-يدكوف وباء أن يرى األول فاإلجتاه

عالب بعضها مع منسجمة و ةجمتمع رأتق القوانني أن الرأي هذا أصحاب يؤكد إذ

 القانون  من ةالثالث للمادة  بالرجوع إذ  ر،تناف حمل  تكون أن ميكن  وال ض

  ميمتت و بتغيري  و ةارثيالك وقائعال.عواقب لتغطية نظام بإحداث  املتعلق 110.14 

  التأمينات. مبدونة املتعلق 17.99 رقم القانون

  يلي: ما على تنص جندها
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أضرا عنه تنجم حادث كل كارثية واقعة يعترب أدناه، 6 املادة أحكام مراعاة "مع

 ةالقو فعل إىل فيه احلاسم السبب يرجع املغرب، يف مباشرة ر

 .ان"لإلنس العنيف الفعل إىل أو طبيعي لعامل العادية غري

امل على توفره تبني إذا ةكارثي واقعة طبيعي لعامل العادية غري القوة عامل يشكل

 التالية: واصفات

إ حالة ويف التوقع. إمكانية عدم أو الفجائية شرط له املسبب احلادث وقوع يف تتوفر أن

  توقع مكانية

أو دث فادي هذا احلاخذة من تملتة ااحلادث يشرتط أن ال متكن التدابري االعتيادي

 تعذر اختاذ هذه التدابري.

 مومللع بالنسبة شديدة خطورة املدمرة أثاره تشكل أن -

  : كان إذا كارثية واقعة لإلنسان العنيف الفعل يعترب

  أو ؛ إرهابيا فعال يشكل-

شديدة ةخطور آثارها تشكل عندما شعبية اضطرابات أو فنت لوقوع مباشرة نتيجة

 للعموم. بالنسبة 

أ على مباشرة املرتتبة راراألض ةالكارثي الواقعة عن النامجة ضراراأل حكم يف تعد

 دابريت و عمال
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 واإلغاثة و اإلنقاذ واستتباب األمن.

أن جند املادة هذه خالل فمن. عة"الواق بهذه مرتبطة التدابري و األعمال هذه كانت إذا

طبيع كانت ءسوا القانوني مهامبفهو كارثة بتحقق للقول أساسية شروطا تطلب املشرع 

  .اإلنسان لفعل عائدة أو ة

يستجمع ال  كوفيد وباء رة،أنذكوامل للمادة املتأنية القراءة خالل من إذن  فالواضح

 الشروط كافة 

نسبيا، نظرا  قع يبقىلتوم اشرط عد حتقق  أن ذلك النص، هلذا وفقا  املتطلبة 

، كان 2019أواخر سنة  اننة ووهدي مبلكون أن منذ ظهور هذا الوباء ألول مرة يف الصني

الة عدم ك املغرب يف حا يف ذلمبمل لعاامن املرجح واملتوقع تفشي هذا املرض بكافة دول 

 املية من خالللصحة العة انظماختاذ تدابري احرتازية صارمة، وهو ما أوضحته م

إال  يظهر باملغرب لوباء ملاذا ن هحتذيراتها املتوالية، ولعل خري دليل على ذلك أ

أجل  لدولة منابل قملبذولة من ا، وإن كنا ال ننكر اجملهودات 2020مارس  2ريخ بتا

ط حمستحالة الدفع لتوقع وام اعد حماربة تفشي هذا الوباء، الشيء الذي جيعل شرطي

 نقاش.

 شكليات تشرتط 110.14 قانون من السادسة املادة أن اإلجتاه هذا أنصار وأضاف

  لإلعالن خاصة

بعد استشارة جلنة تتبع الوقائع الكارثية  إداري قرار خالل من تتم إذ كارثة، عن

، وعليه فالدولة وحدها من ميلك سلطة اإلعالن عن ذلك مبوجب 9احملددة مبوجب املادة 
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من  6قرار إداري بعد استطالع رأي جلنة تتبع الوقائع الكارثية احملدثة مبوجب املادة 

ة الرمسية داخل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر القانون املذكور، ونشر هذا القرار باجلريد

 من تاريخ وقوع الواقعة الكارثية مع إمكانية تقليص هذه املدة مبوجب نص تنظيمي.

أن  القول ميكن فال اإلعالن هذا غياب ظل يف فإنه األساسي املعطى هذا على وبناء

 ليت ختول احلقاادسة، وة السالدقيق الوارد باملاد يشكل كارثة باملعنى 19-وباء كوفيد 

رثية، الوقائع الكا تضامن ضدال دوقيف اإلستفادة من التعويضات املمنوحة من قبل صن

 . 19-ة كوفيد جهة جائحواملاص خولعل هذا ما جعل الدولة تعمل على إحداث صندوق 

 األول اإلجتاه ليهاع استند اليت املربرات كل أن الثاني اإلجتاه أنصار يرى بينما

  ية:التال للعلل وذلك ،امردود ىيبق "كارثة" يشكل ال ااملستجدكورونا وباء بأن للقول

الواردة تلك عن كبري  حلد ختتلف اجلنائي بالقانون الواردة املفاهيم و فالعبارات

واقعة أو صفة للقول بتحققها  يف املتطلبة والشروط  املعايري أن إذ اخلاصة، بالنصوص 

ردة بباقي النصوص القانونية، ومن ذلك مثال وفقا للنص الزجري ختتلف عن تلك الوا

صفة املوظف العمومي فهذا املفهوم يعرف تضاربا بني ذلك الوارد بالفصل الثاني من 

من القانون اجلنائي، فالغاية اليت  224وذلك الوارد بالفصل  1958فرباير  24ظهري 

بيق النص يهدف إليها املشرع إذن من خالل عبارة "أي كارثة أخرى" هي تعميم تط

اجلنائي على كل من سولت له نفسه استغالل الظروف اليت تعرفها البالد بشكل عام 

من  510وأفرادها بشكل خاص قصد ارتكاب فعل السرقة، فاخلاصية اليت ميزت الفصل 

القانون اجلنائي من خالل ورود عبارة )أي كارثة أخرى( ال ترتبط مببدأ "عدم جواز 
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ألن هذا األخري يرتبط مبسألة صياغة النص اجلنائي بدقة التوسع يف النص اجلنائي" 

ووضوح وذلك درءا ألي اختالط قد يصيب املخاطب حتقيقا لألمن القانوني والقضائي على 

حد سواء واحرتاما لقاعدة شرعية التجريم واجلزاء اجلنائي، أما العبارة الواردة بالفصل 

الستقرار واالمسرارية ذلك أن ذكر هذه املذكور فهي ضمان ملسألة التوفيق بني خاصييت ا

الكوارث على سبيل احلصر من شأنه أن حيول دون مواكبة النص اجلنائي للواقع 

املستجد للجرمية وتطوراتها، وبالتالي احليلولة دون حتقيق الغاية املثلى للنص اجلنائي 

وعدم ترك  واملتمثلة يف حتقيق األمن اجملتمعي من خالل خلق توازن بني مبدأ الشرعية

 أي فرصة لإلفالت من العقاب.

م بهدف الصادرة ونيةقانال النصوص من جمموعة أن اإلجتاه هذا أصحاب أكد كما

  هذا تفشي  واجهة

 الوباء واليت نذكر منها:

2020 مارس 16ل املوافق 1441 رجب من 21 يف صادر 269.20.2 رقم مرسوم_

  بإحداث 

فريو جائحة بتدبري اخلاص ندوقاسم)الص حيمل خصوصية ألمور مرصد حساب

 ( .19 – كوفيد ـ كورونا س

2020 مارس 16 ل املوافق 1441رجب من 21 يف صادر 270.20.2 رقم مرسوم_

  يتعلق 

 .الصحة وزارة لدن من املنجزة النفقات تنفيذ مبساطر
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"ك أو آفة وقوع عند نضامبالت متعلق دستوري مبدأ على على جمملها يف استندت 

  نصي إذ ارثة"،

مايلي:  على الدستور من 40 الفصل

 يتوفرون اليت الوسائل مع بيتناس وبشكل تضامنية، بصفة يتحمل، أن اجلميع )على

 التكاليف عليها،

 مجة عن اآلفاتباء الناألعان عالناجتة  تلك وكذا البالد، تنمية تتطلبها اليت 

تفشي  الرامية للحد من ازيةاإلحرت فالتدابريوالكوارث الطبيعية اليت تصيب البالد(، 

جلاللة  ليمات الساميةفضل التعبيا دولوهذا الوباء الفتاك، واليت لقت استحسانا وطنيا 

ها املغرب رار اليت تكبدحة واألضائاجل امللك نصره اهلل أخذت بعني االعتبار خطورة هذه

ا ذات لقول عنها أنها ميكن امقل أيت ومازال يتكبدها بشريا واقتصاديا واجتماعيا وال

 طابع كارثي.

االقتص وزير قرار هو اهاإلجت هذا أصحاب قول حد على الطرح هذا يؤكد ما ولعل

 وإصالح واملالية اد

باختاذ  2020مارس  16 لاملوافق  1441رجب  21صادر يف  20.986اإلدارة رقم 

دة ات املانادا ملقتضيتسوالذي صدر ا ية،تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحول

 يلي: على ما تنص املنافسة واليتواملتعلق حبرية األسعار  104.12الرابعة من قانون 

املن جملس رةاستشا بعد اإلدارة، قيام إمكانية دون 3 و2املادتني أحكام حتول )ال

 تدابري باختاد ، افسة
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ة نائية أو كارثروف استثه ظعلليف األسعار ت فاحش اخنفاض أو ارتفاع ضد مؤقتة 

مدة  جيوز أن تزيد عني، والع مقطاو وضعية غري عادية بشكل واضح يف السوق بعامة أ

 دارة.ل اإلمديد مرة واحدة من قبأشهر قابلة للت 6تطبيق التدابري املذكورة على 

ا حرية هو األصل كان ذاإ أنه ةاملنافس و األسعار حرية قانون خالل من فاملالحظ

  هذا فإن ألسعار

ئاستثنا  ظروف ) ،بالقانون  ةالوارد احلاالت مبوجباءات..استثنعليه.ترد املبدأ

 سة.املناف جملس استشارة بعد كعادية(،وذل غري وضعية -عامة كارثة- ية

رجب من21 يف الصادر  2020ر//02 عدد املنافسة جملس رأي خالل من فالثابت

 1441 

بتنظي ملتعلقا اإلدارة إصالح و يةاإلقتصادواملال وزير رأي طلب حول (2020 مارس16)

 أسعار م

عل استند قد تعليله أن بولبالق يالقاض و الواقية الكمامات و الكحولية املطهرات 

ي ثيات هذا الرأء يف حيذ جا، إالظروف االستثنائية املتعلقة بالكارثة توافر ى

 يلي:.ما.االستشاري

ال األسباب قائمة داللاإلست سبيل على وليس حصري بشكل حدد املشرع إن وحيث )

 شأنها من تي

وهي املادة نفس يف عليها وصاملنص ةالتدابرياملؤقت إىل للجوء الشرعية طابع إضفاء 

 ظروف )أ( 
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املع للسوق واضح بشكل عادية غري ضعية و )ت( عامة، كارثة )ب( استثنائية، 

 .ني

غ و عادية غري أحداث أنها على اإلستثنائية الظروف تعريف ميكن إنه وحيث

  نهاشأ من متوقعة ير

 صد وضع حد أليقعمومية ت الطاالفوري للسل التدخل يستلزم مما بالسوق، املساس

 رها.سعا أمسلسل تضخمي كخصاص يف املواد أو ارتفاع فاحش يف

بت إنساني أو طبيعي أصل ذي حدث كأي العامة الكارثة تعريف ميكن إنه وحيث

  اخلطورة بطابع سم

 .فادحة خسائر إىل يؤدي أن شأنه من ةاملتوقع غري احلدة و اإلستثنائية القصوى

، 19-كوفيد مرض شاربانت طاملرتب الوطين و الدولي السياق إىل بالنظر وحيث

 11ملية بتاريخ صحة العاال ظمةوالذي انتقل من صفة وباء إىل جائحة حسب وصف من

، وكذا اخلسائر البشرية 2020مارس 

 متأعاله قد  املذكور الثاني رطلشا اجلائحة،فإن هذه عن النامجة الوخيمة املادية و 

 استيفاؤه أيضا...(.

-كوفيد  اعتبار على تعليله يف استند املنافسة جملس أن فالواضح

، وهي أول مرة جند فيها استثنائيا وظرفا كارثة 19

هذه  خضم يف الصادرة القوانني و للتدابري  خالفا باجلريدةالرمسية، العبارة هذه ورود

اربة هذا الوباء اليت استخدمت يف الغالب عبارتي "جائحة" أو املرحلة والرامية حمل
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ال خترج عن مفهوم الكارثة  19-"وباء"، الشيء الذي يدفع للقول أن جائحة كوفيد

 حسب هذا االجتاه.

امل اإلشكال خبصوص امنظره وجهات تضاربت اإلجتاهني هذين أن القول لمفمج

  هذا أن غري طروح،

ا أساسيا له، نية مرجعانولقاالنصوص  من جعل أنه ملاطا احممود يبقى اإلختالف

يف زمرة  19-اء كوفيددخلون وب ين الوإن كنت شخصيا أميل ألنصار االجتاه األول الذي

 الكوارث وذلك لالعتبارات التالية:

تعدا يف ربياملغ املشرع جند فإننا اجلنائي القانون من 510 للفصل بالرجوع أنه إذ

 إن و للكوراث ده

ع طبيعية، من صن )كارثة يديقلالنسق الت عن خيرج مل فإنه املثال سبيل على كان 

ال ميكن  وارث الطبيعيةا أن الكاملء طالبشر( وهو ما ال ميكن أن ينطبق على هذا الوبا

الرباكني دة كالزالزل وية ومتعدتالمت دفعها، أي احليلولة دون وقوعها ولو وقعت ملرات

شان  يه شأنهء عللذي مبجرد التوصل للقاح فعال للقضاوا 19-وهذا عكس جائحة كوفيد

كما أن  ى يف خرب كان،فعه ستضحة دسألباقي األوبئة اليت اجتاحت العامل سابقا، فإن م

ال طاملا ود مجلة وتفصيطرح مرد إنهر فالقول بكون هذا الوباء يبقى كارثة من صنع البش

ونا يع أو نشر كورلة يف تصندو أي أن مل يثبت من خالل هيئات التحري الدولية ضلوع

 املستجد.
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الفصل حبسب القاهرة القوة عأنوا من انوع  تعترب الكارثة أن على جنمع كنا وإذا

 قانون من269 

اإلن يستطيع ال أمر كل هي رةاه"القوةالق :فيه جاء الذي و العقود و اإللتزامات 

رائق اصف واحلوالعو فاف،جلكالظواهر الطبيعية والفيضانات وا يتوقعه أن سان

فيذ االلتزام جيعل تن أن أنهشواجلراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من 

ا مل يقم ملمكن دفعه، ماكان من  لذيامر مستحيال، وال يعترب من قبيل القوة القاهرة األ

 .فسهن ناملدين الدليل على أنه بدل كل العناية لدرئه ع

 ”.للمدين سابق خطأ عن جينت الذي السبب القاهرة القوة قبيل من يعترب ال وكذلك

"قوة  19باء كوفيد عل من وجت مل االلتزامات التعاقدية من العديد أن جند فإننا 

تباره ت والعقود باعاللتزامااون قانبقاهرة" وبالتالي "كارثة" حبسب التعريف الوارد 

 ذه العقود.ظمة  هلوص املندة بالنصوارال الشريعة العامة من أجل ترتيب اآلثار القانونية

فبالنسبة لعقد الشغل جند أن املشرع نظم  مثال، والقرض  الشغل عقدي ذلك ومن

من مدونة الشغل ، ومن بني  32حاالت توقفه املؤقتة على سبيل احلصر من خالل الفصل 

هذه األسباب جند اإلغالق القانوني  املؤقت للمقاولة والذي ينسجم مع راهنية املرحلة 

ها بالدنا بفعل تفشي وباء كورونا املستجد، اليت تعاني

الشغلية يضحى تنفيذها  العالقة عن الناشئة اإللتزامات فإن بالسب هلذا فاستنادا

مستحيال اللهم إذا اتفقا أطراف العالقة الشغلية على القيام بالعمل عن بعد إذا توافرت 

ه يف حالة التوقف من مدونة الشغل، فالثابت فقها وقانونا أن 8شروطه طبقا للفصل 
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املؤقت لعقد الشغل بسبب قوة قاهرة فإن طرفيه يتحلال من التزاماتهما، فتوقف عقد 

الشغل هو انقضاء مؤقت للرابطة العقدية، فالواضح أن املشرع االجتماعي رتب آثارا 

مباشرة يف حالة توقف عقد الشغل واليت أسلفنا ذكرها، لكن بتعقبنا لألحداث 

طة بهذه اجلائحة، سنجد أنه مت تشكيل جلنة اليقظة االقتصادية واملستجدات املرتب

واليت قررت منح تعويض شهري، باإلضافة إىل االستفادة من خدمات التغطية الصحية 

اإلجبارية والتعويضات العائلية، واشرتطت أن يكون األجراء موضوع االستفادة من هذه 

اليت تشغلها وأن يكون مصرحا التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف املقاوالت 

 .2020بهم لدة صندوق الضمان االجتماعي برسم شهر فرباير 

تلف ه قوة قاهرة خيباعتبار رثةلكاافبناء على هذه املعطيات الدقيقة فإن مفهوم  

 .19من حيث اآلثار عن وباء كوفيد 

ق من 149 الفصل خالل من املغربي املشرع أن جند فإننا القرض عقد خبصوص أما

ا لرئيس بطلب لتقدما إمكانية للمقرتض.ىأعط  املستهلك حبماية  املتعلق 31.08 انون

م بالرغم قاهر ظرف طرأ كلما وذلك ،القرض أقساط أداء توقيف طلب أجل من حملكمة

ن تضمني شرط خمالف بعقد القرض اعتبارا لكون النصوص الواردة بهذا القانون من 

ية وقف القرض تتم استنادا لإلجراءات املسطرية النظام العام، فالثابت إذن أن عمل

السالفة الذكر يف حالة ما إذا اعتربنا فريوس كورونا املستجد كارثة، غري أننا بالرجوع 

للتدابري املتخذة من قبل جلنة اليقظة االقتصادية وذلك باتفاق مع اجلمعية املهنية 

دة ثالثة أشهر ومع اشرتاط للبنوك والرامية إىل وقف سداد املقرتض ألقساط القرض مل
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تنازل املقرتض عن احلق يف الرتاجع عن هذا العرض الشيء الذي يتنافى مع حقوق 

 من قانون محاية املستهلك. 85و 77املستهلك طبقا للفصلني 

بفعل  أو عقد القرض قد الشغللع ؤقتوعليه يتضح أن اآلثار الناجتة عن التوقف امل

، وبالتالي فال ميكن اعتبارها 19د اشئة بفعل كوفيالقوة القاهرة ختتلف عن تلك الن

 كارثة باملفهوم القانوني.

ختالف حقيقة ضية فاالقود لل وختاما نود أن نقول أن اختالف الرأي ال يفسد

 ت.اراحلضإنسانية وحاجة ملحة لضمان تطور العلوم ونشأة ا
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 يونيإدريس احلاألستاذ   

 بسلك الدكتوراهباحث 
 

كة تعليل األحكام 19دور جائحة "كوفيد 
ً
" يف حتفيز مل

 القضائية "قضاة املغرب منوذجا"
 

 
 مقدمة:

على كل دول املعمور سواء املتقدمة  « covid19 »لقد فرض فريوس كرونا املستجد  

ملواجهة هذا منها أو السائرة يف طور النمو تسخري كافة طاقاتها البشرية والصناعية 

  " حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية74القاتل الصامت الذي ارتقى إىل مرتبة "جائحة

يف  75وذلك بعد تردد كبري منها، فعمدت جل الدول إىل أختاد إجراءات قاسية جدا

                                                           
ئيسية، ويستخدم هذا التقسيم لقياس مراحل تطور مراحل ر 8تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل نشوء األوبئة والجوائح إلى   74

تتبعها  عملية جوائح األمراض المعدية بشكل عام، كما يستخدم بشكل كبير في تتبع مراحل تطور جوائح االنفلونزا وذلك لتسهيل
ابعة لمراحل الراعتبر تما وفهمها، وتعتبر المراحل الثالث األولى عملية تأهب، وذلك لتخطيط الوسائل المناسبة لمقاومة الجائحة، بين

ن ى التأكد مهدف إلوالخامسة مراحل تطور الجائحة التي تستلزم وسائل الحد والسيطرة على االنتشار، أما المرحلتين اآلخيرتين فت
 انتهاء الجائحة.

  www.ar.m.wikipedia.org 
الرحالت الجوية والبحرية باستثناء بعض  على المستوى االقتصادي، إذ أن جل الدول عمدت إلى إغالق حدودها ووقف كافة  75

ع نقل والتجمات التالرحالت البحرية التجارية، وهو ما سيؤثر ال محالة وبشكل كبير على اقتصاديات هذه الدول، كما تم تقييد حرك
 وفرض ارتداء الكمامات وغيرها من اإلجراءات غير المعتادة.

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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سبيل محاية مواطنيها من هذا الوباء الفتاك من جهة، وحماصرته داخليا على األقل من 

 جهة أخرى.

تها، سابقت الدولة املغربية الزمن بقيادة جاللة امللك حممد السادس إىل من جه   

اختاذ قرارات جريئة جدا من هذا القبيل، انتهى بصدور مرسوم قانون الطوارئ الصحية 

، تبعها إعالن املؤسسات الوطنية مبختلف أصنافها عن اختاذ 76وإجراءات اإلعالن عنها

ستجدات الوبائية تروم اختاذ إجراءات وقائية ترتيبات وإجراءات معينة على ضوء امل

للتصدي هلذا الفريوس، ويف هذا السياق، أعالن اجمللس األعلى للسلطة القضائية عن 

باستثناء القضايا اليت مل  77قرار تعليق انعقاد مجيع اجللسات مبختلف حماكم اململكة

اململكة )رئاسة مبوجب نفس القرار، ومنذ ذلك احلني، جتند قضاة  78يشملها التعليق

ونيابة عامة( ليكونوا يف الصفوف األمامية مع باقي املؤسسات والسلطات العمومية 

 للتصدي هلذا الوباء.

ولئن كان دور مؤسسة رئاسة النيابة العامة )ومن خالهلا السادة قضاة النيابة      

قارير اليت العامة املرابطني مبختلف حماكم اململكة( بدا جليا من خالل جمموعة من الت

تصدرها بشكل متواتر عن عدد املوقوفني مبناسبة خرق حالة الطوارئ الصحية والذي بلغ  

موقوفا حسب السيد الكاتب العام للمؤسسة املعنية، وهو ما يربهن على اجملهود  1225

                                                           
( يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020مارس24)1441 من رجب 28صادر في  2.20.293مرسوم بقانون رقم  76

رجب  29خ مكرر وتاري 6867( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 19أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا)كوفيد 

 (.2020مارس24) 1441
 2020مارس  16الموافق ل  1441رجب  21بتاريخ  151/1قرار تحت عدد  77
 الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية. قضايا  78

 قضابا التحقيق.  
 قضايا األحداث  
 القضايا االستعجالية التي ال تحتمل التأخير.  
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الكبري الذي تقوم به هذه املؤسسة، فإن قضاة األحكام )القضاء اجلالس( بدورهم كانوا يف 

حلدث وبرهنوا عن علو كعبهم )القانوني( خالل هذه املرحلة، وهو ما متثل مستوى ا

حبق من خالل التعليالت اليت صيغت بها بعض القرارات واألحكام اليت صدرت عنهم 

خالل هذه املرحلة واليت شكلت حبق تعبريا عن عميق فهمهم للظرفية الراهنة وما 

مبنظور خمتلف عن الظروف العادية  تستوجبه من اجتهاد يف إطار القانون نفسه، لكن

واملألوفة، فكانت جائحة كرونا حمفزا للسادة القضاة إلعطاء العناية الالزمة لعنصر 

 تعليل أحكامهم وقراراتهم وأوامرهم، وتطويعها لتستجيب بدورها لظروف املرحلة.

: تعليل قاضي املستعجالت زمن جائحة كرونا آلية لتحقيق أوال   
 يةالعدالة القضائ

قبل اخلوض يف مرجعية شرط التعليل بوصفه عنصرا ال حميد عنه يف هيكلة    

لرأي األحكام والقرارات واألوامر القضائية، فال بأس من إعطاء تعريف له، وهكذا فإن ا

 اليت والقانونية احلجج الواقعيةمن هو جمموعة  يعترب التعليلالغالب يف الفقه 

 .79ستخلص منها احلكم منطوقها

 موعةجمهو ، فيةضوعوحية املمن النا عليلتعريف آخر يستند إىل الت ويف    

لقانوني اتدالله ساالل خناع القاضي من قتااملنطقية اليت تكونت من  واملقدمات.األسانيد

 ك. مبنطوق يلخص كل ذلواملنتهي  القضائي.ستنتاجهاو
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 صطالحايف فرنسا كألول مرة Motiver عليل ظهر لفظ التفقد يف اللغة الفرنسية  أما

 لغوي يف القرن الثامن عشر، وكان يقصد به تضمني احلكم األسباب الضرورية اليت أدت

 إي حيرك أو يدفع، والثانيةMotivation هذا اللفظ من كلمتني  ، حيث اشتقإىل وجوده

Motifs  أي الدافع الذي يدفع الشخص حنو اختاذ إجراء معني، وقد عاصر ميالده لفظ

 آخر

 .أي اشتمال احلكم فعال على األسباب اليت أدت إىل صدورهMotive "مسبب"

، فهذه عليلالت عنصرلعبه ييربز الدور الكبري الذي  اتمن خالل هاته التعريفف     

 األخرية

 هي جوهر احلكم وأهم جزء فيه، حبيث يربز النشاط العقلي والذهين، أو اجلهد الذي

 .80حني صدور احلكممللف إىل طيلة مرحلة تصريف ابذله قاضي املوضوع 

ورغم أهمية التعليل إال أن جل القوانني احلديثة مل تعطيه تعريفا واضحا، وإمنا 

اكتفت بالنص على ضرورة تضمينه مبناسبة صياغة األحكام والقرارات القضائية، وهنا 

ة البد من اإلشارة إىل أن جل الدول األوربية مل تكن تعطي أهمية لعنصر التعليل مبناسب

صياغة األحكام، قبل أن تتدخل احملكمة األروبية حلقوق اإلنسان وتلزم الدول األعضاء 

فيها بإلزامية إبداء قضاتها أهمية لعنصر التعليل يف أحكامهم استنادا إىل الفقرة األوىل 

                                                           
عادل مستاري، األحكام الجزائية بين االقتناع والتسبيب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،   80

 كلية الحقوق

 . ص2006/2005و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، ،
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ق. إ . ج  485املادة ، كما أن 81من املادة السادسة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

 ".أسباب ومنطوق يع األحكام جيب أن حتتوي على"مج نصت على أن الفرنسي

لى من قانون املسطرة املدنية ع 50وبدوره جند املشرع املغربي نص يف الفصل     

 ضرورة التعليل من غري أن يعطي تعريفا له.

شكل يحلكم فإنه ال ان عناصر ميا ساسأإال أننا نقول أن التعليل لئن كان عنصرا    

اف احملاكمة قيق أهد حتي يفة للحكم اجليد بل إنه يساهم بشكل أساسفقط ترمج

والرد على  واه ومناقشتهاع إىل دعتماالسالعادلة، إنه يساهم يف تكريس حق املتقاضي يف ا

 دفواعاته.

قيق جلائحة على حتل هذه اخال ربيةاالستعجالي باململكة املغلذلك حرص القضاء   

 وامر القضائيةة من األموعجم ، ذلك أنه مبراجعة"عدالة التسبيب" إن صح القول

الية ر الظرفية احلجها يسايتو ناكالصادرة عن رؤساء احملاكم، يتضح بامللموس أن ه

مامية يف الصفوف األ ة جعلتهماليتعجاليت حفزت ملكة التعليل لدى قضاة القضايا االس

 املغاربة اية املواطننيمح احه عربمج كبحلتجسيد اإلرادة الوطنية ملقاومة هذا الفريوس و

 ء.املخاطبني مبرسوم الطوارئ واألجانب على حد سوا

وكما ال خيفى على أي أحد منا ما خلفه قرار الطوارئ الصحية على مستوى املعيشة 

اليومية للمواطنني، حيث أن هناك فئات عريضة يف اجملتمع املغربي تضررت جراء هذا 

الوفاء بالتزاماتها املختلفة، الشيء الذي نتج عنه  القرار االحرتازي، فبدا صعبا عليها

                                                           
8124 juill. 2007, Baucher c/  CEDH 16 déc. 1992, Hadjianastassiou c/ Grèce, req. n ° 12945/ 87, § 33; CEDH 
.France, req. n ° 53640/ 00, § 42 
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نزاعات وصلت صداها إىل احملاكم، فكان لزاما على القضاء أن يلعب دوره التارخيي الذي 

 تفرضه عليه الظرفية احلالية.

على  19ويف هذا السياق، البد من اإلشارة إىل اآلثر الذي خلفته جائحة كوفيد 

بالرباط مبناسبة الطلب الذي تقدم به الطالب لرئيس  تعليل قرار احملكمة اإلدارية

احملكمة يروم من خالله السماح له بدخول الرتاب الوطين  بعدما ظل عالقا باملطار بعد 

وتاريخ  358/7101/20202يف امللف  239إقرار حالة الطوارئ، حيث أقر األمر عدد 

د من عدم إصابته بالفريوس حبقه يف الولوج إىل الرتاب الوطين بعد التأك  23/03/2020

املستجد وذلك طيلة فرتة احلظر اجلوي مع حتديد مكان إقامته بالدار البيضاء وتسجيل 

تعهد السيد القنصل العام للقنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء بالسهر على إجراءات 

 .82سفره مباشرة بعد رفع احلظر اجلوي مع مشوله القرار بالنفاذ املعجل

بصفته 83ار أخر صادر عن مؤسسة الرئيس باحلكمة االبتدائية بطانطان ويف قر

قاضيا للمستعجالت، رفض األمر القضائي طلب املدعي بإفراغ املدعى عليه، ومما جاء يف 

وحيث إن طرد الطرف املدعى عليه من تعليل األمر الصادر عن السيد رئيس احملكمة :" 

ونا خاصة بالنظر إىل التدابري االحرتازية السكن الوظيفي يبقى غري مؤسس واقعا وقان

اليت اختذتها اململكة للحد من انتشار وباء كرونا املستجد محاية للصحة العامة، وهي 

تدابري أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور مرسوم بقانون.... بإعالن حالة 

دابري ال ميكن تعطيل الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين، وعليه فإن هذه الت

                                                           
 لإلشارة فإن هذا األمر قد تم إلغاؤه من طرف محكمة االستئناف اإلدارية.  82 
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آثارها القانونية أو اخلروج على مقتضياتها إال يف احلاالت اليت يقررها تدبري احلظر 

نفسه أو قرارات الحقة متخذة من نفس السلطة وذلك يف إطار قاعدة توازي الشكليات. 

 ".وعليه فإن االستجابة للطلب يف هذه الظرفية يبقى غري ذي أساس ويتعني رفضه

 2020مارس  16بتاريخ  ساتخلميأمرا عن رئيس احملكمة االبتدائية باكما صدر 

ابق حلكم قضائي س ل تنفيذانزامل قضى مبنح مدعية أجال اسرتحاميا قبل إفراغها من

عريض تمحاية هلا من ونازهلم،  مع يفمراعاة للظرفية احلالية اليت تفرض إبقاء اجلمي

سرتحامية حها املدة االبرفض من مراأر أصد نفسها وأبنائها لإلصابة بهذا الوباء إذا ما

 (. 19)كوفيد ن كرورناميه ة فواليت يستتبعها حتما إفراغها من املنزل احملصن

فمن خالل هذه األوامر الواردة على سبيل املثال ال احلصر، لعب القضاء 

دور رياديا مبناسبة التفعيل احلقوقي إن صح القول ملقتضيات مرسوم  84االستعجالي

ارئ الصحية، وهذا ما اتضح جليا من خالل مكنة التعليل اليت أبانوا عنها مبناسبة الطو

حتييث قراراتهم أعاله واليت بال شك ستبقى وساما يزين صدر قضاة وقاضيات اململكة 

 مجيعا.

اخنراط قضاة احلكم يف مكافحة الوباء من خالل حتفيز ملكة  ثانيا:
 التعليل لديهم.

عجالي، أرسى قضاء املوضوع قواعد ظرفية )مرتبطة بشكل على غرار القضاء االست

( ختدم مصاحل املتقاضني وجتسد الدور احلمائي املنوط 19كبري بظرفية جائحة كوفيد 

                                                           
 .20/1109/318في الملف رقم  318تحت رقم  2020مارس  16أمر رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ   84
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بهم خالل هذه الفرتة اليت تعرف انتشارا للوباء، وهذا ما برز من خالل  بيان الصنعة 

 يف صياغة أحكامهم وإبراز ملكة التعليل لديهم.

أن ظرف  85عترب حكم قضائي صادر عن احملكمة االبتدائية بالقنيطرةوهكذا ا

الطوارئ الذي متر منه البالد خالل هذه املرحلة يرقى إىل درجة "كارثة" حبسب 

من القانون اجلنائي املغربي، واعتربت السرقة اليت  510الوصف الوارد مبقتضيات املادة 

ومن جهة ثانية قد ل احلكم :" ... متت خالل هذه الفرتة جناية، ومما جاء يف تعلي

ارتكبت )السرقة( أثناء حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها من طرف حكومة اململكة 

أعاله،  510مبقتضى املرسوم عدد ... وهو ما يعد يف نظر احملكمة كارثة مبفهوم الفصل 

راب يعجز وذلك بالنظر ملا أحدثه انتشار هذا الفريوس يف نفوس املواطنني من هلع واضط

معهما عليهم محاية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا، وفق املادة الثانية من 

ذات املرسوم التطبيقي مبنع مغادرة حمال سكناهم إال يف حالة الضرورة القصوى وبشروط 

 ...".  ضيقة وحمصورة حتت طائلة العقاب اجلنائي

ل اجلرمي والذي يبقى خاضعا لن خنوض يف هذا املقال  يف الوصف القانوني للفع

حصرا لقراءة اجلهة مصدرة احلكم يف إطار السلطة التقديرية وقناعتها انسجاما مع 

من قانون املسطرة اجلنائية، فيما يبقى اختصاص تقدير صوابيته  385مقتضيات املادة 

ار من عدمها للجهة املخول هلا ذلك قانونا، إال أننا نرى أن تعليل القرار من حيث اعتب

من القانون اجلنائي العتبار ظرف  510اجلرم جناية وليس جنحة استنادا إىل الفصل 

                                                           
-2103-495في الملف الجنحي رقم  09/04/2020حكم ابتدائي صادر عن المحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ   85
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امللقاة على عاتق اجلهة كان فيه حس عالي باملسؤولية   86التشديد الذي رافق اجلرمية

بالظرفية احلالية اليت متر منها البالد، واليت بال شك لو أن اجلرمية ارُتكبت مصدرته و

ن هناك قول آخر حسب رأيي املتواضع، وهكذا اجتهدت احملكمة يف ظرف غري هذا لكا

إلضفاء الشرعية على قرارها من خالل تعليله استنادا إىل مرسوم الطوارئ وتفاعال مع 

الظرفية الراهنة وذلك بتقرير وجود ظرف التشديد ومن مثة اعتبار اجلرم املرتكب 

 لطة حمكمة اجلنايات.استنادا للعلل أعاله جناية ختضع من حيث االختصاص لس

وهكذا، نلحظ أن تعليل احلكم يكرس حالة الطوارئ الصحية ويسقطها على     

النازلة يف إطار التفاعل اإلجيابي مع الوضع الراهن للبالد الذي يقتضي محاية أمن 

املواطنني وأمواهلم نظرا للعارض الطارئ الذي حيول بينهم وبينها، فالنص القانوني 

عته ال يتعني أن تظل قيمته بقيمة املداد الذي حرر به، بل يتعني بث كيفما كانت طبي

الروح فيه،  وهي مهمة منوطة بالقضاء وليس بأية جهة أخرى، إال أن هذا التفعيل بال 

شك خيضع العتبارات عدة، منها الظروف اليت ارتكب فيها الفعل اجلرمي، واألوضاع 

ال ينبغي أن ُيعدم حق احملكوم عليه يف   العامة الذي متر به البالد، غري أن كل هذا

تعليل احلكم أو القرار الصادر ضده تعليال مشروعا وقانونيا حتى يتسنى له حتديد 

 .87مسبباته وتبعا لذلك سلوك املساطر القانونية للطعن فيه

                                                           
إن ما للنيابة العامة من سلطة المالئمة في تسطير المتابعة المرتبطة بالجريمة المقترفة، قررت أن للجريمة وصف   86

 أحالتها على المحكمة االبتدائية للبت فيها.جنحة و
أأن فريوس كروان ال ميثل قوة قاهرة يف حد ذاته، بل  87ويف هذا الس ياق، اعتربت حممكة الاس تئناف بكوملار الفرنس ية 87

س بة ن وجاهته ابلن برصف النظر ع-خطر العدوى وعدم وجود لقاح هل هو اذلي ميثل قوة قاهرة، وهنا يربز دور التعليل 

عطاء تفسريا للنصوص القانونية قد يكون خمالفا متاما للسوايف مواكبة ج -محمكة الأعىل درجةلل  بق القضائيةاحئة كروان وا 

 )الاجهتادات( خبصوص نفس الواقعة.
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، عندما أصدرت حكما يقضي 88ويف نفس السياق ذهبت احملكمة االبتدائية بأزرو

ملربم بدولة ماليزيا بالصيغة التنفيذية مع النفاذ املعجل، واعتمدت بتذييل عقد الزواج ا

يف تعليلها للحكم على جائحة كورونا، وقد كانت حريصة يف حتييثها على محاية 

، ومن جهة أخرى تكريسا 89الوضعية الراهنة لطاليب الطلب باعتبارهم أجانب من جهة

قضاة اململكة، ومما جاء يف تعليلها حلقهم يف احلماية القضائية الذي ما فتئ يضطلع به 

وحيث أنها قررت... مشول حكمها بالنفاذ املعجل استنادا إىل تداعيات للحكم :" 

الظروف العاملية العامة املتعلقة بوباء كورونا املستجد وللظروف اخلاصة للمدعيان 

من رحلة املتمثلة يف كونهما على أهبة السفر جوا إىل ماليزيا مقر سكناهما الرئيسي، ض

استثنائية مقررة يعد ثالث أيام قد ال يوجد سواها يف املستقبل القريب، وأن عدم 

 "متكنهما من االنضمام إليها من شأنه أن يعرضهما ألضرار بليغة...

عتقده اهلني الذي ي س باألمرلي ئيةإذا ثبت هذا، قلنا أن تعليل املقرارات القضا

لب منه تعليل تتطلألن إبراز ا اة،لقضاعلى عاتق البعض، بل إنه من أشق املهام امللقاة 

على  يطلع ، وكل منهبملخاطبني اه نع بأن يقت ،ختاره من قضاءاتناعه هو مبا اقفضال عن 

   .حكمه بقصد مراقبته

وختاما نقول، أنه إذا كانت املؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مدنية وعسكرية 

ملواطنني وتفعيل مقتضيات مرسوم الطوارئ يف تعمل ليل نهار من أجل محاية املواطنات وا

                                                           
 .20/04/2020واترخي  105/202حمك احملمكة الابتدائية بأأزرو، يف امللف عدد   88
ال جالء رعااي  24/04/2020الزياي عىل تس يري رحةل جوية اس تثنائية بتارخي حيث مت االتفاق بني دوةل املغرب ودوةل م  89

ة ذيل ابلصيغغري م ادلوةل املالزيية، وعندما رغب الطالبني يف جحز مقعد هلام ابلطائرة مت رفض طلهبم بعةل أأن عقد زواهجم

ىل القضاء لتذييل العقد ابلصيغة التنفيذي ىل اللجوء ا  ع الرحةل طائرة موضو عد ابلة ليمتكنوا من جحز مقالتنفيذية ، مما حذا هبم ا 

 الاس تثنائية.
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سبيل القضاء على هذا الوباء، فإن مؤسسة القضاء ممثلة يف اجمللس األعلى للسلطة 

القضائية )ومن ورائها كل قضاة وقاضيات اململكة( ال تنأى بنفسها عن هذا السياق، إذ 

ليه عليها ظروف عملت وما زالت تعمل جاهدة على تفعيل املقتضيات القانونية مبا مت

املرحلة من تبصر وفطنة، يف حني يرمسون قضاة وقاضيات اململكة من خالل تعليالت 

أحكامهم وأوامرهم لوحة فنية تشكل نرباسا يف الوطنية والدفاع عن احلقوق ومحاية أمن 

املواطنني وممتلكاتهم، وإن كان هذا اجملهود على عظمته ال يظهر على شكله احلقيقي 

ادي لعدة اعتبارات، فإن مؤسسة الرئيس باملوازاة مع كل قضاة وقاضيات للمتابع الع

اململكة ما فتئوا يكافحون ويقاومون بصمت حبسب طبيعة عملهم حتى متر هذه اجلائحة 

وتعود املياه جملاريها وال يريدون يف ذلك جزاء وال شكورا، وهذا منهجهم الذي نهجوه 

 امللك. -الوطن-م يف ذلك اهللقبل اجلائحة وخالهلا ومن بعدها، شعاره

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مت حبمد هلل
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 األستاذ مسري لعوان 

 يف القانون اخلاصباحث 
 

د الكراء للتماطل يف أداء الوجيبة الكرائية يف وقراءة استشرافية لفسخ عق
ي املتعلق بتنظيم العالقة التعاقدية بني املكري و املكرت 67.12القانون رقم 

االثار النامجة عن ضوء حالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهني  على للم
 "19كورونا املستجد كوفيد فريوس

 

 
 مقدمة:

و قد اعتربها املشرع  من املسلم به أن األجرة تعد ركنا جوهريا يف عقد الكراء،

 ،و رتب عن االمتناع او التأخري يف90املغربي أول االلتزامات اليت يتحملها املكرتي

ذلك أن الكراء من العقود اليت 91الوفاء بها إمكانية فسخ العقد وإخالء املكرتي من العني،

فإذا وفى  املكري بالتزاماته فان املكرتي ملزم بإعطاء مقابل ؛ تنشئ التزامات متقابلة

فان مل  جيب الوفاء باألجرة حسب املوعد املتفق عليه يف العقد أو العرف احمللي،و ذلك،

ويدفع  التزم املكرتي بدفعها يف نهاية االنتفاع، احمللي بدوره أجال، حيدد العرف

                                                           
 من ق ل ع. 663الفصل - 90
 من ق ل ع 692الفصل - 91

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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على املكرتي الوفاء و 92الكراء بالنسبة للعقارات يف املكان الذي توجد فيه العني املكراة

 باألجرة بانتظام تفاديا لثبوت التماطل يف  األداء.

ية إىل طلب فسخ يعد من بني أهم األسباب املؤد فمطل املكرتي وتأسيسا على ذلك،

،ليبقى السؤال 93من ق ل ع 692عقد الكراء من طرف املكري و هو ما أكده الفصل 

املطروح هو كيفية اتباث متاطل املكرتي خاصة مع الظروف اليت تعرفها بالدنا يف ظل 

)أوال(،على أن يكون موضوع الشق الثاني متعلق   19جائحة وباء كورونا املستجد كوفيد 

  19طل املكرتي يف األداء يف ظل جائحة  وباء كورونا املستجد كوفيدبآثار تبوث متا

 )ثانيا(.

يف ظل فريوس كورونا املستجد  أوال: ثبوث التماطل يف حق املكتري
 -19-كوفيد 

يعترب أداء أجرة الكراء أهم التزام يتحمل به املكرتي مبوجب عقد الكراء، و رغم 

ن املشرع فضل التذكري به يف معرض تطرقه انه منصوص عليه يف القواعد العامة إال أ

أن املكرتي يلتزم بأداء الوجيبة  67.12من قانون  12اللتزامات املكرتي مبينا يف املادة 

الكرائية يف األجل الذي حيدده العقد.و تتصل بأجرة الكراء ثالث دعاوى هي دعوى 

جيبة الكرائية هي ،أن الو94األداء و دعوى املراجعة و دعوى الفسخ للتماطل يف األداء

                                                           
 ق ل ع. 665الفصل - 92
 من ق ل ع"للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ان اقتضى االمر: 692الفصل - 93

.......... 

 حل أجل أدائه". اذا لم يؤد الكراء الذي-3
"مقال 67.12ياة البراقي، حياة البراقي"إنهاء و فسخ كراء المحالت المعدة للسكنى او الستعمال المهني في ظل القانون رقم ح- 94

 .88م.ص 2014صيف خريف   10منشور بمجلة القانون المدني العدد 
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ملا ارتضى إخراج ملكه من  اتعد سببا اللتزام املكري الذي لوالهوحمل التزام املكرتي 

 .95حوزته ووضعه حتت انتفاع املكرتي

الكراء هو اتباث التماطل يف حق  بأجرةلعل من اهم ما يثار بالنسبة لعدم الوفاء و

ء كورونا املستجد و هو املوضوع وباب الظرفية الراهنة املتعلقة  املكرتي، خاصة يف ظل

الذي أسال الكثري من احلرب لكونه تتجاذبه اعتبارات متعاكسة،فمن جهة هناك الفصل 

من ق.ل.ع الذي يقضي بأن املدين يصبح يف حالة مطل مبجرد حلول األجل  املقرر يف  255

ي السند املنشئ لاللتزام،ومن جهة أخرى جند احلرص على توفري محاية أكرب للمكرت

بالتالي التمسك بأن الكراء مطلوب و ليس كراء،وباعتباره الطرف الضعيف يف عقد ال

 96داءألاملطل يف األداء من توجيه إنذار إىل املكرتي و منحه أجال لتباث حمموال والبد ال

قد يستعصي يف هذه الظرفية اليت تعيشها بالدنا يف ظل احلجر الصحي املقررة يف املرسوم 

(  املتعلق بسن 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292بقانون رقم 

 إجراءات اإلعالن عنها.ام خاصة حبالة الطوارئ الصحية  وأحك

القضاء املغربيني على قاعدة قانونية مفادها أن الكراء يطلب وال يعتمد الفقه و

ة الستالم يعرض مبعنى انه جيب على املكري أن يتوجه إىل مكان تواجد العني املكرتا

هدا اإلجراء فال جيوز له االحتجاج ضد املكرتي بكونه بالوجيبة الكرائية فان مل يقم 

،يتطلب األمر ضرورة إنذار املكرتي بالوفاء كي يعترب يف حالة 97أخل بالتزام األداء

مطل، وهذا االمر يبقى مستعصيا يف ظل حالة احلجر الصحي اال انه ميكن القول يف هذا 

                                                           
 .109.ص4201العدد األول -عبد هللا الكرجي، اإلثبات في المنازعات الكرائية، مجلة القانون المدني-95
 .88حياة البراقي .م س.ص- 96
 58م .س.ص.0200-2002"اإلثبات في عقد كراء المحالت المعدة للسكنى او االستعمال المهني السنة القضائية محمد المقايسي .- 97
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موم االمر انه  يبقى حملكمة املوضوع  سلطة واسعة ختوهلا إمكانية إمهال الصدد  ويف ع

 98املكرتي رغم تبوث متاطله قبل القضاء بإفراغه مراعاة لظروفه إذا كان حسن النية

اليت تعيشها بالدنا يف ظل وباء كورونا املستجد كوفيد  ة احلالية خاصة يف ظل الظرفي

ائية سال حيث جاء يف حيثيات حكمها "وحيث .و هدا ما أكده حكم صادر عن ابتد19

ختلف املدعي عليها عن أداء الواجبات املستحقة أن داخل األجل املمنوح هلا يف االندار 

داخل أجل ميكن أن تعتربه  26-5-99و الذي توصلت به بتاريخ  99/1173عدد 

 احملكمة معقوال فتصبح يف حالة مثبتة إلخالهلا بالتزام األداء.

إلخالل بااللتزام أعاله يبقى من مسببات فسخ العالقة الكرائية اليت وحيث إن ا

 .99ترى معها احملكمة االستجابة لطلب اإلفراغ

فالقضاء أصبح مستقرا على هدا الرأي و هو ما تبنته األحكام و القرارات العديدة 

حيث  يف هذا الشأن و من بني القرارات جند القرار الصادر عن حمكمة االستئناف بالرباط

إن  63.99كما وقع تعديله بالقانون رقم  25/1980من ظهري  12قضت بأن " الفصل 

 9و  8أعفى املكري من توجيه اإلنذار إىل املكرتي طبقا للشكليات املنصوص عليها بالفصل 

من ق.ل.ع فان ذلك ال يعفيه  692من نفس القانون يف احلاالت املنصوص عليها بالفصل 

أن عنصر التماطل املؤدي إىل الفسخ ال يتبث مبجرد عدم أداء  من توجيه اإلنذار،ذلك

واجبات الكراء اليت حل أجلها بل البد من توجيه إنذار باألداء للمعين باألمر و توصله 

به و حتديد اجل هلدا األداء حتى ميكن للمحكمة ترتيب اآلثار عن التماطل يف حال 

                                                           
 .20.م.س.صر،مطبعة النش2001،الطبعة الثالثة -موجبات االفراغ–،الحماية القانونية لمكتري المحالت السكنية الحسين بلحساني - 98
منشور ببحث نهاية التمرين ل محمد  18/0020/23ملف رقم  2000/5/4بتاريخ  188حكم صادر عن ابتدائية سال رقم - 99

 59المقايسي.ص
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"التماطل يثبت مبجرد حلول  و كذلك قضت به نفس احملكمة واعتربت  أن100ثبوته

اجل استحقاق واجبات الكراء بعد التوصل باإلنذار قانوني و عدم  قيام املكرتي بالوفاء 

. وكذلك حتى يف التشريع الفرنسي حينما تطلب ضرورة 101أو العرض الفعلي ملبلغ الكراء

مر الذي إنذار املكرتي بالوفاء حتى يكون طلب اإلخالء املقدم إىل القضاء مسموعا ،األ

. ولعل التوجه القضائي يبقى صائبا خاصة يف الظرفية الراهنة 102سهل عمل القضاء هناك

 .19اليت تعيشها البالد يف ظل وباء كورونا املستجد كوفيد 

وكدلك فان بعض القرارات احلديثة يف فرنسا ذهبت إىل أن الفسخ القضائي للكراء  

كليف الرمسي املسبق و يف هدا اإلطار حكم بسبب عدم الوفاء باألجرة ليس متوقفا على الت

بان املطالبة القضائية كافية حلصول التكليف دومنا حاجة اىل إنذار سابق،وهو موقف 

يعكس االجتاه العام يف فرنسا املتسم بالتشديد اجتاه املكرتي الذي خيل بالتزاماته بأداء 

 .103األجرة،إذ يعترب سئ النية و غري جدير باحلماية القانونية

رغم عدم وجود اي نص -وهكذا فقد استقر القضاء يف فرنسا منذ أمد بعيد

على أن التنبيه الرمسي بالوفاء يعترب إجراء ضروريا قبل أية مطالبة قضائية  -تشريعي

 .104بفسخ عقد الكراء بناء على عدم أداء األجرة

                                                           
منشور بمجلة القانون  1303/2013/27في الملف المدني  28/05/2013بتاريخ 341قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم - 100

 اة البراقي.مقال ل حي 10المدني عدد 
قضاء محكمة االستئناف  0082-7-353،في الملف المدني عدد 19/5/2009بتاريخ  265قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم -* 101

 .13.ص2013سنة  3بالرباط ،العدد 
 .159،ص2013عقد الكراء،الطبعة االولى،-الكتاب الثاني-عبد الرحمان الشرقاوي"قانون العقود المسماة- 102
 .21ن بلحساني، م س .ص الحسي- 103
104 -26p  192.1983geoge hubrecht.bail en general.paiment du parisK j.c.p.n  

 .10ثانية،صالطبعة ال 1992اشار اليه الحسين بلحساني:موجبات افراغ المحالت السكنية:"مطبعة دار النشر ،الدار البيضاء،
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إىل متاطله اذ ال ميكن للمكري اللجوء إىل القضاء للمطالبة بإفراغ  املكرتي استنادا 

إال ادا أتبث انه سبق له أن طلب منه األداء و لكن دون جدوى،وهذه القاعدة تضمن 

محاية لكال الطرفني،فاملكري غري ملزم باستالم األجرة إال يف مكان وجود العني 

املكرتاة،و املكرتي بدوره غري ملزم بتحمل عناء الذهاب إىل املكان الذي يوجد فيه املكري 

.و هو ما أكده قرار حملكمة النقض الذي اعترب على أن الكراء 105لتزامهقصد تنفيذه ال

بالنسبة للعقارات يف املكان الذي توجد فيه العني،ما مل يوجد شرط يقضي خبالف ذلك،و 

، وادا رفض وجه إليه إنذارا بذلك أداء الكراء على املكري أن يتقدم إىل املكرتي بطلب

ث أن املكري سبق أن طالب املكرتي بأداء الكراء ليصبح يف حالة مطل،ذلك أنه مل يتب

بصفة قانونية و ال أنذره بذلك فان اعتباره يف حالة مطل جملرد انه مل يؤدي الكراء لعدة 

 .106شهور يعد خرقا للقانون

حيتاج اىل  الة األداءحل  لكرائيةبة اجيفاملهم من كل هذا هو أن التماطل يف أداء الو

حيث  نة أي شكلية معي شرتط فيهد ييع كري بهذا اإلنذار ملإثبات بواسطة إنذار من امل

ه توجيبملكري غري ملزم امللغى على "أن ا 25-12-1980من ظهري  12نص الفصل 

ملشار إليها ا( يف األحوال 6.79لقانون)من عدا ا 9و  8اإلشعار املنصوص عليه يف الفصلني 

ات و املتعلق بقانون االلتزام 1913غشت  12من ظهري  الشريف الصادر يف 692يف الفصل 

 ملكري".دون موافقة ا ته للغريوليو تالعقود.وكذلك يف حالة ختلي املكرتي عن احملل أ

                                                           
المتعلق بتنظيم كراء األماكن المعدة للسكنى و االستعمال المهني،رسالة  1980العربي مياد:"تعديل السومة الكرائية في ظل قانون- 105

 .42،ص1993لنيل دبلوم الدراسات العليا،جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية و االجتماعية،الرباط،سنة 
جلة قضاء محكمة النقض منشور بم 75511في الملف المدني عدد  424تحت عدد  1982/11/5قرار محكمة النقض بتاريخ - 106

 وما يليها. 106ص32عدد 
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يف ظل فريوس كورونا  ثانيا :آثار تبوث متاطل املكتري يف األداء
 .19املستجد كوفيد 

رتي ال خيفى أن مفهوم التماطل يتسع للعديد من الفرضيات اليت يتقاعس فيها املك

تقاعسا يفيد اإلهمال املشفوع أحيانا بالتسويف،أو أنه يكتسي صبغة التصميم و العزم 

 .107على عدم الوفاء بااللتزام إىل درجة املمانعة و التعنت

(كيفية حتديد وجيبة 67.12من القانون املدروس)القانون رقم 2نظمت بداية املادة 

برتاضي األطراف على ذلك،وهو كراء احملالت املعدة للسكنى أو الستعمال املهين 

مقتضى ينسجم مع مبدأ سلطان إرادة األطراف الذي يقوم على أساس احلرية و 

 .108املساواة

فاإلنذار بالوفاء يعترب شرطا الزما لتحقق مطل املكرتي تطبيقا ملبدأ" الكراء 

ل مطلوب ال حممول"أما اإلشعار باإلفراغ،فانه إجراء ضروري و مسطرة الزمة اإلتباع قب

 .109رفع دعوى اإلفراغ وشرط لقبوهلا

إعماال هلدا املبدأ فان توصل املكرتي باإلنذار ألداء مبلغ الوجيبة  الكرائية و و

امتناعه عن أداء املبلغ يف صندوق احملكمة يرتب أثرا و يضع املكرتي يف حالة مطل 

فيه مجيع موجب إلفراغه وهو األمر الذي يبقى يف صعب يف الظرفية الراهنة اليت تعرف 

 والقضايا االستعجالية قضايا املعتقلني والتحقيق   باستثناءحماكم اململكة توقف اجللسات 

                                                           
عبد اللطبف العاشري،نظام فسخ العقد و االشكاالت المتعلقة به"عقد البيع و الكراء نموذجا"رسالة لنيل  عبد الطيف العاشيري،- 107

–تماعية االج وصادية دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس كلية العاوم القانونية و االقت

 .137م  ،س ،ص 2008-2007السنة الجامعية -السويسي 
 127م .س ص 2014،مجلة القانون المدني،العدد األول ،12.67،اشكالية التوازن العقدي في قانون الكراء الجديد  فيصل بجي- 108
 .22الحسين بلحساني،م س ،ص- 109
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،و بالتالي يبقى السؤال املطروح حول مدى إلزامية احملكمة بإصدار حكم قاضي بفسخ 

العقد لعدم أداء املكرتي داخل األجل احملدد  يف ظل الظرفية الراهنة أم يبقي هلا السلطة 

قديرية يف إعطاء مهلة اسرتحامية هلدا األخري)ب(، و هل للمكرتي إمكانية لتجنب الت

 احلكم القاضي بفسخ الكراء)أ(.

 كرتي.طرف امل اء مناب احلكم القاضي بفسخ عقد الكرإمكانية اجتن-أ

اخلاص  1955ماي  24 هرييف غياب نص تشريعي ينظم هد احلالة بدءا من ظ

خلاص يف التشريع ا حلريف أواو  اعيال التجاري و الصنبكراء األماكن املعدة الستعم

عمال لسكنى و االستلاملعدة  التحملابتنظيم العالقة التعاقدية بني املكري و مكرتي 

 67.12ون وصوال إىل القان 6.79 مرورا بقانون 1928ماي  24من ظهري  ابتداءاملهين 

ات يف أحكام و قرار إلصدار دلصدادا اجلديد،يبقى اجملال مفتوحا للعمل القضائي يف ه

 هدا الصدد.

سبق القول أن التماطل يف أداء الوجيبة الكرائية يثبت بإنذار موجه للمكرتي 

ألداء ما بذمته داخل اجل حمدد وأن املكرتي و إظهارا حلسن نيته جيب عليه أن يسلك 

جيعل مسطرة العرض و اإليداع داخل األجل و بذلك فان األداء الذي يقع خارج األجل 

املكرتي معرضا لثبوت التماطل يف حقه و ال تعفيه هذه املبادرة من إفراغه من العني 

املكرتاة،كما أن جمرد استعداده لألداء دون ترمجة ذلك يف الواقع ال يزيل عنه صفة 
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املطل،كما أن عرضا ناقصا للمبالغ املتخلدة بذمته و لو داخل األجل ال تعفيه من التماطل 

 .110املوجب إلفراغ

لقد اوجب املشرع على املكرتي أن  يسلك طريقة العرض العيين احلقيقي لدفع 

تهمة التماطل عنه داخل األجل املنصوص عليه باإلنذار الذي يشرتط فيه أن يكون معقوال 

كما أنه ال ميكن للمكرتي أن حيتج بكون املكري يرفض تسلم الواجبات الكرائية إذ 

ك مسطرة اإليداع تربئة لذمته،ومحاية له من ثبوت يكون يف هذه احلالة ملزما بسلو

. ليبقى السؤال املطروح حول مدى إمكانية اعتبار العرض وااليداع 111التماطل يف حقه

خارج االجل  ما بعد  رفع حالة الطوارئ املعلن عنها خبصوص وباء  كورونا املستجد 

 عرضا وايداعا ينفي عن املكرتي حالة املطل . 19كوفيد 

العمل القضائي املغربي قد استقر منذ وقت ليس بالقصري على احلكم بفسخ إن كان 

الكراء و إفراغ املكرتي و اعتبار العرض و اإليداع الذي وقع بعضه بعد إقامة الدعوى و 

،"فالوفاء 112البعض األخر بعد صدور حلكم ابتدائي ال يرفع عن املكرتي حالة املطل

ي يتضمنه التكليف باألداء حتى يكون مانعا من بالكراء ينبغي أن يتم خالل األجل الذ

 .113القضاء باإلفراغ،وال جيدي أي عرض الحق على ذلك يف فسخ العقد

:"إن عرض املستأنف للمبالغ 2014ماي  13وجاء قرار حملكمة النقض بتاريخ 

ال ينفي عنه املطل لوقوع ذلك خارج  2009/10/1املتخلدة بذمته بواسطة شيك جبلسة 

                                                           
 .62محمد المقايسي،م .س. ص- 110
 .62.ص محمد المقايسي.م.س- 111
منشور بمجلة الندوة  87/2801في الملف المدني عدد  1410تحت عدد  1989/06/12قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 112

 و ما بعدها. 80،ص 10عدد 
 .1982/04/28بتاريخ 341قرار صادر عن محكمة النقض عدد - 113
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و بذلك يكون قرار  2008/11/27وح له مبقتضى اإلنذار الذي وجه له بتاريخ األجل املمن

 .114حمكمة االستئناف القاضي باإلفراغ مرتكزا على أساس ومعلال مبا يكفي

بالرجوع إىل القواعد  العامة املنظمة ملطل املدين فان املشرع املغربي و مبقتضى 

مدين أو تطبيق قاعدة"نظرة إىل من ق ل ع منع على القضاة منح أجال لل 115128الفصل 

ميسرة" ما مل مينح هدا احلق مبقتضى االتفاق أو القانون،إال أنه ونظرا لقساوة هذا املبدأ 

أبريل  14من ق ل ع و ذلك مبقتضى ظهري  243فان املشرع أضاف فقرة ثانية للفصل 

نطاق ضيق و خول للقضاة مراعاة منهم ملركز املدين،ومع استعمال هذه السلطة يف  1917

 .116أن مينحوا املدين أجاال معتدلة للوفاء

 1981من قانون  18كما جتدر اإلشارة إىل أن املشرع املصري كرس مبقتضى املادة 

احلفاظ على حق املكرتي يف البقاء يف العني املكراة و رفض احملكمة لدعوى اإلفراغ إذا قام 

رة من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ املستأجر قبل قفل باب املرافعة يف الدعوى بأداء األج

 .117السداد و كافة ما تكبده املؤجر من مصاريف و نفقات فعلية

إال انه إذا تكرر امتناع املستأجر أو تأخر يف الوفاء باألجرة املستحقة دون مربرات 

باإلخالء،إذ يسقط حق املكرتي يف تفادي احلكم باإلفراغ كمة،حيكم بالطرد وتقدرها احمل

                                                           
منشور برسالة لنيل  2013/6/1/1288ني عدد ملف مد 457/6تحت عدد  1420/5/13قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 114

 18دبلوم  الدراسات العليا ل نبيل حميوي.ص
ينظر الى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى  ا وانمن ق ل ع على ما يلي "ال يسوغ للقاضي أن يمنح أجال  128ينص الفصل - 115

 االتفاق او القانون.."
لي :"ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين و مع استعمال هذه السلطة في في فقرته الثانية علىما ي 243ينص الفصل - 116

 نطاق ضيق ان يمنحوه اجاال معتدلة للوفاء،و ان يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء األشياء على حالها.."
لمتفق عليها في العقد اال ألحد األسباب على انه"ال يجوز للمستأجر ان يطلب إخالء المكان و لو انتهت المدة ا 18تنص المادة - 117

 االتية:
يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موقع عليه مصحوب بعلم  15لمستأجر بالوفاء باألجرة المستحقة خالل اذا لم يقم ا-ب-...أ-

عوى بأداء ي الدفعة فالوصول،دون مظروف او بإعالن على يد محضر...و ال يحكم باإلخالء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرا
 األجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية".
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األجرة و  ملحقاتها يف حالة تكرار االمتناع مرة أخرى دون تقديم ما يربر ذلك و لو أدى 

 .118للمحكمة بشكل كايف

ومن وجهة نظرنا انه  غياب نص تشريعي قار وواضح  يف هدا اجملال فان للقاضي 

بفضل سلطته التقديرية،أن يستخلص من ظروف احلال كون املكرتي قد يتعذر عليه 

يف األجل الذي ينص عليه اإلخطار باألداء،وهو ما قد يشكل  أحيانا أن يفي باألجرة

استحالة مادية ال يد له يف ترتيبها فيقضي بعدم تقرير الفسخ إذا أبدى املكرتي استعداده 

خاصة حالة احلجر الصحي الذي تعرفه بالدنا  119داء،و لو خارج األجل املشار إليهألل

 .19بسب وباء كورونا املستجد كوفيد 

 كرتي أجال لألداءحملكمة يف إعطاء املسلطة ا-ب

إن املبدأ الذي جبب استحضاره يف أية مقاربة لتدخل القضاء يف النزاعات الكرائية 

عموما،و نزاعات عدم أداء الوجيبة الكرائية بشكل خاص،هو أن جنعل حظر اإلفراغ هو 

الفا األصل،وجوازه هو االستثناء الذي جيب تفسريه بدقة،حبيث يعترب حكمه هذا خم

للقواعد العامة،إال ادا نص عليه صراحة،يف حني أن نصوص قوانني الكراء اخلاصة،مل 

تورد ضمن شروط الفسخ لعدم الوفاء باألجرة،ما يسلب القاضي سلطته يف تقدير طلب 

امللغى الذي كان ينص  1980دجنرب  25.و هو ما أكده الفصل الثامن من ظهري 120الفسخ

األماكن.. إال بعد اإلشعار و تصحيحه عند االقتضاء"،  على انه"ال ينتهي عقد كراء

                                                           
دراسة على ضوء مستجدات قانون –"مساطر انهاء و فسخ كراء االماكن المعدة للسكنى و االستعمال المهني  نبيل حميوي،- 118

 .19م  س.ص 2014 -2013ة الجامعية .،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قانون االعمال و المقاوالت، السن12.67
 .139عبد اللطيف العاشري، م س .ص  - 119
 .140عبد الللطيف العاشيري.م س.ص - 120
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ويؤكده الفصل الثاني عشر من نفس الظهري "ميكن للقاضي و بصفة خاصة تصحيح 

رمضان  9من الظهري الشريف الصادر يف   692اإلشعار يف األحوال املشار إليها يف الفصل 

1333."... 

عقود الكراء للتماطل يف أداء إال أن السلطة التقديرية للمحكمة يف قضايا فسخ 

الوجيبة الكرائية أثارت انقساما خبصوص اآلراء ،االجتاه األول يرى انه ليس للمحكمة 

إعمال سلطتها التقديرية يف احلكم باإلفراغ أو رفضه ما دام التماطل ثابتا يف حق 

،عدم األداء يشكل سببا خطريا للفسخ دون البحث يف ظروفه و دون منحه 121املكرتي

جال استعطافيا لتدبري مبلغ الدين و أدائه،مما يؤدي إىل هدر الثقة لدى املتقاضني خاصة أ

 .122ادا علمنا أن عدد كبري من الفئة املؤجرة تعيش على أجرة الكراء

مطل املكرتي،فان  إثباتوما دام املشرع مل حيدد معيارا دقيقا ميكن بواسطته 

ذار و األجل املضمن به،مع أن منطق العدل السلطة التقديرية للقاضي أصبحت مقيدة باإلن

يقتضي التمييز بني املكرتي السئ النية و احلسن النية ،هذا األخري الذي يبادر إىل أداء 

ما بذمته و لو خارج األجل بناء على ظروف قاهرة كاملرض او ما تعيشه بالدنا يف ظل 

انه يكون ملزما باثباث  مثال،إال  19الظرفية الراهنة مع وباء كورونا املستجد كوفيد 

حصول هذه الظروف فقد جاء يف إحدى قرارات حمكمة االستئناف بالقنيطرة ما نصه:"و 

حيث سبق للمستأنف عليه عمال بالقاعدة القائلة بان  الكراء مطلوب ال حممول أن طالب 

                                                           
ابريل  71-16"مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية،العدد المزدوج 1928احمد أفزاز"عقود كراء المساكن في ظهير - 121

 15.ص1995،طبعة 1976
،مطبعة النجاح 1980دجنبر  25و  1955ماي  24و الكراء التجاري"قراءة في ظهير  محمد الكشبور"الكراء المدني- 122

 .184الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثانية ،ص 
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جب املستأنف عن طريق الربيد املضمون بأداء ما بذمته من كراء إال أن هدا األخري مل يست

و مل يعمل على تربير سبب توقفه عن األداء كما مل يتبث للمحكمة أن السبب يف تأخره 

عن األداء هو ظروفه املرضية اليت مر بها،و اليت كانت السبب يف توقفه عن ممارسة 

نشاطه التجاري،فاملكرتي فضال عن كونه مل يعمل على عرض ما بذمته من كراء أثناء 

كون تعبريا منه عن حسن نيته،قد يشفع له يف عدم ترتيب ممارسة هذه املسطرة حتى ي

يعمل على عرض  اآلثار القانونية لإلنذار، وحيث يستخلص مما سبق أن املستأنف مل

ه جمرد بعد مطالبته بواسطة اإلنذار بالربيد املضمون،و أن ما يدعيالكراء يف ابانه و

لتصريح بتأييد احلكم الذي يتوجب معه ا الشيءالدليل أقوال تفتقر اىل احلجة و

 .123املستأنف

و يذهب أنصار هذا االجتاه يف تربير نفي سلطة احملكمة يف عدم احلكم بالفسخ  

إىل أن التشريعات اخلاصة بالكراء قد وضعت شروطا متميزة لفسخ عقد الكراء خالفت 

نتفاع فيها القواعد العامة و راعت فيها كافة الضمانات اليت تكفل استمرار املكرتي يف اال

بالعني املكرتاة حتى بعد انتهاء مدة الكراء و بالتالي فهو يكون متماطال مبجرد امتناعه 

عن أداء األجرة و ال يستحق محاية قد تشكل امتيازا لفائدته على حساب 

،وهو ما أكدته حمكمة النقض يف بعض قراراتها و اليت جاء يف أحداها " إن 124املكري

                                                           
منشور ببحث نهاية التمرين ل محمد  94/10/9بتاريخ  1/94/5891قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة تحت رقم - 123

 66القايسي،م ،س ،ص
"وسيط في شرح القانون المدني" الجزء السادس/المجلد الثاني،دار النهضة يالسنهورانظر احمد - 124

 .1079و1078.ص1963العربية،القاهرة،
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ملكرتي هو الذي يتم قبل توجيه اإلشعار باإلفراغ و ذلك دون األداء الذي ينفي املطل عن ا

 .125اعتبار حلسن أو سوء النية

بالرجوع إىل القانون اجلديد املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري و و

االستعمال املهين،فإننا ال جند ما يفيد غل يد ت املعدة للسكنى واملكرتي للمحال

يرات املكرتي املتعلقة بعدم أداء الوجيبة الكرائية،و حتديد احملكمة عن النظر يف ترب

انه "ميكن   67.12من القانون  56    غري ما ينص عليه الفصل  126مدى حسن نيته

للمكري أن يطلب من احملكمة فسخ الكراءو إفراغ املكرتي و من يقوم مقامه دون أن 

 :..يوجه إليه أي إشعار باإلفراغ و ذلك يف احلاالت التالية.

 ار الكراء...له بإنذم توصدم أداء الوجيبة الكرائية اليت حل أجلها رغع-

مر يذ املكرتي األدم  تنفعالة ح يفيكون احلكم باإلفراغ مشموال بالنفاذ املعجل 

 أعاله". 27ة ادامل القاضي باملصادقة على اإلنذار املنصوص عليه يف

ضاة املوضوع و ال رقابة على أي فسلطة تقدير التماطل من عدمه من اختصاص ق

للمجلس األعلى على ذلك و هو ما أكده قرار اجمللس األعلى)حمكمة النقض حاليا(يف 

"أن تقدير كون سبب عدم أداء الكراء و عدم كفاية األجل ألداء يدخل ضمن السلطة 

 .127التقديرية املخولة حملكمة املوضوع و ال يدخل ضمن إطار مراقبة اجمللس األعلى

 

 

 

 د هللمت حبم
 

 

                                                           
منشور بمجلة الندوة عدد  277/84في الملف المدني عدد  868تحت عدد  1989/03/29قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 125

 .178ين الكراء و العمل القضائي المغربي ،س.،أورده محمد بفقير في كتابه "قوان 89،ص  7
 .21نبيل حميوي،م.س.ص- 126
نهاية التمرين ل  ثمنشور ببح 95/8/3374ملف مدني عدد  6608قرار عدد  97/10/23االعلى الصادر بتاريخ  سقرار المجل- 127

 .67صمحمد المقايسي، 



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 140P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لصديق نشاطااألستاذ  

 الرباطاحملامني بحمامي بهيئة 
 

حماولة لفهم اجلهة املكلفة  بتنزيل مسطرة البحث عن املخالفات 
واثباتها واجلهة التي موكول اليها الفصل يف النزاعات وفقا لقانون 

  زمن جائحة كورونايف 31.08محاية املستهلك رقم 
 

 مقدمة:
ا مت األمر باجراء حالة الطوارئ الصحية باململكة والذي دخل حيز  التنفيذ بعدم

للحد  (129ومتاشيا مع توصيات منظمة الصحة العاملية ) (128) 2020مارس  24بتاريخ 

من انتشار جائحة كورونا على املستوى العاملي واخذا بعني االعتبار االخبار الواردة عرب 

                                                           
يتعلق بسن أحكام  (2020مارس   23 - 2020مارس  23/ 1441من رجب  28صادر في  292.20.2مرسوم بقانون رقم  128

 .ن عنهاالعإلحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اخاصة ب
التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحّد من التعرض لمجموعة من األمراض ونقلها، بما  129

 :مونةيشمل نظافة اليدين والنظافة التنفسية وممارسات الغذاء المأ
 نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا  بالماء والصابون

واغسل  فورا   عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم واألنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك
 يديك

 تجنب االقتراب من األشخاص المصابين بالحمى والسعال
 بقةك السابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكرا  وأطلع مقدم الرعاية على أسفارإذا كنت مصا

ات الحية لحيوانعندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حاالت عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر ل
 واألسطح التي تالمس تلك الحيوانات

لحيوانات اأو أعضاء  الخام ل المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدا . وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليبتجنب تناو
 .بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من األطعمة غير المطهوة، وفقا  لممارسات السالمة الغذائية الجيدة

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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( خاصة 130االعالم بكل تالوينها من الدول املوبؤة)وسائط التواصل االجتماعي ووسائل 

تعداد ارقام الوفيات واالصابات كان هلا االثر البالغ على مجيع املستويات خاصة املستوى 

االقتصادي ومن متة اصبح لزاما على الدولة التدخل لتوفري مستلزمات القوت اليومي 

االسواق ونقط البيع للتبضع الفراد اجملتمع بعدما انكب املواطنون يف التهافت على 

والتخزين مما حدا ببعض املوردين والتجار الستغالل زمن اجلائحة لرفع اسعاربعض  

السلع او املنتوجات  او اخلدامات املوجهة للمستهلك األمر الذي فرض على الدولة 

من قانون محاية  166التدخل حبزم  لردع املخالفني وذلك بتفعيل مقتضيات املادة 

لك ، اذن ما هي اجلهة املخول هلا قانونا البحث والتحري والثتبت من املخالفات املسته

ـ وما هي اجلهة املوكول اليها الفصل يف املخالفات  حسب  1وفق املادة املذكورة ـ الفقرة 

 ـ                    2نفس القانون ـ الفقرة 

( اجلهة املخول 131ـ  ضباط الشرطة القضائية والباحثون احمللفون ) 1الفقرة 

من قانون محاية  166هلا  قانونا البحث والتثبت من اخلالفات حسب مقتضيات املادة 

 املستهلك                                                          

                                                           
 ......الخإيران . إيطاليا.الصين 130
واالقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  مشترك لوزير الصناعة واالستثمار والتجارةقرار  131

السياحة  ن التابعين لوزارةبتعيين الباحثي يتعلق (2018أغسطس  2) 1439من ذي القعدة  19صادر في  2517.18االجتماعي رقم 

 .31.08ألحكام القانون رقم  وثبات المخالفاتلمكلفين بمعاينة ا واالقتصاد االجتماعي والنقل الجوي والصناعة التقليدية

 .بتعيين الباحثين للوزاة المكلفة بالسياحة يتعلق 2517.18قرار رقم  -

 1374.18مة رقم الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدا قرار مشترك لوزير

ين بمعاينة ستدامة المكلفالتنمية الموبتعيين الباحثين التابعين لوزارة الطاقة والمعادن  يتعلق (2018ماي  4) 1439صادر في شعبان 

 31.08ألحكام القانون رقم  وثبات المخالفات

 22) 1439رجب  4صادر في  895.18قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 
حصول على بات المنفعة العامة، لطل( يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة ال2018مارس 

 اإلذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا اإلذن وسحبه

ن التابعين لوزارة ( يتعلق بتعين الباحثين المنتدبي2017نوفمبر  7) 1439من صفار  18صادر في  965.17قرار لوزارة الداخلية رقم

 .هلكالقاضي بتحديد تدابير لحماية المست 31.08ألحكام القانون رقم  الفاتوإثبات المخالداخلية المكلفين بالبحث 

 .ق بالباحثين التابعين لوزارة الصناعة و التجارةيتعل 2.14 القرار    -

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9%20commissionnement%20Tourisme.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/extrait%20BO%206255-%20arr%C3%AAt%C3%A9%20enqu%C3%AAteurs-Ar.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/extrait%20BO%206255-%20arr%C3%AAt%C3%A9%20enqu%C3%AAteurs-Ar.pdf
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من قانون محاية  166ادة ملاحسب الثابت ما مت التنصيص عليه يف مقتضيات  

اتها ملخالفات واثبحري عن االتث وا مباشرة البحاملستهلك فان اجلهة اليت اسند هل

ادة املالحظ ان املف، لفوناحمل ثونالباحيرجع عالوة عن ضباط الشرطة القضائية  اىل 

ضائية الشرطة الق   ىل  ضباطالواهة املذكورة اعطت االختصاص جلهتني خمتلفتني  فاجل

نائية  نون املسطرة اجلمن قاني لثاااب واليت  تستمد اختصاصها انطالقا مما جاء يف الب

ا يف حترير طاق جماهل نيفعة ويف قوانني خاصة، كاختصاص اصلي وهلا جتربة واس

ة اجلديدة ني  فهذه الفئ احمللفحثنيلبااحملاضر واملعاينات ، اما اجلهة الثانية فهم ا

ات عاينة املخالفلقانون ماا د هلغري معروفة لدى املستهلك للتشكي هلا واليت اسن

يل امللك السيد وك وتوجيهها اىل لك،بذ لتثبت منها واناط اليها املشرع  حترير حماضروا

يبية يف عة التادتابث طائلة املحتيوما من تاريخ امتام البحث  15املختص داخل اجل 

من  167تضيات املادة يا مع مقاش، متحالة عدم تقيدهم باالجل املذكور دون عذر مقبول

س باي وسيلة بت العكيث نها اىل اناضر املذكورة يوثق مبضمووان احمل 31.08القانون 

من نفس القانون على غرار  168ة ملادامن وسائل االثبات كما مت التنصيص على ذلك يف  

يت ت الشكليات الورة عددملذكااملادة  من قانون املسطرة اجلنائية. وان نفس 290املادة 

ها ملنجزة وتارخيراقبة اامل عمالاو ايتعني تضمينها باحملاضر كطبيعة املعاينات  

 ي .عام االستهالكلنظام الامن ضخل ومكانها ..... حتت طائلة بطالنها باعتبارها تد

من القانون  169وان املشرع منح اختصاصات اوسع للباحثني احمللفني يف املادة 

ملعدة ،وذلك بامكانية ولوجهم اىل مجيع احملالت او االراضي او وسائل النقل ا 31.08
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لغرض مهين واالطالع على السجالت والفاتورات وغريها من الوثائق املهنية مبا فيها 

فتح مجيع الطرود واالمتعة عند ارساهلا او تسليمها حبضور الناقل ،ويف مجلة واحدة 

جراء اخلربة هلم احلق يف طلب مجيع املعلومات والوثائق مبا فيها تعيني خبري قضائي ال

 .اتللثبت من املخالف

ري  البحث والتحيفملطلقة احية الوان الباحثني املذكورين لالشارة ليس هلم الص

لقيام وذلك بعدم ا  31.08من القانون   170واثبات املخالفات بل قيدهم املشرع يف املادة 

اليت  اطار االحباث ت اال يفومامعلبزيارة مجيع االماكن وحجز الوثائق وكل حامل لل

ه ،وان ة لدائرة نفوذك التابعمللايل ملختصة وبرتخيص معلل من وكتامر ربها االدارة ا

يينه ل امللك مع تعقبة  وكيمراوطة مجيع العمليات املزمع القيام بها تباشر حتت سل

من  2ة باحكام الفقر ع التقيدمرة ذكولضابط شرطة قضائية او اكثر حلضور العمليات امل

 .ملسطرة اجلنائيةاقانون  من 104ة واملاد 60البند الثاني من املادة 

وبالرغم من  الصالحيات املوكولة هلا كما ذكر أعاله مل تكن تضطلع بالقيام 

مبهامها قبل تفشي جائحة فريوس كورونا، ويف اعتقادي يرجع األمر جلهلها بالقوانني 

املذكورة او جتاهلها هلا او نظرا لتعدد اجلهات املتدخلة حبيث  كل جهة تلقي 

ع الذي يزاول فيه ى اجلهة  االخرى، او لكثرة انشغاالت كل طرف بالقطااملسؤولية عل

، لكن بعد تفشي اجلائحة والشعور باخلطر الداهم على البالد والعباد اختصاصه االصلي

مت تفعيل مجيع االجهزة املذكورة للمراقبة والتحري الثبات املخالفات لردع املخالفني 

خمالفة، همت جمال االسعار  1057 تسجيل ومنذ بداية اعالن الطوارئ الصحية مت
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خمالفة متعلقة  186خمالفة تهم عدم اشهار االمثان و 745وجودة املواد الغذائية، منها 

خمالفة خاصة بالزيادة يف غري املشروعة يف االسعار املقننة  64بعدم االدالء بالفاتورة و

خمالفة خمتلفة  18 خمالفة متثلت يف عدم احرتام اجلودة والنظافة، فضال عن 44و

جريدة الصباح  طن من املواد غي الصاحلة لالستهالك .حسب 64وحبجز واتالف حوالي 

 .2020لثامن ابريل 

جرية  ى احملاكم الزتحال عل  سيفها ن مجيع املخالفات اليت مت اثباتأواالكيد    

 ستهلك  .   ماية املم حبتماللنظر فيها او اليت سرتفعها اجلمعيات ذات االه

 دنية ـ سواء يفرية وامللزجاكم اـ  اجلهة املوكول اليها الفصل ـ احمل 2الفقرة ـ

رفعها فون او اليت تون احمللاحثالباملخالفات اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية و

 .ة اومحاية املستهلكاجلامعة الوطني

لفون الباحثون احملضائية والق طةفالواضح ان املخالفات اليت حيررها ضباط الشر

 يت ال ريةيتم احالتها على  وكيل امللك لدى احملكمة الزج

من   3و 2تقع حتت دائرة نفوذه ليحرك الدعوى وميارسها وفقا ملقتضيات املادة 

ابريل  بعدما مت  7قانون املسطرة اجلنائية ونسوق واقعة  ميناء اكادير للصيد بتاريخ 

ع الكمامات الواقية املدعمة من ظبط مشتبه فيه من قبل الضابطة متلبس  برتويج بي

دراهم للوحدة واحلال ان الدولة حددت هلا مثن يقدر  5صندوق جائحة كورونا بثمن 

سنتيما للوحدة ومت ايداع املشتبه فيه بامر من النيابة حتت احلراسة النظرية   80ب



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 145P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

بريل ا 7حسب بالغ املديرية العامة لالمن الوطين الذي اذاعته القناة الثانية بتاريخ 

2020. 

نية للجامعة الوط حمللفونون احثوخول املشرع اىل جانب الشرطة القضائية والبا

اجلارية  خل يف الدعاوىة ان تتدعامال وجلمعيات محاية املستهلك املعرتف هلا باملنفعة

قة ملدني واملتعلللطرف ا ولةملخااو تنصب نفسها طرفا مدنيا ومتارس كافة احلقوق 

لتنصيص كني  كما مت اللمستهل عيةمااليت حتق ضررا باملصلحة اجل باالفعال والتصرفات

الختصاص ، فالبني ان ا31.08قم من القانون ر 157على ذلك مبوجب مقتضيات املادة 

ن اضر والثبت مرير احملن حتال لتنزيل الردع وعقاب املخالفني اليطرح اي اشكال

ق لك عندما يتعلذكن خبالف ل ،نونلى احملاكم الزجرية بقوة القااملخالفات حتال ع

ستهلك لقد تم حبماية املاليت ته ياتمعاألمر باقامة دعاوى من قبل املتضررين او من اجل

 يعةملختصة ومن طبااحملاكم ة واديطفى على السطح تنازع االختصاص بني احملاكم الع

احلال  ففي بداية تنزيل اي قانون جديد ال بد ان تكون له عدة تعثرات يف   

يقه امام احملاكم وتصدر احكام  متضاربة هنا وهناك  وحلسم تضارب  االختصاص مت تطب

اليت حسمت النزاع بني املورد واملستهلك بتنصيصها على ان  202تعديل وتتميم  املادة 

احملكمة املختصة هي حمكمة موطن او حمل اقامة املستهلك او حمكمة احملل الذي وقع 

باختيار هذا االخري وبالتالي اتضح ان احملكمة العادية هي فيه الفعل املتسبب يف الضرر 

بالرغم من وضوح و ،ت اليت تقع بني املورد واملستهلكاجلهة املختصة بالنظر يف املنازعا

النص اال ان احملكمة التجارية بالرباط الزالت ترى انها هي املختصة بالرغم من الكتاب 
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باحلكم بعدم االختصاص يف القضايا اليت  الذي الذي اصدره رئيسها للهيئات القضائية

اال ان اهليئات املذكورة رفضت ذلك معللة ذلك مببدا  31.08تتعلق بتطبيق القانون 

توجهها،وهذا اليستقيم مع مبادئ العدل واالنصاف ، وان املشرع يف سياق االهتمام 

 املتضررين  باملستهلك مكن اجلمعيات املذكورة يف اقامة الدعاوى نيابة عن املستهلكني

مبوجب وكالة كتابية يف حالة ما اذا كانوا اشخاص طبيعيني معروفة هويتهم تعرضوا  

الضرار فردية تسبب فيها املورد وكان مصدرها واحد فانه ميكن هلا املطالبة بالتعويض 

من القانون  158امام اي حمكمة باسم املستهلكني املذكورين  حسب مقتضيات املادة 

 نية تقديم مجيع الدفوعات وامللتمسات اليت تصب يف محاية املستهلك .مع امكا 31.08

رية حلبالد وتقييد نة يف املعلا وانه يف اطار االلتزام حبالة الطوارئ الصحية

امعة و ستصدرها اجلاتصدرتها اس ليتاالفراد واجلماعات مل استطع رصد بعض االحكام ا

الطوارئ  بعد رفع حالة القادمة يامال االوطنية او بعض مجعيات محاية املستهلك لكن يف

 الصحية سنتبني ذلك . 
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 :خامتة
 والثتبت منها خالفاتد املرصن اجلهات اليت خصها قانون محاية املستهلك لإ

ة مهامها ة جهات ملمارستدخل عد يف واءسوالفصل فيها  بالرغم من املاخذ املسجلة عليها 

جعل زمن   31.08من القانون 202ديل املادة او يف تنازع االختصاص احلاصل قبل تع

حلماية املستهلك   31.08نون لقاى اتفشي فريوس جائحة كورونا يف نفض الغبار  من عل

اصنافها  ية جبميعضائقطة وتفعيل مقتضياته وحتريك االجهزة املختصة من شر

الصرامة وور وعل احلزم ون املذكقانال والباحثني احمللفني من مكاتبهم لتنزيل مقتضيات

ا ومتواصال قى مستمريب ئحةالذي تباشر به االجهزة مهامها يف ضل زمن  اجلا

 فيمابعدها.

 

 

 

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 حممد اجماهدياألستاذ  

 سيةلسيات اباحث بسلك الدكتوراه، خمترب الدراسا 

 سطتووالقانونية لدول البحر األبيض امل 

ني مقتضيات احلفاظ حالة الطوارئ الصحية ب
على الصحة العامة والتزام حقوق االنسان 

 وحرياته االساسية
 

 مقدمة:
 وحتكم ، تنظمها والسلم العام اإلستقرار من حالة يف تعيش أن الدولة اصل إن

 باإلضافة والقانونية، الدستورية القواعد من جمموعة العادية الظروف هذه عالقاتها يف

،  اجملتمع يعيشها اليت العادية الظروف مع لدولية اليت تتالءمواملعاهدات ا لالتفاقيات

لكن حياة الدولة ال تسري على وثرية واحدة دائما وامنا تتخللها بني احلني واالخر 

.وهذه الظروف  ظروف استثنائية كاحلروب والفنت والكوارث الطبيعية واالوبئة وغريها

اخلطورة للدولة يهدد امنها وسالمة الطارئة الغري متوقعة قد تشكل درجة كبرية من 

مواطنيها. لذلك حتتاج السلطة التنفيذية باعتبارها املؤسسة املخول إليها دستوريا 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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احلفاظ على االمن العام وسالمة االفراد الختصاصات وصالحيات استثنائية ملواجهة 

 احلالة الطارئة الغري متوقعة.

لقواعد االعادية على   الظروفس يفتأسومبا أن السلطات املمنوحة للسلطة االدارية ت

طبيقها على ها ،واذا مت تة من اجلضوعملواالعادية واليت ال تتناسب إال لألحداث العادية 

ع الطارئ وجودة والواقنونية امللقااعد االحداث الطارئة من شأنه ان حيث هوة بني القوا

كان من  طر كبري ،لذلكخ راد يفالفامة الغري متوقع مما جيعل االمن العام للدولة وسال

دية ، اىل ملشروعية العااأسس على تت ليتاالالزم على الدولة ان تتجاوز القواعد العادية 

 ة غري متوقعة.روف طارئظها رضتفقواعد استثنائية تتأسس على مشروعية استثنائية 

ة الظروف ب "نظري سمىا يموقد اطلق الفقه على هذه الظروف االستثنائية 

لة احلصار واحلا نها حالةبي من ة" اليت تعرف يف الواقع عدة تطبيقاتاالستثنائي

مال اي ل اجراء واستعلقيام بكبا ولةاالستثنائية وحالة الطوارئ ، اذ تسمح كلها للد

 ارئ،دوث الظرف الطيه قبل حعل انتوسيلة تكون كفيلة بإرجاع حالة الدولة اىل ما ك

 املغربية ةاململك اقرتهأ اليت صحيةال وارئالط حالة أن نستقي التعريف هذا خالل ومن

 بالسالمة ساملسا كرةف أن الإ -غربيامل الدستور يف صراحة عليها التنصيص يتم مل وإن-

 عامة، بصفة لألمة عيتماجمل ألمنبا املس وكذلك واملواطنني، للمواطنات اجملتمعية

 .إعالنها إىل يفضي

القانوني حلالة الطوارئ الصحية؟  وهنا نطرح التساؤالت التالية: ما هو االساس

ماهي اثار حالة الطوارئ الصحية على احلقوق واحلريات العامة ؟هل تطبق حالة 



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 150P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

الطوارئ الصحية على االطالق دون قيود ام توجد ضوابط هلا من شأنها محاية احلقوق 

 واحلريات االساسية للفرد؟

 حث .لباذا هل مجيع هذه التساؤالت سيتم االجابة عنها من خال

 : االساس القانوين حلالة الطوارئ الصحية املبحث االول

 مرق قانونبوم وجب مرسمب الصحية الطوارئ حالة املغربي املشرع نظم لقد

 خاصة أحكام بسن علقاملت( 2020 مارس 23) 1441 رجب من 28 يف صادر 2.20.292

 يف صادر 2.20.293 قمر ومواملرس ،عنها االعالن االجراءات و الصحية الطوارئ حبالة

 بسائر الصحية الطوارئ حالة بإعالن املتعلق( 2020 مارس 24) 1441 رجب من 29

،واستند يف ذلك على عدة 19 كوفيد كورونا فريوس تفشي ملواجهة الوطين الرتاب أرجاء

 نها.عإلضفاء الشرعية لثاني( ال طلبنصوص تشريعية دولية )املطلب االول(ووطنية) امل

لتنظيم القانوين حلالة الطوارئ الصحية على : ااملطلب االول
 املستوى الدويل

ات ل يف االتفاقينية تتمثانوص ق، يتقرر مبقتضى نصوحالة الطوارئ نظام قانوني

الفرع الثاني(، ية العاملية )ائح الصحللو اواملعاهدات الدولية العادية ) الفرع االول (ويف

 ني.حبيث متارس وفق لضوابط نصت عليها هذه القوان

 : املعاهدات واالتفاقيات الدولية الفرع االول
 الدولة داخل القانونية احلياة تنظم أصبحت الدولية املعاهدات أن فيه شك ال مما

 قواعد على حكرا سابق وقت يف كانت اليت اجملاالت من كثري يف بسبب دخوهلا وذلك
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 بعد واملعاهدات االتفاقيات بهذه باألخذ ملزمة اصبحت الداخلي. فالدول القانون

 جبعلها ملزمة هي ذلك من واكثر الوطنية تشريعاتها داخل وتضمينها عليها املصادقة

اذ  2011وهو ما اخذ به الدستور املغربي لسنة  .الداخلية قوانينها مجيع على تسمو

جند ان املغرب اخذ بسمو االتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية  حيث نص يف 

 املغرب، عليها صادق كما الدولية، االتفاقيات ح وواضح على "جعلتصديره بشكل صري

 فور تسمو، الراسخة، الوطنية ، وهويتهااململكة وقوانني الدستور، أحكام نطاق ويف

 تتطلبه  ما مع هذه التشريعات، مالءمة على والعمل الوطنية، التشريعات على نشرها،

 .132املصادقة" تلك

دات الدولية اليت صادق عليها املغرب جند انها نصت وبالرجوع لالتفاقيات واملعاه

على جمموعة من املقتضيات اليت تهم حالة الطوارئ ومنها الفقرة االوىل من املادة الرابعة 

 الطوارئ حاالت من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية اليت نصت على انه "يف

 يف األطراف للدول جيوز رمسيا، اقيامه واملعلن األمة، حياة تتهدد اليت االستثنائية

 بااللتزامات تتقيد ال تدابري الوضع، يتطلبها اليت احلدود أضيق يف تتخذ، أن العهد هذا

 األخرى لاللتزامات التدابري هذه منافاة عدم شريطة العهد، هذا مبقتضى عليها املرتتبة

 هو الوحيد مربره كوني متييز على انطوائها وعدم الدولي القانون مبقتضى عليها املرتتبة

ونص هذا العهد .133االجتماعي" األصل أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق

 بأية أعاله املذكورة احلقوق تقييد جيوز على انه "ال 12كذلك يف الفقرة الثالثة من املادة 

                                                           
 29 ل الموافق ،1432 شعبان من 27 في الصادر ،1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ،2011 يوليو فاتح دستور  132
 ص ،2011 يوليو 30 ل الموافق ،1432 شعبان 28 في الصادرة مكرر، 5964 عدد الرسمية بالجريدة الصادر ،2011 يوليو

3600. 
 قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض ، اعتمدوالسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدالمادة الرابعة من   133

 .1966ديسمبر/كانون 16 في المؤرخ( 21-د) ألف 2200 المتحدة لألمم العامة الجمعية
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 النظام أو القومي األمن حلماية ضرورية وتكون القانون، عليها ينص اليت تلك غري قيود

 متمشية وتكون وحرياتهم، اآلخرين حقوق أو العامة اآلداب أو العامة الصحة أو العام

واقر االعالن العاملي حلقوق االنسان .134العهد" هذا يف بها املعرتف األخرى احلقوق مع

 إالّا وحرّ ياته، حقوقه ممارسة يف فرد، أيُّ ُيخضع انه "ال 29يف الفقرة الثانية من املادة 

 .135القانوُن..." يقرّ رها اليت ودللقي

تستوجب على  ارئ اليتلطوة اويتبني من خالل النصوص السابقة الذكر ان حال

ة باحلقوق زامات املتعلقد بااللتتقي تالدولة اختاذ تدابري من شانها ان ختوهلا بان ال

هي  نسانملي حلقوق االالن العاالعص االسياسية واملدنية يف وثيقة العهد الدولي ونصو

، شريطة ان دد حياة االمةرة ما يهطواخل تلك احلالة االستثنائية الطارئة واليت تبلغ من

رضها دة بقدر ما تفءات حمدوجرائ اتكون االجراءات املتخذة اثناء فرض حالة الطوار

 الضرورة امللحة.

ملدنية دولي للحقوق االعهد الوان نسوعليه فإن النصوص الدولية املتعلقة حبقوق اال

ة ت كيفية ممارسدول وحددال نهاالسياسية رعت الوضعية االستثنائية اليت متر مو

 تطبق ستثنائية اليتطبيعة االال مع احلقوق فيها ومسحت بفرض قيود استثنائية متاشيا

 فيها.

 

 

                                                           
 من نفس المرجع السابق. 12المادة   134
-د) ألف 217 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشر اعتمد، اإلنسان لحقوق العالمي عالناإلمن  29المادة   135

 .1948 ديسمبر/األول كانون 10 في المؤرخ( 3
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 : اللوائح الصحية الدوليةالثاين الفرع
 يف ة العامليةالصح منظمة التزام مظاهر أبرز إحدى الدولية الصحية تشكل اللوائح

 الصحة قبل مجعية إقرارها من جمابهتها. وقد مت على واملساعدة االمراض مكافحة

 عام يف اللوائح الرابعة الصحة العاملية مجعية أقرت ،وبعدها 1951 عام يف العاملية

 أجل من االساس يف ذلك كان ولقد. 1981 ويف عام 1973 عام يف عدلت ،اليت 1969

 )احلمى أمراض ثالثة إىل أمراض ستة من خلاضعة للحجر الصحياالمراض ا عدد تقليل

 .136العامل من اجلدري استئصال تسجيل (مع والطاعون والكولريا الصفراء

اش العامل وانتع لسفر عرباكة حر ونظرا للتطورات اليت يشهدها العامل فيما خيص

الصحية  يح اللوائحتنق ن الالزممان كية التجارة الدولية وظهور العديد من املخاطر الصح

ية يف ة العاملالصح ا دعت إليه مجعيةمتنقيحا جوهريا .وهو  1969الدولية املعتمدة سنة 

 يةالصح اللوائح إقرار ،مت 2005 ماي 23 . ويف1990مؤمترها الثامن واالربعون يف عام 

خمتلف  شاور مععد التب واخلمسني الثامنة العاملية مجعية الصحة يف( 2005) الدولية

 يونيو 15 يف جلديدةملنقحة اح االلوائ هذه نفاذ يبدأ أن على ركائها وموافقة اعضائها،ش

 االعضاء. الدول مجيع إىل بالنسبة 2007

 ملزمًا، دوليًا قانونيًا اتفاقًا  ،2005 الدولية لسنة الصحية اللوائح وعليه اصبحت

منظمة الصحة  يف األعضاء الدول ذلك يف مبا العامل، أحناء مجيع من بلدًا 196 وافق عليه

 العمومية الصحية املخاطر من الوقاية على الدولي اجملتمع وتهدف إىل مساعدة. العاملية

 وعلى احملدقة بها ،اليت ميكن ان تنتقل بني الدول وتشكل تهديد للمجتمع الدولي،

                                                           
 (.2005ديباجة اللوائح الصحية العالمية )  136
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 على املرض انتشار منع يف اللوائح الصحية الدولية دور ويتمثل. املخاطر هلذه االستجابة

 الصحة جمال يف تدابري باختاذ ومواجهته ومكافحته منه واحلماية الدولي املستوى

 جتنب مع عليها ويقتصر بها احملدقة احملتملة املخاطر مع يتناسب حنو على العمومية

 .137الدولية والتجارة الدولي املرور حركة يف الضروري غري التدخل

ة الصحة العاملية على انشاء مراكز وهلذا الغرض تعمل الدول االعضاء داخل منظم

اتصال وطين معين باللوائح الصحية الدولية، وتعني السلطات املسؤولة بتنفيذ التدابري 

.وتكون هذه املراكز الوطنية ملزمة 138الصحية املتخذة مبوجب اللوائح الصحية الدولية 

ها ،بغض بتقديم معلومات وتقارير حول اي حدث غري متوقع او غري عادي على اراضي

تثري قلقا  139، الذي ميكن ان يشكل طارئة صحية عموميةالنظر عن منشئه او مصدره

العاملية،  الصحة منظمة بها توصي اليت للتدابري السليم النحو على تستجيب دوليا. وأن

هذه  تنفيذ على العاملية الصحة منظمة ومع األخرى األطراف الدول مع تتعاون وأن

 .140اللوائح

 عمومية صحية ار منظمة الصحة العاملية بوقوع حدث يشكل طارئةويف حالة اخط

 مبقتضى مطالبة تصبح فإن الدول االعضاء ،141دوليًا بناءا على معايري حمددة قلقًا تسبب

. ذلك منها طلب إذا الطارئة هذه ملقتضيات فورًا تستجيب الصحية الدولية بأن اللوائح
                                                           

 (.2005المادة الثانية من اللوائح الصحية العالمية ) 137
 (.2005اللوائح الصحية العالمية ) المادة الثالثة من  138
 أنها على دوليا   قلقا   تسبب التي العمومية الصحية الطارئة اللوائح 2005ديباجة اللوائح الصحية العالمية الصادرة سنة  عّرفت  139

 :أنه على محددة إجراءات إطار في استثنائيا  يحدد حدثا   تعني
 .منسقة دولية استجابة يقتضي وقد المرض انتشار بسبب أخرى ولد في العمومية بالصحة يحدق محتمال   خطرا   يشكل

 المادة السابعة  من نفس اللوائح السابقة   140
 :التالية تتحدد المعايير التي تؤدي الى اعالن حالة الطوارئ الصحية المعايير  141
 العمومية؛ الصحة على وخيما   الحدث يكون أن
 متوقع؛ وغير عادي غير الحدث يكون أن

  دوليا ؛ الحدث انتشار الاحتم
 .التجارة أو السفر على قيود فرض الحدث يقتضي أن
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 اليت بالتدابري للمنظمة العام املدير وصيي طارئة، لكل احملددة التفاصيل على وبناًء

او  تكون اما مؤقتة التوصيات وهذه. األخرى والدول املتأثرة الدولة تنفذها أن يتعني

 حسب إلغاؤها أو تعديلها ميكن ذلك وبعد. املأل على تنشر ثم الدول إىل دائمة تقدم

الطراف املعنية وراي ويراعي االمني العام عند اصدار التوصيات اراء الدول ا. 142األدلة

 . 143جلنة الطوارئ والقوانني واملعايري الدولية ذات الصلة

 األحداث موتقيي سبملناا الوقت يفو شفاف حنو على األحداث عن فإن اإلبالغ وعليه

 ظمةبتوصيات املن ام الدوللتزملية ،واالعا الصحة ومنظمة املعنية الدولة بني بالتعاون

انه ان حيد ة ، من شصحيطوارئ الفرض حالة ال ذلك يف مبا الوسائل جبميع وتطبيقها

 من انتشار االمراض والسيطرة عليها.

: التنظيم القانوين حلالة الطوارئ الصحية على املطلب الثاين
 املستوى احمللي 

 وفق دوليةال ملغربا ماتبالتزا اأساس مرتبط الصحية الطوارئ حالة عن ان احلديث

 ومن الول(،ا)الفرع  ةجه نم توريةالدس املقتضيات ووفق عليها املصادقة االتفاقيات

 على فاظاح األوبئةو راضاألم اربةحم اجتاه يف ذهبت الوطنية القوانني فإن أخرى جهة

رع عامة )الفوال اخلاصة صوصالن من العديد خالل من ذلك ويتجلى العامة الصحة

 الثاني(.

 

                                                           
 من نفس اللوائح 16و 15المادتين   142
 من نفس اللوائح 17المادة   143
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 الطوارئ الصحية : املقتضيات الدستورية املؤطرة حلالةالفرع االول
 ريوس كورونا ،ة تفشي فتيجنرب يعترب قرار اعالن حالة الطوارئ الصحية باملغ

ة الوحيدة لة االستثنائيان احلا باراعتاجراء استثنائي مل يسبق للمغرب االعالن عنه، ب

لق .لذلك خ صحيةلة الطوارئ الختتلف اشد االختالف عن حا 1965املعلن عنها سنة 

 الةند الدستوري حلعلق بالسملتل اومنها االشكا ،اشكاالت قانونية هذا االعالن عدة

 الصحية ؟. الطوارئ

جند ان املغرب اخذ  2011يوليوز لسنة  29بالرجوع لدستور اململكة الصادر يف 

بسمو االتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية  حيث نص يف تصديره بشكل صريح 

 أحكام نطاق ويف املغرب، عليها صادق كما ة،الدولي االتفاقيات وواضح على "جعل

 على نشرها، فور تسمو، الراسخة، الوطنية ، وهويتهااململكة وقوانني الدستور،

 تلك تتطلبه  ما مع هذه التشريعات، مالءمة على والعمل الوطنية، التشريعات

 .144املصادقة"

لعديد من مه له وانضمادقتمصاوفإخنراط املغرب الفعال يف املنظومة الدولية 

مو على ية، وجعلها تسية الدوللصحائح االتفاقيات واملعاهدات الدولية مبا فيها اللوا

ة تشكل عاهدات الدولييات واملفاقالتاالتشريعات الوطنية كان نتيجة اميانه بكون هذه 

 النسان.اام حقوق حرت اللمغرب كسبا دميقراطيا كبريا واخنراطا فعاال يف

                                                           
 29 ل الموافق ،1432 شعبان من 27 في الصادر ،1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ،2011 يوليو فاتح دستور  144
 ص ،2011 يوليو 30 ل الموافق ،1432 شعبان 28 في الصادرة مكرر، 5964 عدد الرسمية بالجريدة صادرال ،2011 يوليو

3600. 
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 ق على اللوائحالذي صادوة، ملياخل منظمة الصحة العاوبإعتبار املغرب عضوا د

 26) 1430 القعدة ذي 7 يف صادر 1.09.212 رقم شريف ظهري الصحة الدولية مبوجب

 05) 1430 قعدةال ذو 17 يف الرمسية باجلريدة ونشر ،(2009 أكتوبر

ليا ثري قلقا دومومية تعية وارئ صح،كان لزاما عليه يف حالة وجود حالة ط(2009نونرب

 عليها. و القضاءاها من االخطار بوقوعها واختاذ االجراءات من اجل احلد

باإلضافة لكون اعالن حالة الطوارئ الصحية قرار جاء بناءا على الوفاء بااللتزامات 

الدولية للمغرب املصادق عليها وطنيا واملنصوص عليها دستوريا، جند ان املشرع املغربي 

ة الطوارئ الصحية على نصوص دستورية اخرى من قبيل استند  يف قراره بإعالن حال

الذي منح للسلطات العمومية ان تتخذ اجراءات استثنائية من اجل احلفاظ  21الفصل 

، 145على السالمة اجلسدية للسكان ومحاية ممتلكاتهم وسالمة الرتاب الوطين ككل 

 الوطين رتابال عرب التنقل حرية على ان اليت نصت 24 الفصل من االخرية والفقرة

االفراد بدون استثناء لكن  للجميع مضمونة اليه منه والعودة واخلروج فيه واالستقرار

 90الفصل  هناك الفصول هذه اىل فاإلضافة .146للقانون الصادر عن السلطة املعنية وفقا

الذي منح للسلطة احلكومية السلطة التنظيمية واالدارية لفرض االجراءات احلمائية 

 صالحية خيوهلا الذي ، 81، واستعانت السلطة احلكومية كذلك بالفصل 147االستثنائية

اجمللسني .اىل حني  كال يف األمر يعنيها اليت اللجان مع باتفاق قوانني، مراسيم إصدار

 .148عرضها على الربملان من اجل املصادقة النهائية عليها

                                                           
 .2011يوليوز  29من دستور  21الفصل   145
 .2011يوليوز  29من دستور  24الفصل   146
 2011يوليوز  29من دستور  90الفصل   147
 2011يوليوز  29من دستور  81الفصل  148
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عن حالة  الفشد االختف اتلوميكن االشارة اىل ان حالة الطوارئ الصحية خت

لفصل يف ا احلصار املنصوص عليها ، وعن حالة 59االستثناء املنصوص عليها يف الفصل 

طرق اليه هو ما سيتم التعنها و جتةلنا، سواء من خالل طرق االعالن عنها او لألثار ا74

 تشريع العادي.ية يف اللصحارئ بتفصيل بعد تبيان االساس القانوني حلالة الطوا

 تشريع العادي حلالة الطوارئ الصحية: الالفرع الثاين
 اتللسلط يةثنائاست حياتصال منح الصحية يف الطوارئ حالة إعالُن يتلخص

لجأ احلكومة تها لذلك ة بدقحمالعمومية من اجل محاية الساكنة من خماطر صحية 

 اسيم والقرارتمن املر وعةار جمماملستعجلة اىل استصد االستثنائية التدابري ضمن

 .دفها احلفاظ على االمن الصحي بالبالدوألوامر ه

 رسوم قانون سن احكام حالة الطوارئ الصحيةم -وال أ
 حبالة خاصة أحكام نبس املتعلق 2.20.292 رقم قانون مرسوم دخل مشروع

 من عليه صادقةامل متت عدماب فيذ ،حيز التن عنها اإلعالن وإجراءات الصحية الطوارئ

 جلسمب ملدينةا اسةوسي لسكنىوا الرتابية اعاتواجلم الداخلية جلنة من كل قبل

املستشارين،  سمبجل سيةألساا بنياتوال الرتابية واجلماعات الداخلية وجلنة النواب،

 24 و 21 الفصول على اء،وذلك بن2020مارس  24ونشره باجلريدة الرمسية يوم 

 الصحة ةمنظم نع الصادرة يميةالتنظ اللوائح الدستور، وعلى من 81 و (4 )الفقرة

 . العاملية

لقد اعلنت احلكومة على مشروع قانون يسن احكام حالة الطوارئ الصحية بناءا 

 الفرتة خالل تصدر، أن للحكومة من الدستور الذي يفيد انه "ميكن 81على الفصل 
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 مراسيم اجمللسني، كال يف األمر يعنيها اللجان اليت مع وباتفاق الدورات، بني الفاصلة

 العادية دورته خالل الربملان، طرف عليها من املصادقة بقصد رضهاع جيب قوانني،

...".وبالتالي ونظرا للظروف االستثنائية املستعجلة كان من الالزم على احلكومة  املوالية

 السكان وممتلكاتهم، ان تستعجل باختاذ هذا التدبري ملا يشكله من محاية لسالمة

رض احلجر الصحي على املواطنني ملا يشكله .وكذلك كإجراء لف149الوطين الرتاب وسالمة

 من حد حلرية التنقل. 

 تقتضي عندما الصحية الطوارئ وخول هذا املرسوم بقانون احلكومة بإعالن حالة

 مفعوله، سريان ومدة لتطبيقه، الرتابي ذلك مبوجب مرسوم حيدد فيه النطاق الضرورة

كل من وزير الداخلية ووزير الواجب اختاذها ،وذلك بناءا على اقرتاح  واإلجراءات

الصحة ، حيث ختول للحكومة خالل هذه الفرتة اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملواجهة 

 مناشري بواسطة أو وإدارية، تنظيمية مقررات احلالة الصحية االستثنائية مبوجب

وبالغات بهدف احلد من احلالة الوبائية للمرض وضمان سالمة االشخاص وممتلكاتهم 

 تقدمها اليت اخلدمات وتأمني احليوية، العمومية املرافق استمرارية ضمانشريطة 

 .150للمرتفقني

او يف جزء منها  اململكة ربوع يكون إما مبجموع  الصحية الطوارئ حالة عن واعالن

مبرسوم إذا رأت السلطتني احلكوميتني   الصحية الطوارئ وميكن ان يتم متديد حالة ،

                                                           
 .2011يوليوز  29دستور من  21الفصل   149
 خاصة أحكام بسن يتعلق ( 2020 مارس 23) 1441 رجب من 28 في صادر 2.20.292 رقم بقانون من مرسوم 3و2المادتين  150

 عنها. اإلعالن الصحية وإجراءات الطوارئ بحالة
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حة ان هذا التمديد ضروري للحفاظ على سالمة وامن املكلفتني بالداخلية والص

 .151السكان

 قرارات من لقرار كل فعل خمالف بقانون املرسوم جرم فقد أخرى، جهة من

 ثالثة إىل شهر من أوامرها، وحددت لكل خمالف عقوبة احلبس أو العمومية السلطات

 دون وذلك ،العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم 1300و 300 بني ترتاوح وبغرامة أشهر

 .152األشد اجلنائية بالعقوبة اإلخالل

 وارئالط حبالة خاصة أحكام نبس املتعلق 2.20.292 رقم قانون وهكذا فإن مرسوم

ء لتنفيذية اثنااالسلطة  عمللانوني عنها، وضع االطار الق اإلعالن وإجراءات الصحية

 يفجيب اتباعها  كام اليتالحن امفرض حالة الطوارئ الصحية ،وقيد عملها مبجموعة 

 األساسية حلقوقوا رياتاحل رتاماح إطار حال حدوث تهديد لألمن الصحي للبالد، يف

 للجميع. املكفولة

 رسوم اعالن حالة الطوارئ الصحية م -ثانيا
 أرجاء بسائر 2.20.293 رقم لقد سبق اعالن حالة الطوارئ الصحية مبرسوم

، اصدار مرسوم قانون طرف احلكومة كورونا، من فريوس تفشي ملواجهة الوطين الرتاب

 اإلعالن وإجراءات الصحية الطوارئ حبالة خاصة أحكام بسن املتعلق 2.20.292 رقم

، حيث نص يف مادته الثانية على ان اعالن حالة الطوارئ الصحية تتم مبرسوم  عنها

باقرتاح من السلطتني احلكومتني املكلفتني بالداخلية والصحة ويتخذ  باجمللس 

                                                           
 2.20.292 رقم بقانون من مرسوم 1المادة   151
 2.20.292 رقم بقانون من مرسوم 4المادة   152
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من  92كومي ، بإعتبار ان هذا اجمللس هو املخول اليه دستوريا حسب الفصل احل

الدستور، النظر يف املراسيم التنظيمية اليت ميكن يصدرها رئيس احلكومة او يفوضها 

من الدستور  90لوزرائه اثناء مماستهم للسلطة التنظيمية املخولة اليهم طبق الفصل 

 .2011املغربي لسنة 

 ملواجهة الوطين الرتاب أرجاء بسائر الصحية الطوارئ حالة نإعال مرسوم وينص

كورونا ،على جمموعة من التدابري للحد من تفشي هذا الوباء ،حيث  فريوس تفشي

 اختاذ مع سكناهم حملل األشخاص مغادرة عدم على الزمت املادة الثانية من هذا املرسوم 

 لكل تنقل أي ومنع الصحية، اتالسلط لتوجيهات طبقا الالزمة، الوقائية االحتياطات

 يف املرسوم حددها واليت القصوى، الضرورة حاالت يف إال سكناه، حمل خارج شخص

من حمل السكنى اىل مقرات العمل احملددة من قبل السلطات االدارية املختصة  التنقل

صعبة  وضعية يف املوجودين األشخاص مساعدة أجل من ملحة عائلية ،او التنقل ألسباب

 الضرورية والسلع األدوية واملنتجات اقتناء أجل اومن االستشفاء والعالج ، بهدف ،او

للمعيشة .كما منع هذا املرسوم اي جتمع او جتمهر او اجتماع جملموعة من الناس قد 

 احملالت إغالق إىل يهدد الصحة العامة ويؤدي اىل تفشي الوباء بشكل اكثر. إضافة

 الصحية الطوارئ حالة فرتة خالل العموم تستقبل ليتا املؤسسات من وغريها التجارية

 .153املعلنة

على  ومن اجل التنفيذ اجليد لبنود مرسوم اعالن حالة الطوارئ الصحية ،و حفظا

الصحي أوكل لوالة اجلهات وعمال العماالت واالقاليم ، اختاذ تدابري  العام النظام

                                                           
 32.20.29 رقم بقانون مادة الثانية من مرسومال 153
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اختصاصاته واىل غاية  حدود يف كل املعلنة، الصحية الطوارئ حالة تنفيذية تستلزمه

 على ،2020 أبريل 20 يف يوم املرسوم احملددة حسب الصحية الطوارئ حالة انتهاء

 .154”كورونا“ فريوس تفشي مواجهة أجل من وذلك مساء، السادسة الساعة

 الطوارئ حالة الذي اعلن من خالله الداخلية وزارة بالغ وجتد االشارة اىل ان

ابتداء من الساعة السادسة   2020مارس  20البالد يوم  يف احلركة ،وتقييد الصحية

 الصحية مساءا، بالرغم من كونه تأسس على مرجعية قانونية متثلت يف اللوائح

  ،156قانون مبثابة 65.554 رقم امللكي ، وعلى املرسوم 155الدولية

ن م اثارت الكثري ،الصحية  ارئلطولكن  الطريقة اليت اعلن من خالهلا عن حالة ا

من  ائي وما يتبعهاالستثن دثاحل لنقاش حيث كان يفرتض من احلكومة ونظرا خلطورةا

الداري اليت تضع القرار ا دية ، انلعااية اختاذ تدابري استثنائية ختالف القواعد القانون

بالتالي تضفي وانوني ، قلب قا اعلنت من خالله عن فرض حالة الطوارئ الصحية يف

 2.20.292 رقم ونقان رسوممب فعلهو ما مت تداركه بالعليه الشرعية القانونية ،و

 عنها. نإلعالا إجراءاتو الصحية الطوارئ حبالة خاصة أحكام بسن املتعلق

 

 

                                                           
 32.20.29 رقم بقانون المادة الثالثة من مرسوم 154
 ،2005 ماي 32 بتاريخ والخمسين الثامنة دورتها في العالمية الصحة جمعية طرف من اعتمادها تم كما الدولية الصحية اللوائح  155

 1.09.212 رقم الشريف الظهير بمقتضى ،2009 نونبر 5 بتاريخ 5784 عدد المغربية للمملكة الرسمية الجريدة في نشرها وتم

 .2009 اكتوبر 26 في المؤرخ
 للقضاء وقائية تدابير واتخاذ األمراض ببعض بالتصريح المتعلق ،1967 سنة صدر قانون بمثابة ،554.65 رقم الملكي المرسوم  156

 األمراض هذه على
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املبحث الثاين: اثار حالة الطوارئ الصحية على احلقوق واحلريات 
 وضمانات محايتها

واحلريات  يةالفرد احلريات بني التمييز من يصعب العامة احلريات نطاق اتساع إن

 املتعلقة احلريات تلك هي الفردية احلريات أن القول ميكن ذلك رغم أنه اجلماعية، اال

 فهي اجلماعية احلريات أما .وذاته بشخصه واللصيقة اخلاصة الفرد بشؤون حياة

 حميط داخل اآلخرين مع األفراد وعالقته املدنية حياته يف بالفرد اخلاصة احلريات

 157. معني اجتماعي

ا سواء هلاملنظمة و ددةاملتع صوصالن ظل يف ملحوظا تطورا العامة احلريات عرفتو

ام حقوق الزامية احرت يعها علىمج كدتعلى املستوى الدولي اواالقليمي او احمللي ، وا

ة یالدول كوالصكو تهداعاوحريات االشخاص، لكن يف املقابل اجازت اغلب امل

حالة  االلزامية يف ل من هذهالحنمكانية االواالقليمية وحتى التشريعات الوطنية، ا

عدم التقيد الول(.واملطلب )ا . األمة اةیح قد تهدد حدوث ظروف استثنائية ، اليت

تم حتت الل مطلق بل يليس احن رادالفابااللتزامات التشريعية املتعلقة حبقوق وحريات 

 ضمانات قانونية وقضائية)املطلب الثاني(.

 ة الطوارئ الصحية على احلقوق واحلريات: اثار حالاملطلب االول
تعد التدابري املتخذة من قبل السلطات العمومية اثناء حالة الطوارئ الصحية، 

 ويدافع عليها الفرد تدابري متس حبقوق وحريات االفراد ، وهي اليت دائما ما حيرص

 سةممار على السلطة تقييد لظروف طارئة تفرض لكن  والظروف، األحوال كل يف عنها

                                                           
لى الحقوق والحريات االساسية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون العام نوال رحوي ، اثار الظروف االستثنائية ع  157

 .30،ص:2016-2015المعمق،جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان الجزائر،سنة 



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 164P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

معرفة اىل اي حد  اخلصوص بهذا الذي يطرح فالتساؤل واحلقوق، احلريات هذه بعض

 يف أننا على. ؟ ميكن للمشرع تقييد احلقوق واحلريات اثناء حالة الطوارئ الصحية

 إعالن مبربرات مباشرة عالقة هلا اليت احلريات تلك أهم عرض نتطرق إىل هذا معرض

 و االجتماع و التجمع حرية: هي و. إعالنها بعد امباشر هدفا كانت أو الطوارئ حالة

 التنقل. حرية

: حدود ممارسة  احلقوق واحلريات اثناء الظروف الفرع االول
 االستثنائية

 ومنها العهد الطوارئ حبالة اخلاصة ةیالدول والصكوك اغلب املعاهدات تناولت

 الرابعة املادة نصت ، اليت 1966 لسنة ةیاسیوالس ةیاملدن باحلقوق اخلاص الدولي

 ًایرسم امهایق عن واملعلن األمة اةیح تهدد اليت االستثنائية الطوارئ حاالت " يف منه

 الوضع تطلبهای اليت احلدود قیأض يف تتخذ أن العهد هذا للدول األطراف يف جوزی، 

 عدم طةیشر العهد هذا مبقتضى هایعل املرتتبة د بااللتزاماتیتتق ال ری، تداب

 وعدم الدولي القانون مبقتضى هایعل األخرى املرتتبة لاللتزامات ریالتداب هذه منافاة

 أو اللغة أو اجلنس أو اللون العرق أو هو دیالوح مربره كونی زییمت على انطوائها

 158." االجتماعي األصل أو نیالد

ودخلت حيز  1969اكتوبر  03املربمة يف  اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقية أما

 للدولة من فقرتها االوىل على انه "ميكن 27نصت يف املادة  1973يناير  18يف التنفيذ 

 تهدد اليت الطارئة احلاالت يف سواهما أو العام اخلطر أو احلرب أوقات يف الطرف

                                                           
 لألمم العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  158

 .1976 مارس/آذار 23: النفاذ بدء تاريخ 1966ديسمبر/كانون 16 في المؤرخ( 21-د) ألف 2200 لمتحدةا
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 االتفاقية مبوجب التزامها من حتد إجراءات من تتخذ أن أمنها أو الدولة استقالل

 أال شريطة الطارئ الوضع ضرورات تقتضيهما اليت ةاملد وخالل بالقدر فقط ولكن احلالية

 على تنطوي وال الدولي القانون مبقتضى األخرى التزاماتها مع اإلجراءات تلك تتعارض

 .االجتماعي..." األصل أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق بسبب متيز

 اإلنسان حلقوق ألوربيةا االتفاقية من العاشرة املادة من االوىل الفقرة كذلك ونصت

 األمة اةیح هددی الذي العام اخلطر أو احلرب حالة يف ": ليی على ما 1950 لعام

 هایعل املنصوص االلتزامات ختالف ریتداب ختذی متعاقد أن سام طرف لكل جوزی

 هذه تتناقض ال أن وبشرط الوضع تطلبهایاليت  احلدود قیأض يف ثاقیامل هذا يف

 159.القانون الدولي" عن املنبثقة اللتزاماتا ةیبق مع ریالتداب

، والعهد  1950وطبقا لالتفاقيات الثالث )االتفاقية األوربية حلقوق االنسان لعام 

، واالتفاقية االمريكية حلقوق االنسان لعام 1966الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 

محاية حقوق االنسان  (،فإن حالة الطوارئ اليت جتيز للدول تقييد تطبيق قواعد1968

هي اليت تشرتط ان يكون سبب اعالنها يقوم على ظروف جدية ،وتكون غري عادية يف 

 .160شدتها وخطورتها ، وتؤثر يف االمة بأسرها

غري ان املشكلة تكمن يف حتديد احلقوق االساسية اليت ال ميكن ان تتملص منها 

حيددها ،.ومع ذلك ميكن القول الدول اثناء تطبيق حالة الطوارئ وانعدام وجود معيار 

ان هناك اربع حقوق مشرتكة بني االتفاقيات الثالث ، متثل احلد االدنى الذي ال جيوز 

                                                           
 .1950 نوفمبر 4 في أوروبا ، روما مجلس نطاق في اإلنسان حقوق حماية اتفاقية  159
،جامعة 1.ع31د مج عبد الرحمان لحرش ، حالة الطوارئ في الجزائر : هل مازالت مببررات استمرارها؟،مجلة الحقوق،عد  160

 255، ص:2007الكويت،
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حتت اي ظرف من الظروف تقييدها حتى يف حالة الطوارئ ، وهي احلق يف احلياة ، 

احلق يف التحرر من التعذيب ، احلق من الرق والعبودية ، احلق يف التحرر من خماطر 

 .161تطبيق قوانني العقوبات بأثر رجعي

ية للدولة يف التقدير لطةالسوخبصوص اعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب ف

بق ساسية اليت سحلقوق االض ابع اعالنها ليست مطلقة ، بل مقيدة بالتزام احرتام

يف  بدا واضح وردور اسس ملدستال ذكرها ، حتى يف حالة الطوارئ. باإلضافة اىل ان

وريا ال ميكن ليها دستص عنصوعة من فصوله مفاده ان احلقوق واحلريات املجممو

احلق  الذي اكد على ان الدستور، من 24 الفصل يف بوضوح ذلك تقييدها اال بقانون ، جند

 فصلال أو لقانون ،تم وفق ان ياب جييف التنقل حق مضمون للجميع، بيدا ان هذا احلق 

 وتأسيس ،السلمي ظاهروالت مهروالتج االجتماع جعل من حريات الذي الدستور من 29

شرع أن امل ميع،إالمونا للجمض اب حقاوالسياسي، واالضر النقابي واالنتماء اجلمعيات،

 يفرض حكومي جراءإ يوعليه فإن ا ،القانون  وفق احلريات هذه ممارسة املغربي اشرتط

وانتهاكا  رعي ،ش رييعد إجراء غ سند قانوني ، دون احلريات تلك ممارسة على قيودا

مية ويف دولية واالقليلصكوك الوا داتحلقوق وحريات األفراد املنصوص عليها يف املعاه

 الدستور املغربي.

 

 

                                                           
 662عبد الرحمان لحرش ، حالة الطوارئ في الجزائر : هل مازالت مببررات استمرارها؟،نفس المرجع السابق، ص:  161
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احلقوق واحلريات املقيدة اثناء حالة الطوارئ  : حاالتالفرع الثاين
 الصحية

تة، تفاوم بدرجات لكن الطوارئ ةحال إعالن بعد تتأثر واحلريات احلقوق أغلب ان

نقتصر من سلذلك . رةمباش غري بصفة رتتأث ما ومنها لذاتها، و مباشرة تتأثر ما ومنها

 إعالن راتمبرب اشرةمب ةعالق اهل اليت احلريات تلك أهم خالل هذا الفرع على عرض

 تماعواالج معجتال حرية: وهي .إعالنها بعد مباشرا هدفا كانت أو الطوارئ حالة

 التنقل. وحرية

 الطوارئ حالة يف التنقل حرية -أوال
 لتمتعا أو تهاارسمم تنظيم يف الدولة تتدخل اليت واحلريات احلقوق من كغريه

 هلذه فراداأل ارسةمم نظمت أن دولةلل جيوز بل ،مطلقة ليست التنقل بها، فكذلك حرية

 ياسية،حية أو سصهداف أل رقابة ذلك ومنلذلك  دعت الضرورة إذا قيود بوضع احلرية

 للدولة ملمكنا من إنهفها، غري و حوالاأل هذه ففي. اخلارجي أو الداخلي لدولةا ألمن أو

 اشرتاط وأ املدن، وأ طقاملنا ضبع بها على املواطنني دخول حتد إجراءات تتخذ أن

 .خاص تصريح

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ  2.20.293 رقم املرسوم من الثانية املادة إىل وبالرجوع

 اختاذ مع سكناهم حملل األشخاص مغادرة "...عدم:على تنص باملغرب جندها

 لكل تنقل أي منع .،..الصحية السلطات لتوجيهات طبقا الالزمة، الوقائية االحتياطات

 ".مما يتبني من خالل هذه.…القصوى الضرورة حاالت يف إال سكناه، حمل خارج شخص

. التنقل حرية على ئ الصحية لإلجراءات املتخذة أثناء حالة الطوار املباشر األثر املادة
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الصحية  نصت عليه نصوص اللوائح مع ما ما حد إىل متوافقة وميكن القول أنها جاءت

 كانت ضرورية متى احلرية هذه على قيود بوضع األخرى هي مسحت اليت ،الدولية

 االمن الصحي الوطين والدولي . حلماية

، يوجد حكم مهم رئ الصحية التنقل يف حالة الطواوحول موقف القضاء من احلق يف

، تتلخص وقائع 2020مارس  31الصادر يوم  955رقم للمحكمة االدارية بالرباط 

 مغربي مواطن طلب فيه بأن احملكمة االدارية بالرباط اصدرت قرار برفض القضية

 بواسطته املتوسطي طنجة ميناء عرب الوطن ارض إىل اسبانيا من للولوج وزوجته

 جاء حبيث. الطوارئ حالة اعالن بعد اخلضراء باجلزيرة عالقني ظل بعدما سيارتهما،

 اإلذن طريق عن الصحية الطوارئ حالة خرق طلب" .. :حكم احملكمة ما يلي تعليل يف

 به قامت ما أن و خاصة ، أساس على مرتكز غري يبقى الوطين للرتاب بالدخول للطالبني

 االداري القاضي وأن السائد لوضعا ظل يف األنية املشروعية ميثل املغربية السلطات

 .162"  األحوال كل يف املشروعية حيمي االستعجالي

ائية ، ن السلطة القضالرباط اة بارييتنب من خالل القرار الصادر عن احملكمة االد

ذا ه وعللت قرارها،الصحية  ارئلطوذهبت يف إجتاه تقييد حرية التنقل يف ظل حالة ا

ميثل املشروعية  2.20.293  سوممر ملادة الثانية منبكون تقييد حرية التنقل حسب ا

ائحة وباء مثل بإجتياح جد واملتلبالا ااألنية ، يف ظل الظروف االستثنائية اليت تعرفه

 كورونا املغرب والعامل بأسره.
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 الطوارئ حالة يف التجمع و االجتماع حرية: ثانيا
ستثنائية على ف االظروال ثريمل تسلم حرية االجتماع والتجمع بدورها من تأ

لقيود على انية فرض مكاإىل ممارستها، فقد اشارت عدة نصوص داخلية ودولية إ

 عرقل سريت أو مة،لعاالصحة ا أو العام بالنظام ممارستها بشكل جيعلها ال متس

 .األصل على إستثناء وهو ،الدولة مؤسسات

فرض حالة سلطة الضبط االداري أثناء  إتساع أن لذلك نتيجة نسلم أن فيجب

اليت اصبحت  االجتماع حرية ذلك من الطوارئ الصحية حتد بشكل كبري من احلرية ،و

 أو التساهل ألن تعطى هلا اهمية قصوى يف التشريعات املتعلقة بالظروف االستثنائية،

والصحة  العام النظام انه يهدد شك ال احلرية هذه ممارسة ضبط على القدرة عدم

 . 163العامة

 التجمعات بشأن 1.58.377 رقم الشريف ول من الظهريالفصل اال وحسب

 مسائل خالله وتدرس للعموم مباح مدبر مؤقت مجع "كل بهذه االخرية: العمومية يقصد

 .164 قبل" من حمدد أعمال جدول يف مدرجة

 هو العمومي االجتماع أن يتبني العمومية التجمعات ظهري من الفصل هذا خالل من

 موجه مشروع قانوني إطار يف مدبر الزمن، من حمددة ملدة أي مؤقت اجتماع عن عبارة

 طرف من مسبقا حمددة مسائل فيه تدارس يتم حبيث اعتبار، أي دون األشخاص لكافة
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 86ص : 2010-2009الماجيستير في الحقوق ، السنة الجامعية 
 27/11/1958 بتاريخ 2404 عدد الرسمية الجريدةالمنشور بالعمومية  التجمعات بشأن 1.58.377 رقم شريف ظهير  164

 2853  الصفحة
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 سابق تصريح تقديم يف أساسا تتمثل القانونية املقتضيات ببعض مشروط ذلك مدبريه لكن

 ويذيل االجتماع، موضوع يحتوض مع االجتماع، انعقاد ومكان والساعة اليوم فيه يبني

 االجتماع، فيه ينعقد الذي اإلقليم أو العمالة يف يقطنون أشخاص ثالثة بتوقيع التصريح

 تعريفهم بطائق من عليها مصادقا ونسخا وعناوينهم وصفاتهم املوقعني أمساء ويتضمن

نعقاد املختصة التابعة ملكان ا احمللية اإلدارية للسلطة التصريح هذا ويسلم. الوطنية

 .165االجتماع

 بالنظام اليت متس التجمعات منع يف غالبا التجمع و االجتماع حرية تضييق ويتمثل

. تضمنه أن على الدولة الذي الدولة مؤسسات سري تعرقل أو العامة، الصحة أو العام

 أثناء حالة تلقى لن التجمع و االجتماع حرية فإن القيد هذا مدى عن النظر وبصرف

 تساؤال يطرح وهذا التنفيذية السلطة جانب من العادية الظروف يف قاهتل ما الطوارئ

 166.؟ الطوارئ حالة يف ممنوعة التجمعات هل كل: مفاده

 يف“:  على تنص جندها 2.20.293 رقم املرسوم من الثانية املادة إىل وبالرجوع

 لعموميةا السلطات تتخذ اله،أع ألوىلا للمادة طبقا املعلنة الصحية الطوارئ حالة إطار

 : أجل من الالزمة التدابري املعنية

 كانت مهما األشخاص من جملموعة اجتماع أو جتمهر أو جتمع أي منع "...

 مهنية ألغراض تعقد اليت االجتماعات املنع هذا من ويستثنى ذلك، إىل الداعية األسباب

 .املقررة" الوقائية التدابري مراعاة مع
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جلول مولودي ، حماية الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة   166

 ص :  2010-2009لحقوق ، السنة الجامعية الماجيستير في ا
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ثناء امع او جتمهر جتمنع كل  يماحن ملشرع املغربييتبني من خالل هذه املادة ان ا

ة تجمعات املهنين ذلك المنى ستثاحالة الطوارئ الصحية مل يكن منعا مطلقا ، حيث 

ة بشكل جلة االقتصادييقاف العإدم علك ذاليت حترتم التدابري الوقائية ، وكان هدفه يف 

احليلولة دون رئة ولطاة اائحكلي ، وإمنا ضبط التجمعات مبا يسمح يف حصر اجل

 انتشارها .

 :ضمانات تطبيق اجراءات حالة الطوارئ الصحيةاملطلب الثاين
ال ينبغي  ثنائية ،الستا ظروفال ظل احلقوق واحلريات يف ضمان احرتام من أجل

وضع  ىلبل تتعدها إ لعادية ، ااننيفقط التنصيص عليها دستوريا ، وتضمينها يف القو

 الظروف ظل يف ، السيما احلريات و احلقوق تلك مبمارسة تعالتم أليات رقابية لكفالة

 .االستثنائية

 ملتابعة أخرى هيئات أو اإلدارة به تقوم الذي النشاط"  بأنها الرقابة وتعرف

 املوضوعة للمعدالت مطابقة متت اليت األعمال أن من والتأكد القيام بعملهم يف العاملني

 ويف الكفاية من عالية بدرجة للدولة العامة طةاخل يف األهداف املقررة تنفيذ إلمكان

 االحنراف ملعاجلة الالزمة اإلجراءات اختاذ والتعليمات إلمكان واللوائح القوانني حدود

 .167املناسب" اجلزاء بتوقيع أو باإلصالح سواء

 يف الرقابة ةاملتبع بسالياأل فإن اوهلذ إىل أخر، سياسي نظام من الرقابة وختتلف 

 اني(.الث ئية )الفرعقابة قضارإىل و (االول سم إىل رقابة برملانية )الفرعميكن أن تنق
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 ةالفرع االول : الرقابة الربملانية على اجراءات حالة الطوارئ الصحي
تعد الرقابة الربملانية )السياسية( رقابة متارسها سلطة سياسية حتول دون 

، الربملانية يف بادئ االمر لرقابةخمالفة تشريع معني ألحكام الدستور. وبدأت فكرة ا

 الثورة جناح الفكرة غداة بهذه نادى حيث )سييز( الفرنسي الفقيه يد بفرنسا على

 168.، وإنتقلت بعد ذلك إىل جمموعة من الدول ومنها املغرب الفرنسية

 أعمال على العام الرأي بكونها رقابة الربملانية وبشكل عام ميكن تعريف "الرقابة

 بني الفصل مببدأ تأخذ اليت الدول يف ) الربملانات( النيابية جملالسا خالل من اإلدارة

 بني اجلامد الفصل مبدأ يسود حيث النظام الرئاسي تتبع اليت الدول يف أما ، السلطات

 رئيس أمام الوزراء مسؤولية تكون حيث وحمدود قليل الرقابة هذه أثر فأن السلطات

 .169الربملانات" أمام وليس الفعلية السلطة صاحب الدولة

لطة ت املعطاة للسالصالحيات ولطاوإنطالقا مما تقدم يتبني أنه ميكن إخضاع الس

تتم هذه ة عن أراءه. وب ومدافعلشعللة التنفيذية ، للرقابة الربملانية بإعتبارها ممث

لربملانية على اأوال(والرقابة )  ويضيةلتفا مرالرقابة من خالل الرقابة الربملانية على األوا

 قوانني )ثانيا(. راسيمم

 القوانني لرقابة الربملانية على املراسيما -أوال
 من العامل يف الدساتري معظم به أخذت الذي التوجه نفس املغربي املشرع لقد إختذ

 من 81 جاء يف الفصل .، حيث التشريع عملية يف املساهمة حق للحكومة منحه خالل
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 الدورات، بني الفاصلة الفرتة خالل ،تصدر أن للحكومة" على أنه حيق 2011 دستور

 عرضها قوانني، جيب مراسيم اجمللسني، كال يف األمر يعنيها اليت اللجان مع وباتفاق

 مشروع ويودع املوالية العادية دورته خالل الربملان، طرف من عليها املصادقة بقصد

 كال يف يةاملعن اللجان بالتتابع وتناقشه النواب، جملس مكتب لدى بقانون املرسوم

 مل وإذا شأنه، يف بينهما مشرتك قرار إىل أيام، ستة أجل داخل التوصل بغية اجمللسني،

 .170" النواب جملس يف املعنية اللجنة إىل يرجع القرار فإن االتفاق، هذا حيصل

ان يل الربملويذهب إىل خت ،بيملغراالنص أن املشرع الدستوري يتبني من خالل هذا 

 صفةب التنفيذية سلطةلل اطتهاان ملقابلوبا والعادية الطبيعية وقاتاأل سلطة التشريع يف

 ائيةاستثن روفظ ثات وحدوالدور بني الفاصلة الفرتة خالل استثنائية، وذلك

 من افذةالن يعاتلتشرا قدرة دمع ظل ، يفالتأجيل حتتمل تدابري ال إختاذ تستوجب

 لتشريعيةا السلطة لحم يةتنفيذال بذلك السلطة حيث حتل الطارئة، الظروف مواجهة

 اجل بسط من لتشريعيةة الى السلطشريطة عرضها ع بقوانني املراسيم إصدار طريق عن

 . عليها الربملانية رقابتها

 رئالطوا حبالة خاصة حكامأ بسن املتعلق 2.20.292 رقم قانون ويندرج مرسوم

 نية امللزمةاملابة الربلرقاضع ل، ضمن اجملال اخلاإلعالن عنها وإجراءات الصحية

ن أن ميكن للربملا طرة اليتملساول ح، ومن هنا ميكن أن نتساءل مبقتضى فصول الدستور

 لصحية ؟ءات الطوارئ اام وإجراأحكق بيتبعها لبسط رقابته على املرسوم بقانون املتعل
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طوارئ علقة حبالة الكام املتالحوا ميكن القول ان قرار الربملان بصحة االجراءات

 ذلكية عليها . ولاء الشرعإضفة وضروري إلستمرار حالة الطوارئ الصحي الصحية شرط

 :تيةاال الصور يف قراره اجمللس يبدي الضروري أن فمن

تعلقة حبالة كام املاالحوت صحة االجراءا مصادقة الربملان وموافقته على -1

 ربملان للسلطةطرف ال ار مناقر املوافقة مبثابة هذه الطوارئ الصحية، وتعد

 ثم نها ، ومدايتبة منذ الصحي الطوارئ حالة سريان بسالمة فيذيةالتن

ن عنها صحيحة يت سيعلو الا تصبح مجيع االجراءات واالحكام املعلن عنها

 ت املعمول بهاالجراءافق او ومنتجة ألثارها مامل يقرر القضاء خالف ذلك

 يف هذا الشأن.

طوارئ الصحية وعدم رفض الربملان لإلجراءات واالحكام املتعلقة حبالة ال -2

: األمر االول هو أن القرار املتخذ من قته عليها يفتح الباب أمام أمرينمصاد

نون احملال عليها من قبل قبل الربملان برفض املصادقة على مرسوم قا

للماضي ودون أن  ينسحب أن دون املستقبل على ، جيعله يقتصراحلكومة

ذة اثناء حالة الطوارئ تخيؤثر على مشروعية االجراءات واالحكام امل

م قانون من طرف السلطة ، قبل صدور قرار رفض مرسوالصحية

 ، أما األمر الثاني فيتعلق بكون للربملان الصالحية أن يقررالتشريعية

 االجراءات مجيع تكون احلالة هذه ، ويف االلغاء بأثر رجعي هذا سريان
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 السلطة نية ،وتصبحوفاقدة للمشروعية القانو باطلة بناًء عليه اختذت اليت

 .171عن اخطائها وفق االجراءات املقررة لذلك مسؤولة التنفيذية

ولتقوية عمل اللجان الدائمة املوكول هلا دراسة املراسيم القوانني احملالة عليها 

من الدستور، وجعل الرقابة الربملانية رقابة تتأسس على أسس تقنية  81مبوجب الفصل 

 إشارة رهن 94النواب يف الفقرة من املادة  جمللس اخليالد النظام جعل وعلمية ، فقد

 قبيل من بعملها، للقيام املوضوعة املنبثقة عن اللجان الدائمة الوسائل الفرعية اللجان

 وإمكانية اخلربة، ومكاتب الربملانية الدراسات مركز خبدمات االستعانة إمكانية

.حتقيقا لرقابة برملانية 172ةاملعني اجلهات خمتلف يف املعلومات مصادر مع التواصل

 فعالة هدفها محاية احلقوق واحلريات العامة للمواطنني .

   التفويضية لرقابة الربملانية على األوامرا -ثانيا 
 ، التشريع مبهمة دستوريا خيتص برملان وجود التشريعي يفرتض يف التفويض

ك مؤسسة تشريعية فإذا مل يكن هنا صالحياته، بعض استعمال السلطة التنفيذية يفوض

 العنصر وهو.  أصال وجوده يتصور ال التشريعي فإن التفويض ، منصوص عليها دستوريا

 إال إصدارها ميكن ال ألنه ذلك األوامر، من عن غريها التفويضية لألوامر املميز األساسي

 .173التفويض إطار قانون يف الربملان من خاص إذن إىل استنادا

                                                           
 64.65شريعي لحالة الضرورة والرقابة عليها ،مرجع سأبص: علي محمد كاظم ، اساليب التنظيم الت  171
 أكتوبر 03 بتاريخ 17/65 عدد قرارها صدور بعد الدستورية المحكمة أقرته كما النواب لمجلس الداخلي النظاممن  49 المادة  172

 نص على : 2017
 مقترحات أو شاريعبم المتعلقة من الجوانب جانب دراسة بتعميق تكلف أعضائها، بين من فرعية لجانا تشكل أن الدائمة للجان "يمكن
 .المقدمة بخصوصها التعديالت أو إليها أحيلت التي القوانين

 على آثارها يموتقي الدائمة اللجان في اختصاص تدخل التي التشريعية النصوص تطبيق وظروف شروط تتبع الفرعية للجان يمكن كما
 .المقررة في اآلجال بالقوانين لمتعلقةالتطبيقية ا المراسيم إصدار وتتبع المجتمع،
 .نوابه" أحد أو الدائمة اللجنة رئيس الفرعية اللجنة يرأس

سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، مذكرة لتيل شهادة الماجستير في االدارة المحلية،   173

 45،ص  2011-2010السنة الجامعية 
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يف  عيةالتشري ةلوظيفا من زءج التنفيذية السلطة هو منح التشريعي فالتفويض

 ةالتنفيذية سلط السلطة نحم ىلإ حلاجة. واومنعقدا موجودا الربملان يكون الفرتة اليت 

رف طارئ ظىل وجود د ا، يعوددةحم  مدة وخالل معني جمال يف القوانني ووضع التشريع

بطء وية نظرت لتعقد العادية ريعلتشاقد يستحيل احلد او معاجلة هذا الظرف بالطريقة 

 مسرتة اعداد القوانني داخل الربملان .

 عملية يف ساهمةامل حق يةفيذلتناالسلطة  ولقد أقر املشرع املغربي إمكانية منح

 أن ةللحكوم أذني أن للقانون ":الذي نص على 2011 دستور من 70 الفصل يف التشريع،

 لقانونا خيتص بريتدا مراسيم تضىمبق معينة، ولغاية حمدود، الزمن من ظرف يف تتخذ

 على هاضرع جيب أنه غري نشرها، دمبجر املراسيم بهذه العمل وجيري باختاذها، عادة

 ارها، ويبطلبإصد إلذنا نونقا حدده الذي األجل انتهاء عند املصادقة، بقصد الربملان

 .حدهما"أ أو الربملان جملسي حل وقع ما إذا اإلذن قانون

 ختول أن ، لدستوراصول فوفق  هاميكن السلطة التشريعية أن لهذا الفص من ويفهم

. ري ع فيه بشكل حصا التشريليهخول إيف اجملال امل التنفيذية للسلطة التشريع إمكانية

أجل  للحكومة ، من إلذن فيهانح ماد شريطة إقناع الربملان برفع يده عن اجملال املر

حية قانون عد انتهاء صالملانية بلرباة ادقاستصدار االوامر التفويضية. وعرضها على املص

 اإلذن.

( م تدابري، مراسي)املراسيم بقانون بشكله العام  التشريعي التفويض كان وإذا

، أو صدوره أثناء غياب نوني الصادر عن السلطة التشريعيةيرتبط بوجود اإلذن القا
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 ، فإن هذهمتوقعة الدورات بسبب طارئة غري بني الفاصلة الفرتة إنعقاد الربملان خالل

القانونية مبجرد مصادقة الربملان عنها ، وتصبح  التفويضية تكتسب الصبغة النصوص

 بذلك مثلها مثل القوانني التشريعية العادية .

ة يف عمال احلكومية على االانيملويبقى اإلشكال املطروح فيما خيص الرقابة الرب

الوامر سيم بقانون واية للمرانونقالاجمال التشريع ،يف اختالف الفقهاء حول الطبيعة 

األوامر وراسيم بقانون بيعة املد طديالتفويضية ، بني من يأخذ باملعيار الشكلي يف حت

 يفالداري للنظر اللقضاء  قيةألحاالتفويضية ويضفي عليها الصبغة االدارية ومينح 

يؤكد  عي ، ور املوضوباملعيا أخذياء شرعيتها ، ويف املقابل هناك جانب أخر من الفقه

ة شريعية العاديانني التلقواثل معلى أن هذه القرارات ذات طبيعة قانونية مثلها 

لطة ها من قبل السنذ إصدارة موعيالصادرة عن السلطة التشريعية ،وتتخذ هذه املشر

 ا.احلكومية وبالتالي إلغاء الرقابة اإلدارية عنه

غالب حول حتديد الطبيعة وبالرجوع إىل الفقهاء الدستوريني جند أن الرأي ال

القانونية للمراسيم بقانون ، واألوامر التفويضية يتحدد عرب مرحلتني : املرحلة األوىل 

هي مرحلة قبل عرضها على املصادقة الربملانية تكون طبيعتها إدارية لكن بقوة القانون ، 

لطبيعة أي أن يف هذه املرحلة يتم االخذ باملعيارين الشكلي واملوضوعي يف حتديد ا

.أما املرحلة الثانية وهي املرحلة ما 174القانونية للمراسيم بقانون واالوامر التفويضية

                                                           
 المرسوم" بأن فيه جاء إذ ، 5291 يونيو 21 في الحكم الصادر في المصرية اإلداري القضاء محكمة قبل من تأكيده تم ما هذا و174

 يعد من بقانون المرسوم هذا ان شك وال 1923 دستور من 41 المادة بمقتضى التنفيذية السلطة اصدر من 1952 لسنة 64 رقم بقانون

 سائر كخضوع ةالمحكم هذه يخضع لرقابة اداريا قرارا القضاء رقابة تحديد في وحدها بها تديع التي الناحية وهي مصدره ناحية
 حجة ال" انه قائلة محكمةال واستطردت بإلغائه تقضي ان المحكمة على باطال  كان كان فاذا والفردية منها التنظيمية االدارية القرارات

 يةالبرلمان اء فالرقابةالقض لرقابة فيها مكان ال برلمانية رقابة سياسية هي نونبقا المرسوم على الرقابة ان الحكومة من تقوله فيما
 ."القانون قوة لها التي مشروعية القرارات على فتنبسط القضائية الرقابة اما التشريع مالءمة على تنبسط
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، ذات طبيعة مال الصادرة عن السلطة التنفيذيةبعد املصادقة الربملانية تصبح هذه االع

، اليت ختضع هلا النصوص ضع يف جمملها لألحكام القانونيةصرفة خت 175تشريعية

 .176فق املسطرة التشريعية العاديةالتشريعية الصادرة و

 لغلبة وفقا االستثنائية احلالة أثناء الصادرة األوامر أن هنا، قوله ميكن فما ومنه

 القانوني للنظام ختضع إدارية قرارات املعيار الشكلي واملوضوعي، تعترب ازدواجية 

 القابلية وكذا ياإلدار أمام القضاء والتعويض لإللغاء القابلية حيث من اإلدارية للقرارات

 .177السياسية للرقابة

ها من مفر الوالزمة،  ئيةالستثناظل الظروف ا يف الربملانية الرقابة فإن وعليه

ال إليت ال تكتمل تورية والدساية ، وحتقيق املشروعحلماية حقوق وحريات املواطنني

 .فعالة قضائية رقابة جبانب

 لة الطوارئ الصحيةالفرع الثاين: الرقابة القضائية على اجراءات حا
نصوص ريات لكون القوق واحلاحل امتعترب الرقابة القضائية الضامن االساسي الحرت

ائما أن دلقانون ،فيجب اأ سيادة بدملرة الدستورية والقانونية غري كافية إلحرتام االدا

نصوص توىل إلغاء النية ، وتانوالقتكون هناك سلطة تتابع تطبيق النصوص الدستوري و

 فة هلا.املخال

                                                           
 حيثيات في جاء وقد 1981/21/22بجلسة  الصادر ق 35 لسنة 2123 رقم الدعوى اإلدارية بمصر في القضاء محكمة أقرت  175

 المادة في عليها صالمنصو المدة خالل الشعب مجلس على عرضا المشار اليهما بالقانونين القرارين ان حيث من و: "... االتي الحكم

 مجلس عليها ي يوافقالت العادية القوانين شأن شأنهما قانونين يصبحان االقرار وبهذا المجلس واقرها الذكر الدستور سالفة من 147

 1979 لسنة 48 رقم نالقانو من 25 والمادة الدستور من 17المادة  بحكم عمال   يدخل ثم ومن التشريع في االصلية لسلطته طبقا الشعب

 ....." .الدستورية العليا المحكمة اختصاص من
في القانون تخص القانون  رزاق، تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب العربي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسترحسين   176

 .81، ص2016-2015العام، جامعة امحمد بوقرة بومرداس الجزائر،
سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ،مذكرة لتيل شهادة المجستير في االدارة المحلية ،   177

 .104،ص  2011-2010السنة الجامعية 
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، ائيةقض هيئة لقب نم متارس هاكون تسميتها خالل من جالية الرقابة هذه وتظهر

الطريقة  :طريقتني تمادوذلك بإع هب والعمل القانون صدور على الحقة رقابة تعد وهي

الدفع  طةبواس رقابة ء أواإللغا ةقابريق رعلى القوانني تتم عن ط قضائية االوىل هي رقابة

عن السلطة درة مال الصاالعاية على إدار  قضائية رقابة الثانية هي )أوال(،الطريقة 

 . احلكومية )ثانيا(

 على القوانني القضائية الرقابة -أوال
 وريةدست على القضائية قابةالر ملوضوع تعرض 2011 لسنة املغربي الدستور ان

 كل يف رلنظا يف ختتص لدستوريةا احملكمة "أن الذي نص على 133 الفصل يف القوانني

 األطراف أحد دفع إذا كوذل ،قضية يف رالنظ أثناء أثري قانون، دستورية بعدم متعلق دفع

 الدستور"، يتضمنها اليت واحلريات باحلقوق ميس النزاع، يف سيطبق الذي القانون بأن

 موضوع نظيمت حول بقةلساا ريمنه الدسات ويعترب هذا الفصل كمستجد تشريعي خلت

ية ) دعوى االصل عوىالد قطري عن القوانني ، سواء دستورية على القضائية الرقابة

 .باشرم غري عنكط (المتناع ا) دعوى  الدفع طريق عن أو مباشر االلغاء ( كطعن

 تكون اإللغاء بكونها تلك الرقابة اليت دعوى طريق عن وميكن تعريف الرقابة

 بهدف ،املختصة مةاحملك أمام يرفعها من تتوفر فيه املصلحة والصفة دعوى مبوجب

طرف وإذا تقرر إلغاء القانون فعليا من  ، خيالف فصول الدستور أنه حبكم القانون إلغاء

، صار القانون كأنه مل يكن موجودا يف السابق ، وإنعدام أي أثر له يف احملكمة الدستورية



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 180P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

 ح يفیصر بنص الرقابة ينص على هذه عنها ومل الدستور سكت إذا مواجهة العامة ،أما

 .178 . احلق هذا لنفسها تدعي أن علت مهما حمكمة ألي حقیفال   فصل من فصوله

من الدستور يتبني أنه بالرغم من تقرير دستورية حق الفرد  133وبالرجوع للفصل 

بالطعن بإلغاء قانون أمام احملاكم العادية واملختصة ،إال أن أمر البث فيه يعود للمحكمة 

 من 25 الفصل من 2 الفقرة يف صراحة عليه التأكيد مت ما الدستورية دون سواها. وهو

 يف تبت أن القضائية للجهات جيوز على أنه "وال ينص الذي املدنية املسطرة قانون

 احملدث 90.41 رقم القانون من 50 وذلك مبقتضى املادة ،179القوانني" دستورية

املسطرة املدنية ، من قانون  25، الذي أكد فيه بنسخ مقتضيات الفصل اإلدارية للمحاكم

 .180وإحالل حمله املقتضيات اجلديد املشار إليها سابقا

نون دم دستورية قالدفوع بعة احالوعليه فإن اجلهات القضائية ينحصر دورها يف إ

تورية احملكمة الدس ، علىاضيتقامل ية معروضة عليها من طرفما مبناسبة النظر يف قض

كمة الة توقف احملبعد اإلح. وتهمشروعي للبث يف مدى دستورية القانون املشكوك يف

مة من طرف احملك دور قرارصني ح ، إىلليها النزاع أمر النظر يف القضيةاملعروض ع

انون أمر إلغاء الق، ودستورال حكامالتشريعي املخالف ألالدستورية يف شأن القانون 

 ورية.مة الدستري للمحكحلصااص املطعون بعدم دستوريته يعود يف النهاية لالختص

                                                           
 جامعة، العام القانون ماجستير في شهادة لنيل رسالة الجزائر، االستثنائية في الظروف ظل في العامة ، الحريات احمد سحنين  178

 133،ص 2004- 2005:  الجامعية السنة ،عكنون ببن الحقوق كلية الجزائر
 نص على المصادقة (1974 شتنبر 28) 1394 رمضان 11 بتاريخ1.74.447 رقم قانون بمثابة شريف من الظهير 25الفصل   179

 المدنية. المسطرة قانون
 .إدارية محاكم بموجبه المحدث 11.02 رقم القانونمن  50المادة   180
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 ، يعترب ن الرقابةم نوعال هذا لمث يف فعالية بكل املواطنني فإن مساهمة وهكذا

الة الطوارئ ناء فرض حاث لقواننيا دستورية االفراد على رقابة لتكريس فعالة وسيلة

  الصحية ، هدفها ضمان احرتام السلطات املعنية 

 لرقابة القضائية على األعمال اإلداريةا -ثانيا
ية اثناء لسلطة التنفيذدرة عن الصاة اة السلطة القضائية لألعمال االداريتعد مراقب

ات االفراد مان حقوق وحريروعية وضملشادأ قيامها باملهام املنوطة بها ، من أقوى نفوذ مب

صادرة بة االعمال اليلة لرقاوس جنحأ،ألن القضاء هو حصن احلريات وحاميها لذا كانت 

ري على مجيع ضي االدالقاا ، هي رقابةة الطوارئلسلطة التنفيذية يف حالعن ا

 االجراءات والتدابري املتخذة من قبلها.

وعليه فإن أغلب التشريعات اتفقوا على خضوع االجراءات والتدابري املتخذة اثناء 

، حيت إستقر كل من القضاء االداري ستثنائية لرقابة القضاء االداريحالة الظروف اال

، على أن ما متارسه السلطة التنفيذية من 181موعة من قرارتهماالفرنسي واملصري يف جم

، تعد من قبيل االعمال االدارية تنبسط عليها لن عنهااعمال يف ظل حالة الطوارئ املع

 .182رقابة القضاء االداري إلغاءا وتعويضا

                                                           
من بين القرارات الصادرة عن القضاء االداري الفرنسي في هذا المجال نجد دعوى "مارسيل كوخ" التي طالبت بإلغاء قرار حالة   181

"بانه ولو  16\05\1941فقضى مجلس الدولة في حكمه الصادر بتاريخ  13\11\1940"بتاريخ puy-de-dimeالطوارئ بمنطقة "

ه ن الطعن فيا، اال كان من غير الملزم ان تسبب سلطة الطوارئ قرارتها، ولو ان المجلس ال يملك مناقشة الباعث على اصدار القرار
 مع ذلك يدخل في اختصاصه".

ضائية السابق ق 3لسنة  568لقضاء االداري المصري صادر عن مجلس الدولة رقم والى جانب القرار السابق هناك قرار صادر عن ا

رات ادارية ست اال قرامية ليذكرها ""...اال ان التدابير التي يتخذها القائم على اجراء النظام العرفي سواء كانت تدابير فردية او تنظي
 ".يجب ان تتخذ في حدود القانون ويتعين ان تخضع لرقابة القضاء...

جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق االنسان، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة بومرداس الجزائر، السنة   182

 .149،ص2005-2004الجامعية 
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قارن ء االداري املبل القضان قمدت إذن ما هي أسس املسؤولية اإلدارية اليت اعتم

 ؟ ملتضررين منهااو تعويض ة اارالدلغاء األعمال االدارية الصادرة عن اللحكم بإ

ومعه موقف القضاء االداري لقد إستقر موقف قضاء جملس الدولة الفرنسي 

عمال املتخذة ، على اعتبار أن أسس املسؤولية اإلدارية للسلطة االدارية عن األاملصري

اخلطأ اجلسيم لإلدارة .وهنا جيب ، مسؤولية إدارية تتأسس على خالل حالة الطوارئ

التفرقة بني املسؤولية االدارية للسلطة احلكومية عن االعمال االدارية اليت تصدرها يف 

ظروف عادية جتعلها كاملة التبصر والفطنة ،وبني املسؤولية االدارية للسلطة احلكومية 

إختاذه تدابري ، تضطرها إىل اليت تتخذها  يف ظروف استثنائية عن االعمال االدارية

وإجراءات بسرعة  تنعدم فيها الفطنة والتبصر كاحلرب والفتنة والكوارث والوباء، 

، إال إذا ارتكبت االدارة خطأ ة على هذا االساس فال تقوم كاملةوتتدرج املسؤولي

 .183استثنائيا جسيما يرقى إىل درجة التعسف املتعمد املقرون بسوء القصد

 درة عن السلطةمال الصاالعالى عللقاضي االداري  ومن خالل هذا البسط الرقابي

اء ثم عن يق دعوى االلغ: عن طر تنيريقالتنفيذية اثناء حالة الطوارئ جند انها تتم بط

 طريق دعوى التعويض.

 دعوى االلغاء: -اوال
االلغاء هي تلك الدعوى اليت تعطي احلق للمتقاضي من اجل مطالبة القضاء  دعوى

من قرارات السلطة االدارية لكونه قرار مشكوك يف مشروعيته .  االداري بإلغاء قرار

                                                           
رزاق حسين ،تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب العربي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون تخص القانون   183

 .99، ص2016-2015امعة امحمد بوقرة بومرداس الجزائر،العام ،ج
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حيث  على إمكانية مباشرة االفراد هلذه الدعوى  2011 لسنة املغربي ولقد نص الدستور

 أو تنظيميا كان سواء ، اإلداري اجملال يف اختذ قرار "كل أن على 118نص يف الفصل 

وهذا اعرتاف من  . املختصة" اإلدارية القضائية اهليأة أمام فيه الطعن  ميكن فرديا

، عن طريق دعوى االلغاء اليت رار االدارياملشرع املغربي ، بأحقية االفراد الطعن يف الق

، من جراء  ميلكها االفراد حلماية حرياتهمتعترب من اهم الدعاوى القضائية اليت

ها السلطة االعمال االدارية الغري مشروعة يف ظل الظروف االستثنائية اليت تتخذ

 .184االدارية ، من اجل صيانة النظام العام ،

وعليه فإن القاضي االداري يف حالة الطوارئ يراقب نشاط االدارة ال سيما من حيث 

السبب القانوني والواقعي الختاذ القرار االداري والغاية اليت ترمي اليها االدارة يف 

 .185ابة االلغاءاختاذه ويستبعد قواعد االختصاص والشكل واحملل من رق

 دعوى التعويض: -ثانيا 
ارئ ، ناء حالة الطوصرفات أثالتوري إن جلوء االدارة إىل اختاذ جمموعة من التداب

ة عن سؤولية االدارم إثارة إىل ؤدييقد يرتتب عليها إحلاق أضرار باألفراد وهذا ما 

 اءًاإستثن و طأاخل سأسا على أسست امةع كقاعد االعمال اليت تقوم بها .وهذه املسؤولية

 ة.دارال االالناجتة عن اعم عن املخاطر أساس املسؤولية على

 بالتزامها اإلدارة ختل اإلداري، حينما للتعويض املؤدي تقوم املسؤولية عن اخلطأ و

وكانت هناك عالقة سببية  للغري ضرر عنه جنم ما إذا .بأداء خدمة كلفها القانون بها

                                                           
سديرة محمد علي، الحاالت االستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة اطروحة دكتوراه، جامعة االغواط الجزائر، السنة الجامعية   184

 71ص: 2013-2014
ل شهادة الماستر في القانون تخص القانون رزاق حسين، تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب العربي ،مذكرة مقدمة لني  185

 .97، ص2016-2015العام ،جامعة امحمد بوقرة بومرداس الجزائر،
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الناجتة عن اعمال االدارة هي مسؤولية  عن املخاطر ية، اما املسؤولبني اخلطأ والضرر

، او يف ميادين االداري بسبب صعوبة اثبات اخلطأ احتياطية واليت يلجأ اليها القاضي

، وعدم تركها تئن حتت وطأة االضرار ض فيها مبادئ العدل تعويض الضحيةتفر

املسؤولية الناجتة عن خماطر ادارية مع استحالة اثبات خطاء الدولة واقامة 

 .186اخلطئية

ل ظا الصادرة يف ن اعماهلعرة داوإذا كان االمر كذلك فيما يتعلق مبسؤولية اال

عمال دارية عن االلسلطة االالة ساءمالظروف العادية فإن السؤال الذي يطرح هل ميكن 

 الصادرة عنها اثناء حالة الطورائ ؟

ي قبل ان يقرر مساءلة يرى جملس الدولة الفرنسي انه يتعني على القاضي االدار

أن يضع يف اعتباره طبيعة  رئ،االدارة عن التصرفات الصادرة عنها اثناء حالة الطوا

اخلدمات اليت تؤديها والظروف االستثنائية اليت تتم فيها اصدار هذه التدابري 

والصرفات االدارية ، فإذا رأى القاضي االداري ان اخلطأ الصادر عن السلطة االدارية 

وى ، تعني عليه رفض دعانها، بإعتباره خطأ بسيطا وعادياطبيعتها أن تسأل ع ليس من

، اما إذا رأى القاضي أن االخطاء اليت وقعت من طرف التعويض اليت ترفع بسببها

، هنا يتعني على القاضي عادية بل اخطاء استثنائية جسيمة االدارة ليست اخطاء

 .187تعويض لصاحل املتضرراالداري تفعيل املسطرة القضائية واحلكم بال

                                                           
سديرة محمد علي ، الحاالت االستثنائية في القانون الجزائري ،مذكرة اطروحة دكتوراه ،جامعة االغواط الجزائر ،السنة الجامعية   186

 83ص: 2013-2014
طوارئ وحقوق االنسان ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة بومرداس الجزائر، السنة جغلول زغدود ، حالة ال  187

 .153،ص : 2005-2004الجامعية 
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 وفالظر ظل يف ةة االداريالسلط اعمال على القضائية الرقابة فإن هكذا و

 تكون قد ليتا الفرادا رياتح و قوقح ضمان يف الناجعة الوسيلة االستثنائية ، تعترب

 عن ادرةص جمحفة ريةرفات اداظهور عدة تدابري وتص جراء من للمساس عرضة اكثر

 روفالظ هذه هیلمت اليت لتسرعا و السرعة حبكم هذا و ، صاصاالخت صاحبة السلطة

 عنها. نالعالا يف ساسياال العامل تكون قد اليت والوقائع بسبب االحداث

 اخلامتة 
 الدولي انونلي والقاحمل نالقانو يف حالة الطوارئ الصحية حبثنا يف تناولنا لقد

نا بعد ذلك ، وتطرق عامةال اتاحلريو احلقوق على احلالة هذه أثر واسقطنا عام، بشكل

 إىل خلصنا يف االخريو الفرادت ارياللضمانات اليت حتد من انتهاك السلطات حلقوق وح

 :وتوصيات نتائج عدة

 النتائج : أواًل

الة الطوارئ ح تناول يف سبقال حبةصا كانت املعاهدات واالتفاقيات الدولية إن. 1

 .ةاحلال ههذ يملتنظ املبادئ ووضع وتفعيل القواعد الصحية،

 يف قننهومل ي ونقان نضم لصحيةحالة الطوارئ ا املغربي املشرع تناول لقد. 2

 .الدستور

 العامة رياتواحل قوقاحل يدتقي يف قاحل التنفيذية للسلطة املغربي املشرع أعطى. 3

 عادية. غري ظروف يف البالد مرور يف حال كافة
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 احلقوق على لغالبا ثراأل يةالتنفيذ طةللسل منحت اليت االستثنائية للسلطات إُن. 4

 .اإعماهل وعدم تقييدها يف املتمثل واحلريات العامة

 ومبدأ رالدستو ومس بدأم على استثناءًا االستثنائية الظروف نظرية تعترب.  5

 .املشروعية

 التوصيات: ثانيًا

 حية،لصالطوارئ الة اح أثناء يذيةالتنف السلطة تغول من حتد كافية قيود وضع . 1

 .اتوريدس هاوالتنصيص علي العادية وتضمينها داخل التشريعات

ريان احلالة س أثناء رومؤث فعال لالرقابي للسلة التشريعية بشك الدور تفعيل. 2

  .وميحلكاالستثنائية،دون ان يؤدي ذلك إىل عرقة العمل ا

 يف عامةريات الواحل قاحلقو فظح لضمان ومشواًل وضوحًا أكثر إجياد ضمانات. 3

 .الدولية واإلعالنات االتفاقيات

 لسلطةابيد  لهاجع دموع حية،الطوارئ الص حالة إعالن اجراءات جيب تشديد. 4

 .فقط التنفيذية

 

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 العبديوي ةشادياألستاذة  

  باحثة يف العلوم القانونية
 مؤسسة االعتقال االحتياطي يف القانون املغربي

 دى تأثرها بفريوس كورونا املستجدوم
 

 مقدمة:
يعترب االعتقال االحتياطي من أهم إجراءات التحقيق وأخطرها  على اإلطالق  

واليت ميكن أن متس حبرية املتهم سواء أثناء القيام بهذه االجراءات أو أثناء احملاكمة، 

وهو تلك الفرتة اليت يقضيها املتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة 

بل صدور حكم مكتسب لقوة الشيء املقضي به، وقد أكدت إليه أو خالل فرتة احملاكمة ق

املراقبة  املغربي على ما يلي:"الوضع حتت 188من قانون املسطرة اجلنائية 159املادة 

القضائية واالعتقال االحتياطي  تدبريان استثنائيان، يعمل بهما يف اجلنايات ويف اجلنح 

 املعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية".

                                                           
المتعلق بالمسطرة  01.22( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  255.02.1ـ ظهير شريف رقم  188

 الجنائية.

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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ال االحتياطي إىل وضع املتهم يف السجن، ويصدر يف شكل أمر باإليداع ويرمي االعتق

يف السجن  إذا كان حاضرا أو إلقاء القبض عليه إذا كان يف حالة فرار، وتبلغ هذه األوامر 

فورا وشفهيا  للمتهم  ويسجل هذا التبليغ يف حمضر ويبلغه أيضا إىل ممثل النيابة العامة 

ق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من األمر باالعتقال داخل أربع وعشرين ساعة، وحي

 .189االحتياطي مبجرد طلبه

ول من الكتاب األ م الثالثلقس ايف وقد نظم املشرع املغربي االعتقال االحتياطي 

من قانون  188إىل  175و من  159واداملتعلق بالتحري عن اجلرائم ومعاينتها يف  امل

 املسطرة اجلنائية.

ة أنه مع تفشي وباء كورونا اخلطريعلى صحة االنسان، والذي واجلدير باالشار

من  19020يهدد أمسى حق له أال وهواحلق يف احلياة املضمون دستوريا مبقتضى الفصل 

، اعتمدت الدولة املغربية جمموعة من التدابري االحرتازية 2011الدستور املغربي لسنة 

قائية املرسوم مبثابة قانون للحد من انتشار الوباء، ومن بني هذه التدابري الو

املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن  292.20.2رقم

عنها، والذي أكد يف املادة السادسة منه على أنه  يوقف سريان مفعول مجيع اآلجال 

املنصوص عليها يف النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل خالل فرتة حالة 

وارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع الط

                                                           
ج على ما يلي:" يمكن إصدار أمر باالعتقال االحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو  من ق م 175ـ نصت المادة  189

 ضدمتهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية.

 .160ة يبلغ هذا األمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الماد

 .".الة فرار..حهم في أمرا بااليداع في السجن يكون سندا لالعتقال، أو أملر بإلقاء القبض إذا كان المت يصدر قاضي التحقيق عندئذ
 ( بتنفيذ نص الدستور.2011يوليو 29)1432من شعبان  27صادر في  91.11.1ـ ظهير شريف رقم  190
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حالة الطوارئ املذكورة باستثناء آجال الطعن باالستئناف اخلاصة بقضايا األشخاص 

املتابعني يف حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع حتت احلراسة النظرية واالعتقال 

 االحتياطي.

 ما مدى تأثرهاتياطي؟ والحال اأحكام مؤسسة االعتقومن  هذا املنطلق فما هي 

 بفريوس كورونا املستجد  ؟

 املطلب األول: حتديد مؤسسسة االعتقال االحتياطي
 أوال :اجلهة املختصة بتوقيع االعتقال االحتياطي وشروطه 

اخل يداع املتهم دإرمي اىل ي  ارممبا أن االعتقال االحتياطي تدبري استثنائي ص

ل إجراءات خاصة خال روطشفق سجنية وحرمانه من حريته  فإنه يتم واملؤسسة ال

 التحقيق أو خالل احملاكمة.

قيق يف من قاضي التح على أمر ناءبطي وعليه يتم وضع املتهم رهن االعتقال االحتيا 

من ق م ج، أو بقرار النيابة  175دة ملاااحلالة اليت تستدعي إجراء حتقيق، استنادا إىل 

ألمر جبرمية لك إذا تعلق العام للمايل لوكامللك إذا تعلق األمر جبنحة، أو ا العامة وكيل

 كمة.حملالى تكيف جناية،  وذلك يف حالة اإلحالة املباشرة ع

وجيب أن تكون اجلرمية مما جيوز فيها االعتقال االحتياطي، كما يتعني  القيام 

قيق حبضور حماميه أو بعد باستنطاق املتهم قبل اعالن قرار االعتقال أمام قاضي التح

استدعائه بطريقة قانونية ما مل يتنازل املتهم، وإذا مل يتحقق هذا الشرط أو شابه عيب 
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من ق م  191210البطالن، بطل أيضا األمر باالعتقال االحتياطي وهذا ما نصت عليه املادة 

 ج.

 ثانيا : آجال االعتقال االحتياطي وحاالته
ن ملتحقيق يف كل ال فرتة خال اطيالعتقال االحتيلقد حدد املشرع املغربي مدة ا

 من ق م ج. 277ة ملادنايات من خالل امن ق م ج وكذا  يف اجل 176اجلنح مبقتضى املادة 

العتقال دة اموز أن تتجاوز من ق م ج على أنه ال جي 176وهكذا أكدت املادة 

رورة ضهذا االجل  رامعند انص هرتا ظاالحتياطي  يف القضايا اجلنحية شهرا واحدا، وذ

ئي قتضى أمر قضامبد فرتته ديمتيق الستمرار االعتقال االحتياطي، جاز لقاضي التحق

 ب.مة أيضا بأسبامة املدعلعاة امعلل تعليال خاصا، يصدر بناء على طلبات النياب

يتخذ  ملدة، وإذا ملا ولنفس رتنيمل وال ميكن متديد فرتة االعتقال االحتياطي إال

، يطلق من ق م ج 217دة ضيا املاقتملبقا خالل هذه املدة أمرا  باإلحالة طقاضي التحقيق 

 سرح املتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.

أما إذا تعلق األمر جبناية فإن مدة االعتقال االحتياطي جيب أن ال تتعدى شهرين، 

يق  قابلة للتمديد مخس مرات لنفس املدة، بناء على أمر معلل صادر عن قاضي التحق

، ليصبح احلد األقصى لالعتقال 192بناء على طلبات النيابة العامة املدعمة أيضا بأسباب

 االحتياطي سنة كاملة.

                                                           
نون المنظمين للحضور األول لالستنطاق من هذا القا 135و  134من ق م ج:"يجب مراعاة مقتضيات المادتين  210ـ المادة  191

ت، وذلك تحت المنظمة للتفتيشا 101و62و60و59المتعلقة بحضور المحامي أثناء االستنطاق والمواجهات، والمواد  139والمادة 

لثالثة الفقرة ا يفعليه  طائلة بطالن اإلجراء المعيب واإلجراءات الموالية له، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطالن وفقا لما هو منصوص
 .211من المادة

 .158ص 1999ـ أحمد الخمليشي" شرح قانون المسطرة الجنائية"، مطبعة المعرف الجديدة الرباط  192



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 191P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

راح ساملدة، يطلق  ثناء هذهق أحقيوإذا مل يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء الت

 .من ق م ج 177ادةد يف املاورب ماملتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق، وذلك حس

لتدبري الجوء اىل هذا فيها ال وز جيحدد قانون املسطرة اجلنائية احلاالت اليت وقد

 منه.160و73و74و47االستثنائي، يف املواد 

 من ق م ج اليت أعطت لوكيل امللك 47دة فبالنسبة للحالة االوىل اليت نصت عليها املا

ي اعرتف فيه الذ ملشتبهيف حق ا سجنال يف غري التلبس جبنحة أن يصدر أمرا باإليداع يف

وية قعامل أو أدلة و ظهرت مأبس احلبباألفعال املكونة جلرمية يعاقب عليها القانون 

ظام خطري على الن وظهر أنهر أضوعلى ارتكابه هلا والذي ال تتوفر فيه ضمانات احل

 العام وعلى سالمة األشخاص أو األموال.

من ق م ج  74يها املادة نصت علد فق اطيأما بالنسبة للحالة الثانية لالعتقال االحتي

ار أمر هزة للحكم إصدلقضية جان اه أواليت أعطت احلق للوكيل العام للملك إذا ظهر ل

يوما على  15ل داخل أج ياتنابوضع املتهم رهن االعتقال وإحالته على غرفة اجل

 األكثر.

ل امللك من ق م ج إذ أعطت احلق لوكي19373أما احلالة الثالثة فقد نصت عليها املادة 

أن يصدر أمرا بإيداع املتهم بالسجن إذا تعلق األمر بالتلبس جبنحة معاقب عليها 

 باحلبس، أوإذا مل تتوفر يف مرتكبيها ضمانات كافية للحضور.

 من 160ليها املادة قد نصت عي فياطأما احلالة الرابعة واألخرية لالعتقال االحت

                                                           
من ق م ج على ما يلي:"..إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن  73ـ نصت المادة  193

 فة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر..."االعتقال وأحاله على غر
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لبت تياطيا إذا تطملتهم احل اتقاق م ج واليت أعطت لقاضي التحقيق إمكانية اع 

 العام. ظامالنوضرورة التحقيق ذلك أو احلفاظ على أمن األشخاص 

املطلب الثاين: مدى تأثري  انتشار فريوس كورونا على مؤسسة 
 االعتقال االحتياطي وسبل وقاية السجناء منه

 :تأثري انتشار فريؤس كورونا على مؤسسة االعتقال االحتياطيأوال
ملغرب فة عامة ويف العامل بصء احناار فريوس كورونا املستجد يف خمتلف أمع انتش 

د من الحرتازية للحتدابري اال من بصفة خاصة،قامت الدولة املغربية باختاذ جمموعة

تعلق حبالة ا املرسوم املمن بينه اسمملرانتشار الفريوس، وإصدار العديد من القوانني وا

 .24/03/2020الطوارئ الصحية الصادر  بتاريخ 

وقد أورد املشرع املغربي مبقتضى املادة الساسة من املرسوم املذكور  مجلة من 

االستثناءات  على عموم األجال املنصوص عليها يف النصوص التشريعية والتنظيمية، 

بقوله:"تستثنى من الفقرة األوىل أعاله آجال الطعن باالستئناف اخلاصة بقضايا 

 .194راسة النظرية و املتابعني يف حالة اعتقال احتياطي"األشخاص الوضوعني حتت احل

ومن ثم ميكن القول بعدم خضوع مدة االعتقال االحتياطي لإليقاف بسبب الظروف 

الطارئة، أي أنها ستظل سارية املفعول خالل فرتة حالة الطوارئ، على خالف آجال 

                                                           
وقف سريان مفعول يالمتعلق بحالة الطوارئ الصحية على مايلي:"    24/03/2020من مرسوم القانون الصادر بتاريخ  6ـ نصت المادة  194

نها، علمعلن اة الطوارئ الصحية جميع اآلجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حال

 .ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة

ضع تحت مدد الو آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في حالةاعتقال، وكذاتستثنى من أحكام الفقرة األولى  

 .ي"الحراسة النظرية واالعتقال االحتياط
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جيب  إيقافها مؤقتا  اإلجراءات املنصوص عليها يف النصوص التشريعية والتنظيمية واليت

 إىل حني انتهاء مدة الطوارئ الصحية، وهذا ما أكدته املادة السادسة أعاله.

ثري طوائ الصحية تفرتة ال اللخ ية وعليه فإن إبقاء مدة االعتقال االحتياطي سار

من شأنه أن   وراء القضبان الحتياطيل اتقاأكثر من إشكال، السيما أن بقاء املعنيني باالع

 االت االصابةح ديخاصة مع تزا لى صحة السجني وحقه يف السالمة اجلسدية،يؤثر ع

 دبري استثنائيتا هواال مطي تيابفريوس كورونا املستجد، علما أن االعتقال االح

ثناء أسسات السجنية يف املؤ اعهايدباحرتازي  تتخذه سلطة التحقيق ضد املتهم وتأمر 

يه، كما مة املوجهة إليف الته ائيلنهالقرار االنظر يف الدعوى الزجرية إىل حني صدور 

ستبداله الحرية، وميكن لة سالبة قوببع أنه يعمل به يف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها

 ر االجراءات .ع استمراا منونبالتدابري االحرتازية األخرى املنصوص عليها قا

ر ثانيا: إعمال بدائل االعتقال االحتياطي محاية للسجناء من انتشا
 فريوس كورونا 

  195ال شك أن  استبدال االعتقال االحتياطي  بالتدابري البديلة كاالفراج املؤقت

سيخفف من أعباء السجون اليت تعرف نوعا من  196والوضع حتت املراقبة القضائية

                                                           
من ق مج على ما يلي :"يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر  178ـ نصت المادة  195

ما الدعوى كل جراءاتإباإلفراج المؤقت تلقائيا، إذا كان اإلفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط ان يلتزم المتهم بالحضور لجميع 
األمر ء المعني ببإدال قاضي التحقيق بجميع تنقالته أو باإلقامة في مكان معين، كما يمكن ربط اإلفراج المؤقت دعي لذلك، وبأن يخبر

 االفراج. ابشهادة من مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذ
 ضمانة مالية أو ضمانة شخصية.يمكن كذلك أن يتوقف هذا اإلفراج على وجوب االلتزام بتقديم 

 إلى 160اد ي الموفيمكن عالوة على ذلك أن يكون اإلفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية وفقا للشكليات المقررة 

 من ق م ج.." 174
ع تبعا لقرار قاضي من ق م ج  على مايلي:" يتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضو161ـ  نصت المادة   196

 التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو لاللتزامات التالية:

 ـ عدم مغادرة  الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.1

 مذكور.نون الـ عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب التي يحددها القا2

 لتردد على بعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق...".ـ عدم ا3
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والتقارب ونقص شروط النظافة والتعقيم، واليت يعترب خطر  197االكتظاظ واالختالط

 داخلها مرتفعا ومهددا هلاته الفئة من املواطنني.اإلصابة  بفريوس كورونا 

دائل بائية على بعض طرة اجلنملسن اوهكذا فقد أكد املشرع املغربي  مبقتضى قانو 

امة، ونظام للنيابات الع املخولة ليةملاااالعتقال االحتياطي كنظام الكفالة أو الضمانة 

 املراقبة القضائية املخول لقضاة التحقيق.

كفالة  ذا أدى املتهمإحتياطي اال قالالية تعين عدم اللجوء إىل االعتوالضمانة امل

 وى.لدعاات مالية تودع بصندوق احملكمة ضمانا حلضوره إلجرا

 ن مربر مقبول.حلضور دون اعهم وتصادر الكفالة لفائدة الدولة إذا ختلف املت

لى عيتوفر  املتهم لعامة انابة نياكما تكون الضمانة شخصية، أي أن يقدر قاضي ال

ل ليه خالل مراحعء القبض لقاو اأارتباطات ومصاحل بالبلد جتعل حضوره واستدعاءه 

 الدعوى متاحا.

ها يف ، ونظم2003ة سنةاجلنائي طرةملسوأما املراقبة القضائية اليت أحدثها قانون ا

 ميكن ديل لالعتقال االحتياطيإجراء ب 18من ق م ج فتتضمن  174إىل  159املواد من 

 .قال االحتياطيىل االعتإوء للجاضي التحقيق أن يقرر واحد منها أو أكثر بدل لقا

وعموما ميكن القول أن  اختاذ من التدابري االحرتازية للحد من انتقال فريوس 

كورونا ومنح املعتقلني احتياطيا السرح املؤقت وتفعيل بدائل االعتقال االحتياطي من 
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ب واالختالط من جهة، ومن جهة يساهم يف شأنه أن خيفف من االكتظاظ  والتقار

 احلماية من انتشار الوباء داخل املؤسسات السجنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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 السيد محزة شكلي  

 باحث يف القانون اخلاص    

 خريج ماسرت العدالة اجلنائيةـ فاس 

وس اجلهود الدولية والوطنية ملكافحة فري
 كورونا املستجد: الرهانات والتحديات

 
 مقدمة:

شق األنفس بيتصارع  صبحيث أحلقد عرف العامل اليوم حربا كربى بيولوجية،  

، حيث اكتشف هذا املرض يف 19د ملكافحة جائحة فريوس كورونا، أو ما يسمى بكوفي

 11يف  امليةصحة العال ته منظمةيف مدينة ووهان وسط الصني، وقد صنف 2019ديسمرب 

 باجلائحة.  2020مارس 

ونظرا خلطورة هذا الوباء، فقد خلف العديد من املصابني وتسجيل عدد كبري من 

الوفيات مبختلف بقاع العامل، مما أثر على نفوس األشخاص وفقدان الثقة يف النفس 

وخلق همسات اخلوف واهللع لديهم، بل األكثر من ذلك فقد أثرت هذه اجلائحة العاملية 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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خمتلف جماالت احلياة منها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بل وحتى  على

القانونية، األمر الذي أدى بدول العامل إىل اختاد جمموعة من التدابري االحرتازية 

 واإلجراءات القانونية للتصدي هلذا املرض.

تباع م منه ضرورة اا يستلزممة، رئيواحلقيقة أن العامل يشهد حربا واحدة غري م  

طريق  ذا الوباء، عنلسليب هل اأثرينهج قائم على أساس التعاون الدولي للحد من الت

 ة.كنممكشف كيفية حماربة هذه اجلائحة ولو بأقل خسارة 

 رة نشر قواتورضفقد نص على  عة،ووعيا من مشرعنا املغربي خبطورة هذه الفاج  

زام حبالة واطنني بااللتعية املولت بيةاألمن وقوات املساعدة حتت إشراف السلطات الرتا

 يف عدم اخلروج إالونازهلم،  مث يفالطوارئ الصحية، وخضوعهم ألوامر السلطة باملكو

 حالة الضرورة القصوى.

ندوقا صدس نصره اهلل مد الساك حممللولقد كان الفتا لالنتباه أن خيصص جاللة ا   

 يث كان جلاللةاني، حنسي إراطللدعم املادي من أجل إجناح أي ورش جمتمعي دميق

مات اليت ي مبستوى اخلديب والرقحلبانا امللك الدور الكبري يف تقديم يد العون إىل وطن

أن وضعت  الرأمسالية ةقكما كان لطب يم،يؤديها أطباء األمراض للتصدي هلذا الوباء العظ

 تضامن إىل روحد هذا الستنييث حيدها من خالل تقديم تربعات أغنت صندوق الدعم، 

اء ألعبالتكاليف الناجتة على الذي جعل ا 2011من دستورنا احلالي لسنة  40الفصل 

ع بصفة لى عاتق اجلميعد، تقع لبالب االنامجة عن اآلفات والكوارث الطبيعية اليت تصي

 تضامنية.
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 لدول املقارنةختذتها اايت ال ومن هنا يطرح التساؤل حول ماهي أهم اجلهود  

 س كورونا املستجد؟للحد من تفشي وباء فريو

سلط الضوء ي ارتأيت أن أد العاملصعيال وملعاجلة هذا اإلشكال املطروح اليوم على    

ري هذا ة للحد من تأثة املتبعيجياتعلى جمموعة من اإلشكاالت ذات الصلة بنوع االسرت

 الوباء العظيم، وذلك على الشكل التالي:

ة فريوس كورونا الشق األول: االستراتيجية الدولية ملواجه    
 املستجد
أوال: التدابري املتخذة من قبل التشريعات املقارنة يف جمال   

 مكافحة فريوس كورونا 
 ملستجداوباء كورونا  من تفشي لحدللة ثانيا: تعزيز فكرة التعاون الدولي كآلية فعا

 كورونا حة فريوسكافمل الشق الثاني: االسرتاتيجية األمنية املغربية

 ورونا وباء كأثرين تمابري الوقائية االستعجالية للحد أوال: التد 

 نسان قوق االها حبقت: إعالن املغرب عن حالة الطوارئ الصحية وعال1

 اء كورونوبا فشيت: دور الوحدة الوطنية كآلية فعالة للحد من 2

 رميةكافحة اجلوم باءثانيا: املغرب بني إجراءات احلد من تفشي الو

 ل حالة الطوارئ الصحية: جرمية السرقة يف ظ1

: جرمية نشر األخبار الزائفة يف ظل حالة الطوارئ الصحية وأثرها على نفسية 2

 األفراد  
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 الشق األول: االستراتيجية الدولية ملواجهة فريوس كورونا املستجد
باء، تفشي هذا الو للحد من يومال إن احلديث عن أهم اجلهود الدولية املطروحة  

 سياسية، ومن متاعية والجتمااله يتعلق باحلياة االقتصادية وهو حديث آني، ألن

عامل، جد على دول الاء املستلوبا افاجلهود تطرح إشكالية معقدة تتمثل يف خطورة هذ

االت كذا تشخيص احلونتشاره، وا شيهويتطلب عمال مواكبا جلوانبه وأعراضه وكيفية تف

دوى، ر عن طريق العاالنتشا من حدلاملصابة، والعمل على معاجلتها عن طريق العزل ل

 تطلبات كتحديدلى عدة مد عستنفكل هذه اجلهود تتم عن طريق حتديد خطة شاملة ت

ة كل هذا بطيع حلد منه،اقة طريونوع هذا الوباء ودرجة خطورته وكيفية انتقاله، 

 احلال يتم عن طريق وضع رؤية اسرتاتيجية فعالة.

 وروناكفريوس  ةمكافح يف جمال رنةقاريعات املأوال: التدابري املتخذة من قبل التش

ومة الصينية دأت احلكب، لصنيمنذ دخول جائحة فريوس كورونا املستجد دولة ا

لى عيل من خماطره ض والتقلملرل ايف اختاد إجراءات صارمة حملاولة احلد من انتقا

وس من الدرىل استقاء إمن مرة  كثر أالصحة العامة، حيث دعت منظمة الصحة العاملية يف

 ار املرض.من انتش حلداجل أجتربة الصني وتطبيقها على بقية دول العامل من 

يث حهذا الوباء،  ملكافحة رمةصا ومنه كان البد لدول العامل من وضع إجراءات  

عد بقلقا دوليا،  حية تثريئ صوارطأعلنت منظمة الصحة العاملية أن املرض هو حالة 

ق الدائم بتنسي ص املقرختلة شكرئ، فأصبحت هذه املاجتماعني أجرتهما جلنة الطوا

 اجلهود الدولية.
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ان كدول العامل،  تجدة علىملساحة ونظرا لعدم وجود لقاح وال عالج هلذه اجلائ  

سل ، كالعناية بغاملخاطر من لحدلالسبيل الوحيد هلا هو إعطاء أو طرح طرق فعالة 

ه باليد جتنب ملس الوجارجي، واخل ضاءاليدين باملاء والصابون عند ملس أي شيء يف الف

اظ على البعد ين واحلفليداقم والعينني واالنف والفم، واحلرص على استخدام مع

كل  ء التجمعات يفريق إلغان طعرئ االجتماعي "مسافة مرت"، وكذا إعالن حالة الطوا

ارس دسة يف املاوتأجيل الدر م،ازهلاملناطق ومطالبة املواطنني الصينيني بإلزام من

ري يم باعتباره غيف الصم انتا كواجلامعات، مجيعها إجراءات تبدو صعبة، إال أنه

لة يت تتحملها دوؤولية الملسم امسبوقة يف التاريخ، كما تعكس تلك اإلجراءات حج

ملواطنون الذي يليب فيه ا الوقت ، يفمجعالصني على عاتقها اجتاه نفسها واجتاه العامل أ

 ملستمرةومة اقريبا طوعا دعوات احلكتمليار نسمة  1,4غ عددهم الصينيون أنفسهم والبال

 ملكافحة هذا العدو.

دم وعيها وس كورونا، وعءها لفريتوااح أما بالسبة إليطاليا، فال شك انه يف بداية  

األمر مبحمل  عم اخدهموها طنيخبطورة هذه اجلائحة يف البداية، والستهتار موا

ت وعدد د من اإلصابايدعحيث خلفت ال ني إىل حد اآلن،اجلدية، فقد عانت وال زالت تعا

مرت  ة استفادة مماه اجلائحهذ فحةكبري من الوفيات، لكن سرعان ما تداركت خطة مكا

دن بشكل كذا إغالق املولرياضة، ااء إلغبه دولة الصني، حيث أعلنت احلكومة اإليطالية ب

 .لجوالتوكامل واملدارس واملؤسسات، إىل جانب حضر السفر 

فرباير  23وختفيف من حدة آثار الفريوس، اعتمدت احلكومة اإليطالية يف   

أتبعته سلسلة من املراسيم املعتمدة واليت تهدف إىل وضع إجراءات  6مرسوم رقم  2020
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الحتواء هذا الفريوس، حيث يعترب حظر التجول والتجمعات وإغالق جمموعة من 

الية وخدمات التأمني من أهم التدابري املنصوص املؤسسات، ما عدا اخلدمات املصرفية وامل

عليها يف سطور املراسيم املعتمدة، وال شك أن انتهاك هذه التدابري هو مبثابة جرمية 

جنائية يعاقب عليها القانون اجلنائي اإليطالي بعقوبة حبسية تصل إىل ثالثة أشهر أو 

 بغرامة مالية.

تهم دين تثبت إصابفراد الاأل لىعبد كما ميكن فرض عقوبات تصل إىل السجن املؤ  

من  452و 438لفصل نص التخذة طبقا يف حالة مقاومتهم للتدابري امل 19بفريوس كوفيد 

 القانون اجلنائي اإليطالي.

ثانيا: تعزيز فكرة التعاون الدويل كآلية فعالة للحد من تفشي وباء 
 كورونا املستجد

عان على عاتق ساسني يق أمنيزاال شك ان مصطلح التعاون الدولي يفرض الت   

واجب التاني يتصل بولدولية، ة ااعدالدول، فاألول يتعلق بضرورة التماس وقبول املس

لشأن، وتوحيد ايف هذا  هاقدميتتقديم هذه املساعدة من طرف الدول اليت تستطيع 

 اجلهود للقضاء على هذه اجلائحة.

اإلمجاع على قرار يدعو إىل هلذا فقد وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب  

ضرورة تعزيز التعاون الدولي ملكافحة فريوس كورونا، وهو أول نص اعتمدته املنظمة 

الدولية منذ تفشي هذا الوباء، حيث قال تشانغ جون ممثل الصني الدائم لدى األمم 

املتحدة لصحفيني على هامش اجتماع األمم املتحدة، أنه من الضروري أن حيافظ اجملتمع 

 الدولي على الوحدة والتعاون للقضاء على هذا الوباء.
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ى يل ماكرون، علي إميانورنسالفكما شدد الرئيسان األمريكي دونالد ترامب و  

 تجد.س كورونا املسمن فريو لحدلية ضرورة التعاون الوثيق يف اجلهود الدولية الرام

رها دولة الصني باعتبان مثل يف أتت وليوبالتالي فتجليات تعزيز فكرة التعاون الد   

ىل كسب إليه، مما أدى عالسيطرة ء ووباكربى قد حققت تقدما مهما يف الوقاية من هذا ال

 رجع الفضل إىلياء، حيث لوبا االوقت والتجربة للدول األخرى يف طريقة حتدي هذ

انتقاله  أعراضه وكيفيةالوباء وبقة تعلتقدير جهود دولة الصني يف نشرها للمعلومات امل

مع دول  تعميم خرباتهاو تقاسم  يفلصنيطريقة الوقاية منه، هلذا ال ننكر جهود دولة او

، عن يطاليا وفرنسالعامل كإاول دنت العامل، إضافة إىل جهودها يف تقديم مساعدات أغ

لعدو، ا حماربة هذا يف الدول إىل عونطريق إرسال وحدات طبية جد ِمؤهلة لتقديم يد ال

عزز  طرة عليه، كمااء والسيلوباذا سهامات هامة للوقاية من هوهو األمر الذي قدم إ

 الوباء. ضد ركةالثقة لدى دول العامل يف كسب االنتصار يف املع

 الشق الثاين: االستراتيجية األمنية املغربية ملكافحة فريوس كورونا
عة ىل اختاد جممود دفعه إقرب لمغال شك أن ظهور هذا العدو الغريب بالنسبة ل  

ب غرب احلبيحيث باشر امل نب،جلواالتدابري االستباقية قصد التصدي له من كل امن 

ة خمالفة صارمة يف حال ر عقوباتقراع إالعديد من اإلجراءات االحرتازية، والوقائية، م

نونية إلجراءات القااابري أو لتدم اهذه التدابري، أو عدم اخلضوع هلا، إذن ماهي أه

 ورونا؟س كريورب للحد من تأثري فوالوقائية اليت اختذها املغ
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 أوال: التدابري الوقائية االستعجالية للحد من تأثري وباء كورونا 
نظام  األمن، بأنها و تدابري، أزيةميكن تعريف التدابري الوقائية أو االحرتا   

ر ، كما هو األمدد كيانهيه ائمقانوني يرمي أساسا إىل محاية اجملتمع من خطر ق

 من اإلجراءات ن جمموعةعالن إمة كورونا، لذلك كان البد للمغرب بالنسبة جلائح

 معرض لصحية، لذا ويفلطوارئ اة االحلالقانونية للحد من هذا اخلطر القائم، كإعالنه 

قة هذا العسنقوم بربط  رب،ملغاحلديث عن كيفية تذبري حالة الطوارئ الصحية با

 اإلجراء املتخذ حبقوق اإلنسان.

 نسانقوق اإلها حبقتعن حالة الطوارئ الصحية وعال ( إعالن املغرب1

ب ل أرجاء الرتاكطنني يف واامل إن حالة الطوارئ الصحية تقرتن بتقييد حركة  

ة، وفق حاالت ان السلطأعووال الوطين عرب اشرتاط استصدار وثيقة رمسية لدى رج

، وكذا عموميةلسلطة الل ارجالحمددة قصد احتواء وباء فريوس كورونا، حيث كان 

حية املعلن ة الطوارئ الصنفيذ حال ت يفأعوان السلطة مبا فيها املقدم والشيخ، دور كبري

 ، واملقررة مبقتضى املرسوم2020مارس  20عنها مبوجب قرار وزير الداخلية بتاريخ 

 .2020مارس  24الصادر بتاريخ  2ـ20ـ292

جراءات، حتت طائلة ويتعني على مجيع املواطنني بدون استثناء التقيد بهذه اإل 

توقيع العقوبات املنصوص عليها يف جمموعة القانون اجلنائي، إضافة إىل العقوبة 

املتعلق بسن أحكام خاصة  292.20.2املنصوص عليها يف املادة الرابعة من املرسوم رقم 

حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، واليت ميزت بني مسألة اجلمع بني 
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من الدستور  21بسية والغرامة، ويف ذلك إحالة ضمنية إىل مقتضيات الفصل العقوبة احل

اليت تقر بضمان السلطات العمومية سالمة السكان وسالمة الرتاب الوطين، مع وجوب 

 احرتام احلقوق واحلريات األساسية املكفولة للجميع.

لطوارئ حبالة ا ملتعلقالداخلية اير وز وما أود اإلشارة إليه أن البالغ الصادر عن  

تور من الدس 74لفصل يها يف اعل صوصالصحية، ال ميكن تكييفه ال مبسألة احلصار املن

يق ن طر، على اعتبار أنه األوىل تتم ع59وال مبسألة االستثناء املنصوص عليها يف الفصل 

سألة الثانية صوص املخبما أة، إعالنها مبقتضى ظهري يوقعه بالعطف رئيس احلكوم

ة ن رئيس احلكومارة كل مستشد االن عنها من طرف امللك مبوجب ظهري بعفيتم اإلع

حملكمة  رئيس اإىل افةورئيس جملس النواب، ورئيس جملس املستشارين، إض

 الدستورية.

د ة، جنلق حبالة الطوارئ الصحياملتع 293.20.2وبالتأمل يف نصوص املرسوم رقم   

وكذا  ن املنزل،م كعدم اخلروج ين،وطال العديد من التدابري املعلن عنها داخل الرتاب

لطوارئ م خالل فرتة ابل العموستقتيت إغالق احملالت التجارية وغريها من املؤسسات ال

املذكور  ية من املرسومدة الثانملاص االصحية وغريها من احلاالت، لكن وبالرجوع إىل ن

 ية كاالقتناءساالت أساحسة مخ جندها قد حصرت حاالت اخلروج للضرورة القصوى يف

وظفني وأعوان ل بالنسبة للمثة والعمغااإل والتطبيب والتنقالت العائلية امللحة وكذا حالة

 السلطة. 
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 ء يسمح للسلطةصل إجرااأل يف ومن مت فإن إعالن حالة الطوارئ الصحية، هي  

لتدخل من العام، باو على األ أطننيالعمومية يف حالة وجود خطر داهم على صحة املوا

ل قصد لعمومية تتدخا تاأي أن السلط باشر قصد احلد من تنقلهم ومراقبة حتركاتهم،امل

ها ، كما ينص عليودة إليهالعونه متقييد حرية التنقل عرب الرتاب الوطين واخلروج 

 من الدستور املغربي اجلديد. 24الفصل 

 خطر داهم على رضه وجوديف اريومبا أن تقييد احلريات العامة هو إجراء إد  

فقا د القوانني ووضمن حدو هتهواجمسالمة وأمن املواطنني "فريوس كورونا"، يستعصي 

ا من حيث وحمدد قانوني ستثنائيااون يك للمساطر القانونية املعمول بها، فإنه يفرتض أن

 ة عدم الشطط يفالعمومي طاتلسلااملدى الرتابي والفرتة الزمنية، مبا يفرض على 

واحلريات  باحلقوق اساظل محيث الشكل واملضمون ياستعماله، خصوصا وأنه من 

 األساسية لألفراد.

كما أن تعطيل حقوق اإلنسان بصفة استثنائية يف حالة الطوارئ املعلن عنها، ال       

ينبغي أن يكون مدخال للمساس باحلقوق املتأصلة يف اإلنسان كاحلق يف احلياة، واحلق يف 

واحلق يف حرية الفكر والدين، وألجله يتعني على  السالمة البدنية ومحاية املمتلكات،

اجلميع أال تغيب عنه احلقيقة عند تعامله مع وقائع وأسئلة سلطات الطوارئ اليت قد 

من  27تعيق التمتع الكامل باحلقوق واحلريات األساسية، وهو األمر الذي أكدته املادة 

 اختاد تدابري استثنائية ال االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، اليت تسمح للدولة يف

تتقيد من خالهلا بااللتزامات احلقوقية الدولية، شريطة عدم انطوائها على متييز مبين 

 على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو األصل أو األصل االجتماعي.



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 206P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

 اإلنسان بأنه ية حلقوقروبألواوانسجاما مع هذا التوجه فقد أكدت احملكمة   

ما  يس فقط لتقريرللوطنية، اات لسلطإتاحة هامش واسع من التقدير واالحرتام لينبغي 

بيعة ذلك للبث يف طة، بل وكألماان إذا كانت الدولة تواجهها حالة الطوارئ تهدد كي

ا إىل تدخل طنني أن ينظرولى املواي عنبغيونطاق التعطيل الالزم لتفاديها، وألجل ذلك ال 

وإمنا  قهم وحرياتهم،ييد حلقوتق هاعلى أن ممتثال ألوامرهالسلطات وإجبارهم على اال

جلة ت الصحية ملعاللتعليما، ومدةهي جمرد تطبيق صارم للتدابري االحرتازية املعت

يه من منا النظر إل ذي يتطلبال مروضعية استثنائية ذات أبعاد دولية وإقليمية، األ

س طنيها ضد فريولصحي ملواان ألماحيث املآل بأنه اخنراط قوي من جانبها يف ضمان 

 غري مرئي ينتقل بشكل هائل وسريع.

 اهي إال تدابريسلطات، مال دخلتإضافة إىل ذلك وجيب علينا أن ننظر إىل أن   

ريوس عرضة هلذا الفنا من الايتمح حلماية حقنا يف احلياة وحقنا يف الصحة عن طريق

ل، العدو اجملهو قاح هلذالال ج والقاتل يف بعض األحيان، وذلك لعدم وجود ال عال

 باعتباره من اهم الظواهر املستجدة على العامل.

 اء كورونوبا فشيت( دور الوحدة الوطنية كآلية فعالة للحد من 2

ال شك أن األزمة الصحية احلالية اليت أحدثها تفشي وباء كورونا يف بلدنا   

ما هو أصيل يف  املغرب، هي كمثل باقي األزمات الكربى، كفيلة بأن تكشف عن كل

الشعوب، لكن يف املقابل ميكن أن تكشف كذلك عن كل ما هو سيء فينا، كعدم استجابة 

أغلب املواطنني ألوامر السلطة املكلفة بتدبري حالة الطوارئ الصحية، حيث بدونا 
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نكتشف أن هناك العديد من الفئات الغري الواعية يف نظري خبطورة هذا الوباء، خترتق 

الداخلية وذلك بالتنقل عرب وسائل النقل الغري املرخص هلم بإيصال أوامر وزارة 

األشخاص "كاخلطاف"، وبالتالي أرى وأتأسف هلؤالء األشخاص بعدم اكرتاثهم أوال 

حبياة عائالتهم وذلك بنقل العدوى إليهم وهو ال يعلم خبطورة هذا الفعل، بالرغم من 

ي جيب أن تطبق يف حقه عقوبات صارمة، أنه مل ميتثل ألوامر السلطات احمللية وبالتال

 هذا إن جنى حبياته من هذا الوباء هو وعائلته.

م النخوة ب أصالتنا وقييف تغلي قوىأنا لكن ويف إطار الوحدة الوطنية، فلتكن إرادت  

ا كتشف أننا صرننة سوف نحملاذه هاليت تكتسي جذورنا، وال شك أنه بعد اخلروج من 

 أقوى بكثري.

تفشيه وباء عاملي و ورونا هوس كريوفإقرار منظمة الصحة العاملية أن  ومنه فبعد  

طاليا وفرنسا دمة كإيملتقان البلدان دولة حول العامل، وجدت العديد م 150يف أكثر من 

طبية  تالكها ألنظمةغم من امالرء بعجزا واضحا إىل حد اآلن أمام مواجهة هذا الوبا

 إجراءات أكثر ود يتطلبلحدلبر الوباء العاوصحية جد متطورة، لذلك فمواجهة هذا 

لك بتقييدهم اطنني وذملوق احصرامة، حيث اختذ املغرب عدة إجراءات صارمة يف 

ة بشكل لكمامة الواقيارتداء اوي، لصحوالتزامهم املتواصل واملسؤول بإجراءات احلجر ا

 قصوى.ضرورة الال الةحإجباري بالنسبة لألشخاص املرخص هلم اخلروج يف 

وما أود اإلشارة إليه أن األجهزة الطبية امللقاة على عاتق الدولة، ال ميكن هلا أن    

تتحمل وحدها مسؤولية مكافحة سرعة انتشار هذا الوباء، وأمام هذا الوضع ال يوجد لنا 
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خيار كمواطنني مغاربة، سوى التعويل على خلق نوع من الوحدة الوطنية، ودعم 

ية بتدبري حالة الطوارئ، خاصة اإلجراءات الوقائية ملنع جمهودات أجهزة الدولة املعن

 انتشار الفريوس وعدم الدخول يف مرحلة االنتشار الواسع له.

ملشكلة مة أثبتت أن اة املتقدوبيورومبا أن التجارب يف العديد من البلدان األ   

اط وتطبيق كلة انضبمش اهيمالكربى ليست يف قدرة النظام الصحي وحده، بقدر 

ريق طوس كورونا عن تشار فريان نعجراءات الوقائية اجلماعية، خاصة املرتبطة مباإل

ل بطات الرمسية، اتق السلعلى عقط العدوى، لذلك فمسؤولية مكافحة العدوى ال تقع ف

 ات الصادرة عناإلجراء يعمجىل وتشمل مجيع مواطين الدولة، من خالل االمتثال إ

 وزارة الداخلية. 

من مسؤولية  اء تنطلقلوباحة رك كل منا، أن مسؤولية مكافلذا وجيب أن يد  

قط ف فعندها نكون الدولة، داتهوفردية لتكون بعدها مسؤولية مجاعية يف معاضدة جم

 فتاك. لوباء الاذا هار قد خطونا فعال اخلطوة الصحيحة يف وضع حد النتش

 ميةثانيا: املغرب بني إجراءات احلد من تفشي الوباء ومكافحة اجلر   

 ية ( جرمية السرقة يف ظل حالة الطوارئ الصح1   

س يف ارع بشق األنفيوم، يتصال نهاال جدال أن املغرب ويف ظل األزمة اليت مير م

بة اجلرمية، ا، وحماررونكو حماولة حتقيق نوع من التوازن بني مكافحة جائحة

 ة.صحيطوارئ الال الةحكجرمية السرقة اليت عرفت انتشارا واسعا يف ظل 
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لقانون اجلنائي من ا 505 صله فيفهذا ولقد عرف املشرع املغربي جرمية السرقة  

من  بسويعاقب باحل د سارقا،يع غرياملغربي على أنه من اختلس عمدا ماال مملوكا لل

 .رهمدئة سنة إىل مخس سنوات وغرامة من مائتني إىل مخسما

سنة إىل مخس  بات منقوعا ع هلحيث اعترب املشرع السرقة العادية جنحة ووض  

 نة بظرفملقرتاعامل مع السرقة تدرهم، لكن جنده قد  500إىل  200سنوات وغرامة من 

ناية، وهذا جنحة إىل ن جمة التشديد معاملة صارمة جدا حينما غري وصف اجلرمي

 تها عند توافرفعت عقوبرإن ويت خبالف تعامله مع باقي جرائم األموال األخرى ال

ن ألصل، وال ميكاا هو يف كم نحةا إال أن وصفها اجلنائي بقي جظروف التشديد فيه

تمع طورة على اجملجلرائم خاشد ن أمتربير موقف املشرع املغربي إال يف كون السرقة 

ليت اا من اجلرائم خرى ألنهة أجه بسبب أنها تشكل اعتداءا مباشرا على املال، ومن

ى أنها تكون ة ال خيفالثثهة جيتعود عليها لتصبح ممتهنة من طرف مؤديها، ومن 

 مديني.يذاء العاإلل وأحيانا كثرية دافعة الرتكاب جرائم خطرية كالقت

اية ا بعقوبة اجلناقب عليهعبي غرومنه فاألصل أن السرقة جنحة، لكن مشرعنا امل 

ذا هة التشديد يف ، ألن علارثلكوإذا ما ارتكبت يف ظروف معينة، كارتكابها وقت ا

ة يف ي لكون اجلرميع املغربشرن املمسهولة ارتكاب السرقة، وتقديرا الظرف يرجع إىل 

قد يصل  تشديد العقوبةفبالتالي ، وعيةمثل هذه األوضاع أكثر جسامة من الناحية املوضو

 من القانون اجلنائي. 510ل لفصص اإىل السجن من مخس سنوات إىل عشر سنوات طبقا لن
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ثابة س كورونا هو مبباء فريون وة أبقنيطرهذا ولقد اعتربت احملكمة االبتدائية   

يف رتن بظرد اققون فعل السرقة من القانون اجلنائي، وك 510كارثة مبفهوم الفصل 

رفة اجلنايات غاختصاص  من ايةالتعدد وزمن الكوارث جيعل هذا الفعل مبثابة جن

ف حكم يف املل"تدائية. البامة مبحكمة االستئناف، وليس جنحة خاضعة لنظر احملك

 .09.04.2020صدر بتاريخ     20.2103.495اجلنحي رقم

دا ، فال زال جاهباملغرب ميةعموهلذا وأمام الصراع الذي يواجه السلطات ال   

صيب جلرمية اليت تااحلد من ء ووباوحريصا على حتقيق التوازن بني احلد من تفشي ال

 ساسية.ق اإلنسان األاية حلقومح ميةأموال املواطنني، عن طريق وقاية املنع من اجلر

ل الفقر ت بعواماالاحل صراحة كنا نفسر وقوع جرمية السرقة يف بعض   

ن يستلزم منا ا رثي الذيلكااضع والتهميش واحلرمان والبؤس، لكن ويف ظل هذا الو

لشديد اة، لكن لألسف ات الدولهودجم نكون يدا واحدة للقضاء على هذا الوباء ومعاضدة

ية، حملالت التجاربسرقة ا تهمغباني حالة الطوارئ إلشباع رخيرج لنا لصوصا مستغل

 ارثي.ذا الوباء الكاء على هلقضلها ويضاعفون جمهودات الدولة، عوض إعطاء كل ما لدي

( جرمية نشر األخبار الزائفة يف ظل حالة الطوارئ الصحية وأثرها 2
 على نفسية األفراد

ن نشر األخبار الزائفة، خصوصا يف م {الفايسبوك}نظرا ملا أحدثه العامل األزرق  

ظل الظرفية االستثنائية اليت يشهدها املغرب اآلن، نتيجة انتشار وباء كورونا، قد دفع 

املغرب إىل إعالن حالة الطوارئ الصحية، وأمام هذا الوضع فقد بدل املشرع املغربي 
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ري كبري على جهودا كبرية يف مواجهة وحماربة األخبار الزائفة، نظرا ملا هلا من تأث

حسن سري عمل اجلهات الرمسية املكلفة حبماية األمن والنظام العام، حيث وجهت 

رئاسة النيابة العامة عدة دوريات إىل خمتلف الوكالء العامني، ووكالء امللك للتصدي 

جلرمية نشر األخبار الزائفة، وأصدرت من خالهلا تعليمات صارمة للنيابات العامة 

ملكة من أجل متابعة مروجي األخبار الزائفة ذات عالقة بفريوس لدى خمتلف حماكم امل

 كورونا، واليت من شأنها املساس بالنظام العام وإثارة اخلوف واهللع يف نفوس املواطنني.

فصله  ص يفصحافة والنشر جنده يناملتعلق بال 88.13وبالرجوع إىل القانون رقم   

بنشر  رهم كل من قام بسوء نية،ألف د 200ألف إىل  20على أنه يعاقب بغرامة من  72

أو  ستندات خمتلفةمحيحة أو  صغري أو إذاعة أو نقل خرب زائف أو ادعاءات أو وقائع

س، بأية لفزع بني الناأثارت ا أو عاممدلس فيها، منسوبة للغري، إذا أخلت بالنظام ال

 األماكن يفوه بها ات املفالتهديد أو ياحوسيلة من الوسائل، السيما بواسطة اخلطب أو الص

ملوزعة أو املبيعة أو ا ملطبوعاتو ات أأو االجتماعات العمومية، وإما بواسطة املكتوبا

طة امللصقات ية، وإما بواست العموماعاجتماملعروضة للبيع أو املعروضة يف األماكن أو اال

، أو ريةالسمعية البص اإلعالم ائلوس املعروضة على أنظار العموم، وإما بواسطة خمتلف

 نية.ة الكرتوعامض داإللكرتونية وأية وسيلة أخرى تستعمل هلذا الغر

وبالتالي إذا كانت هذه املقتضيات املذكورة أعاله قاصرة على فئة الصحفيني   

ومؤسساتها، فقد تدارك املشرع املغربي حقا تأثري هذه اجلرمية املرتكبة من طرف 

للتكنولوجيا، وذلك من خالل إدخال أشخاص عاديني، خاصة يف ظل التحديات الراهنة 

، حيث جرم 103.13عدة تعديالت على نصوص القانون اجلنائي، مبقتضى القانون رقم 
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، جمموعة من األفعال ذات الصلة باجملال 447.3و  447.2و  447.1يف فصوله 

املعلوماتي ووسائل التواصل االجتماعي املاسة حبرمة احلياة اخلاصة بصفة عامة، كما 

الذي نص على أنه كل من قام ببث أو  447.2يف هذا الصدد مقتضيات الفصل تدخل 

توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع 

ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد املس باحلياة اخلاصة لألشخاص أو التشهري بهم، يعاقب 

 ألف درهم. 20إىل  2000من سنة إىل ثالث سنوات حبسا وغرامة من 

ألنه  ثرية ومتعددة،ألفراد كاوس نف وبالتالي فمظاهر تأثري األخبار الزائفة على 

 ليت تدعي وجودألخبار ان امعة لألسف الشديد ويف ظل األزمة احلالية، جند جممو

اعة ريوس، وكذا إشهذا الف يجةنت إصابات كثرية، وإشاعات الكذب حول كثرة الوفيات

لذي ااخلية، األمر زارة الدوىل إها غالق كافة احملالت التجارية ونسبتصدور قرار بإ

املديرية  وضع فقد أهابتم هذا الأماوذا جيعل الفرد يفقد اإلحساس باألمن واالطمئنان، ل

اليت متس  شاعات الكاذبةهذه اإل مع اعلالعامة لألمن الوطين بعموم املواطنني عدم التف

ة ستبقى متواصل التقنية اتاخلربواألحباث القضائية باإلحساس باألمن، مؤكدة بأن 

ب ه نفسه التالعن سولت لل مكيف حتت إشراف النيابات العامة املختصة، لضبط وتوق

 تهم.ى أمنهم وسالمتؤثر عل ليتة امبشاعر املواطنني، عن طريق نشر األخبار الزائف

باختاذها السلطات  ويف األخري ال ميكن لنا أن ننكر مدى قوة اجلهود اليت قامت   

املغربية للحد من تأثري تفشي هذا الوباء املستجد، سواء من حيث اإلجراءات 

االحرتازية أو الوقائية، باعتبارها الوسيلة الفعالة للقضاء على هذا الوباء، ويف مقابل 

ذلك ال ميكن أن تغيب عنا حقيقة الطريقة اليت ميكن من خالهلا احلد منه أكثر بل 
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الة، وهي استجابة املواطنني ألوامر السلطات العمومية، عن طريق اخلضوع وبطريقة فع

إلجراءات حالة الطوارئ الصحية، وكذا االهتمام أكثر مبعاضدة جمهودات الدولة، 

لتفادي هذا العدو الذي يصيب حقنا يف احلياة كحق من احلقوق الكونية ذات األولوية عن 

 باقي احلقوق الفردية.  
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 األستّاذ عادل جالل منصور

  ائي لألعمالون اجلنقانال باحث يف                             

ثابت  و املتغري يف السياسة اجلنائية ال
 على ضوء  فريوس كورونا املستجد

 
 مقدمة:

 اصر على مستوىنا املععتمها جم شك أن التغريات البنيوية اليت أضحى يعرفال 

بة تلك ريع مواكلتشاغة صيا خمتلف اجملاالت أضحت تفرض على القائمني على

صياغة  ني أحيانا، أوة القوانظوممن املستجدات الطارئة، وذلك عن طريق تعديل وتنقيح

 وإصدار قوانني جديدة أحيانا أخرى.

ه يبقى حمدود إال أن التدخل التشريعي ومهما بلغ من الدقة والشمولية، فإن

الفعالية والنجاعة ما مل يتم إشفاع القوانني مبقتضيات جنائية وزجرية تشكل سياجا 

 خصوصا بني بعض الفئات من املتهاونني واملستهرتين. هضامنا إلنفاذ

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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من  جزء ال يتجزأ اعتبارهاب(  اصةوإذا كانت القوانني اجلنائية ) العامة و اخل

ظاهر ملكافحة كل م مد عليهاعتت املأحد أهم االليامنظومة التشريع ببالدنا ، تبقى 

ناجعة و  سياسة جنائية م اعتماديت املماالحنراف و اإلجرام ، إال أنها تبقى بدون روح 

 متطورة وواضحة املعامل و األهداف .

سة ل السياا ملدلوقد أعطو رامإلجلذلك جند أن فقهاء القانون اجلنائي و علوم ا

 التدابري اليتو إلجراءاتالك تمة ، حبيث اعتربوها بصفة عااجلنائية مفهوما واسعا

اب أنها خلق اضطرشاليت من ة وروعي لبعض األوضاع الغري املشتقررها الدولة للتصد

قتصادية أو اتيجية )رتاالسابضرب أحد مصاحله  غري مشروع داخل اجملتمع وذلك

ضفاء مل بذلك على إتع، وية(القأخ منية أو حتى ثقافية أواجتماعية أو سياسية أو أ

 .ية رادعةءات عقابزاجب وك مشفوعاالطابع التجرميي لتلك األفعال أو الرت

 Feurbachفويرباخ  جلنائي "ه افقيوبشكل أدق فالسياسة اجلنائية كما اعتربها ال

من  يف مكان معني وقت معني  وا يف" هي جمموعة الوسائل الزجرية اليت ميكن اختاذه

 . أجل مكافحة اإلجرام

املالحظ أن السياسة اجلنائية املغربية قد عرفت تطورا ملموسا حبكم مواكبتها و

ي يوازي أيضا تطور ملتغريات الساحة الوطنية على خمتلف األصعدة، بالشكل الذ

، وعلى فرضها على كافة األجهزة املتدخلةالتحديات اليت أضحت تمستوى اجلرمية، و

تنزيل  د أهم املؤسسات اليت يقع على عاتقهارأسها العدالة اجلنائية باعتبارها أح

احلقوق انسجام تام بني تعزيز احلريات و ، وذلك يفسياسة جنائية وطنية ناجعة
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الفردية و اجلماعية من جهة، وبني ضرورة التصدي بشكل ناجع و فعال لكل مظاهر 

 االحنراف و اإلجرام.

ملستجد، اراف الحنر اظاهمإال أن إجياد أجوبة وحلول زجرية ناجعة لبعض 

جابة االست، ولالزمةالسرعة ابخل لتديفرض على الفاعلني يف جمال السياسة اجلنائية ا

باملساس ر ما تعلق األم صوصا إذاخية نونلكل النواقص اليت ميكن أن تعرتي املنظومة القا

غية ضمان ، بد واجلماعاتة لألفرااسيسقوق األاحلريات و، أو احلباألمن والنظام العامني

بارها ثوابت ، باعتاءعتدل اكومحاية ممتلكاتهم من  قهم يف سالمتهم اجلسديةح

طار ، ويف هذا اإلةاخل الدولدة  وميى السلطات العمدستورية تقع مسؤولية محايتها عل

 : من دستور اململكة يقضي بأنه 21ل جند أن الفص

 .تلكاته ممية محاو" لكل فرد احلق يف سالمة شخصه ، وأقربائه ، 

رتام يف إطار اح ‘ اب الوطينلرتة ان السلطات العمومية سالمة السكان ، وسالمتضم

 احلريات و احلقوق األساسية املكفولة للجميع ".

لة ، ة العامة للدون السياسأ متجزيوتبعا لذلك ، تبقى السياسة اجلنائية جزء ال 

 ون .ق و القانة احلبناء دولليا ساسأإن مل نقل أحد أهم مرتكزاتها باعتبارها رافدا 

واسع على  ، وأمام انتشار جائحة وباء كورونا املستجد بشكلومن هذا املنطلق

، وبالنظر ملا له من تداعيات جسيمة على سالمة السكان مستوى كافة دول العامل

، فقد أقرت معظم الدول جمموعة من التدابري الوقائية اليت أوصت بها أرواحهمو
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، حيث مت فرض على رأسها منظمة الصحة العامليةو، اهليئات واملنظمات الصحية

 . د من انتشار الوباء بني األشخاصإجراءات العزل الصحي كآلية للوقاية و احل

وم غيربيسوس وس أدهانيدرت"  إذ أوصى املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

Tedros Adhanom Ghebreyesus ستعجلة امل بري" بضرورة اختاذ جمموعة من التدا

ة إبطاء ة الباهضة بغيالقتصادياو عيةختادها رغم تكلفتها االجتمالالزم على الدول اا

 ،تجاريةات الدارس و املؤسسطيل امل، ومن بينها تع 19وثرية تفشي فريوس كوفيد 

 تهم " .حفاظ على سالملبيوت للاام لتزاوإلغاء الفعاليات الرياضية و توجيه الناس إىل 

سب الوقت كدان على ساعيم ركاتهتقييد حتبيوت وفمطالبة الناس بالتزام ال

 .شيتفامل م الصحية حملاربة الوباءختفيف الضغط على النظو

ذ إ، طوارئ الصحيةحالة ال فرضبا بالدنيف هذا السياق قامت السلطات العمومية بو

 1441رجب  28الصادر بتاريخ  292.20.2مت إقرارها مبوجب املرسوم بقانون رقم 

اءات ة و إجرلصحيالة الطوارئ ايتعلق بسن أحكام خاصة حب 2020ارس م 23املوافق ل 

فق املوا 1441رجب  29در بتاريخ الصا 293.20.2اإلعالن عنها ، و كذلك املرسوم رقم 

 .طيناب الوالرت ر أرجاءطوارئ بسائاملتعلق بإعالن حالة ال 2020مارس  24ل 

صحية من لة الطوارئ البفرض حا قاءرتومبوجب القانون املومأ إليه أعاله فقد مت اال

من  حيال كللتطبيق واجبة ا بقىتية قرار إداري إىل قانون يتضمن جزاءات زجرية عقاب

 إجراءاته . مل ينضبط ملقتضياته و
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، ملاملعاضحى واضح أأنه قد  بدوي إن كانالتعامل مع هذا الوضع املستجد و إال أن

طوارئ إعالن حالة الوضي بفرض لقاون ااناجلنائية بالقبعد تعزيز الرتسانة القانونية  

ليت سوف ر لإلكراهات ا، بالنظةوقعملتر لن يكون بتلك البساطة االصحية ، إال أن األم

اس من ن ضرورة االحرتاألساس عة باجتتطرح امام السلطة القضائية بكافة مكوناتها الن

منها ، ملا  سالبة للحريةالبملتعلقة الك ا تاملغاالة يف إعمال تلك اجلزاءات العقابية خصوص

بشكل كبري و كاني ضيقميز حخل يس لألشخاص داميكن أن ينجم عنه من جتميع و تكد

 رته .اصد حميف تفتشي الوباء الذي حنن بصد م، وهو ما سيساه

،  والغاياتة املعاملحاضوية ومن هنا تظهر أهمية ضرورة اعتماد سياسة جنائ

، مع جد الراهنذا املستن هعجم ن أن ينميكبهدف التصدي لكل مظاهر اإلجرام الذي 

سجم ملرحلة مبا ينتدبري ا غيةبلة ضرورة التنسيق مع باقي السياسات العمومية للدو

 إلنسان و ضمانلكونية لاوق حلق، ومبا يعزز احرتام اثوابت الدولة ومرتكزاتهاو

  يفت و املتغريصد الثابا رمن ، الشيء الذي يستوجبت الفردية واجلماعيةاحلريا

 .   ـ COFID 19تجد ـ  ملسانا السياسة اجلنائية املغربية على ضوء فريوس كورو

ية على ضوء فريوس كورونا املستجد : الثابت يف السياسة اجلنائأوال
 ـ 19كوفيد 

أ إن مبدأ  الثبات  يف السياسة اجلنائية و إن كان يساهم بشكل كبري يف تكريس مبد 

فراد بسيادة القانون بصفة عامة ، على اعتبار  إميان األعالشرعية اجلنائية داخل اجملتم

اعتقادهم الراسخ بكفايته لتحقيق األمن واالستقرار والقانون اجلنائي بصفة خاصة و
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، إال أن هذا املبدأ سرعان ما يصبح حمل نقاش  أمام  كل مستجد من شأنه داخل اجملتمع

 .اس باملصاحل العليا داخل اجملتمعاملس

نطالقا مما الواقع ، ارض ألى عب جند أن تنزيل السياسة اجلنائية وهلذا السب

ض ري مشروعة تفرغضطرابات ن اع ميعرتض السري العادي للحياة العامة داخل اجملتم

 للتصدي عالية الالزمنيعة و الفلسربا على القائمني على إنفاذ القانون بضرورة التدخل

 ألي اختالل مهما كان مصدره أو سببه .

مة ورية تتوىل مهائية دستقض طة، كسلتظهر أهمية جهاز النيابة العامة ناومن ه

قه اس بأي من حقوأنه املسن شا مممجاعات من كل الدفاع عن حقوق اجملتمع أفرادا و

فة عامة ، فالقضاء بصةتى الصحيو حأة الثقافي األمنية أو االقتصادية  أو السياسية أو

شخاص ق األاية حقوعليه عبء مح من الدستور هو من يقع 117حسب الفصل 

 ن .ق القانوطبيتلى حرياتهم و أمنهم القضائي و السهر عاجلماعات وو

فإقامة و ممارسة الدعوى العمومية نيابة عن اجملتمع يبقى اختصاص أصيل للنيابة 

، كما أنها من قانون املسطرة اجلنائية 36و  3العامة كما تقضي بذلك مقتضيات املادتني 

شرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكيب املخالفات للقانون اجلنائي تتوىل مبا

، من نفس القانون 49و  40للمادتني متابعتهم طبقاتصدر أوامر بضبطهم وتقدميهم وو

على كل موظف بلغ إىل علمه أثناء ممارسته ة وويف هذا اإلطار يتوجب على كل سلط

أن يوجه ل امللك أو الوكيل العام للملك ويملهامه ارتكاب جرمية ما أن خيرب بذلك فورا وك

إليه مجيع ما يتعلق باجلرمية من معلومات وحماضر ووثائق ، كما يتوجب على كل من 
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شاهد ارتكاب جرمية متس باألمن العام أو حبياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل امللك أو 

من قانون  43و  42 الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية وفق ما تلزم به املادتني

منه اليت تلزم ضباط الشرطة القضائية الذين يتم  57كذا املادة املسطرة اجلنائية، و

إشعارهم حبالة التلبس جبنحة أو جناية أن يقوموا بإخبار النيابة العامة بها فورا حتى 

 يتأتى هلذه األخرية مباشرة عمليات البحث القضائي وفقا للقانون .

سب يتبعون هلا ح سية اليترئاة الالعامة ختضع دستوريا للسلطوحبكم أن النيابة 

يمات م بالتعللتزاتعني عليهم االي، كما من دستور اململكة 110ليه بالفصل ما أشري إ

 .طةمن تلك السل الكتابية القانونية املوجهة إليهم

أضحى رئيسا  هو الذي نقضال ومبا أن السيد الوكيل العام للملك لدى حمكمة

جب القانون قلها إليه مبوليت مت ناات حي، مبوجب الصالة العامة باململكة املغربيةلنيابل

لدى  ل العام للملكىل الوكيل إة بالعداملتعلق بنقل اختصاصات السلطة املكلف 33.17رقم 

وتطبيقا  ن هذا القانونماألوىل  ادةملا، فحسب لنقض بصفته رئيسا للنيابة العامةحمكمة ا

 ن، فإةق بالنظام األساسي للقضااملتعل 106.13انون التنظيمي رقم من الق 25للمادة 

قضاة  ارس سلطته علىلعامة ميابة نيابصفته رئيسا للالوكيل العام لدى حمكمة النقض و

 ارسون مهامهمميهم بذلك ، ولكةني له مبختلف حماكم املمالنيابة العامة التابع

 سلطة و إشراف لعمل حتتاها ب يرواختصاصاتهم املنصوص عليها يف التشريعات اجلا

  .لينيمراقبة رئيس النيابة العامة و رؤسائهم التسلسو
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و   2017أبريل  3الصادر بتاريخ  1.17.10وال شك أن الظهري امللكي الشريف رقم 

لدى  جلاللة امللك اميل العلوكب االقاضي بتعيني السيد حممد عبد النباوي  يف منص

 كربى خلطة عملعامل الامل رسمتارطة الطريق اليت ، يعترب مبثابة خحمكمة النقض

املطاعة  مره السامية ولته أواجال طى، حيث أعلنيابة العامة باململكة املغربيةجهاز ا

، يانتهصو العمل على  ام العاملنظاية ، ومحاو الذوذ عنهبضرورة الدفاع عن احلق العام 

جاللته   اليت ارتئاها اإلنصاف و للعدامتمسكني يف ذلك بضوابط سيادة القانون و مبادئ 

ريات حانة حقوق و يص القائمة على ،ون ، نهجا موفقا الستكمال بناء دولة احلق و القان

 الواجبات . وم بني احلقوق ن التالزمار إط املواطنني و املواطنات ، أفرادا و مجاعات ، يف

لى إمداد ، عده ملهامهقلتمة ومنذ لعاا نيابةو يف هذا اإلطار فقد عمل السيد رئيس ال 

يضة اليت د اخلطوط العرالذي حد ولاأل كافة مكونات النيابة العامة باململكة باملنشور

ريقة تصريف توحيد ط وبط ضة ، بغيتغال عليها وفق خطة دقيقة وحمكمةسيتم االش

 .يةو تأطري هيةوجيتها وفق مقاربة القضايا اليومية اليت تشتغل علي

ياسة ة أولويات السرة مراعاضروبمة سيد رئيس النيابة العاويف هذا الصدد أوصى ال

، لعامااهتمام الرأي بتستأثر  ليتايا اجلنائية ، وذلك بإيالء العناية القصوى بالقضا

 ، انطالقااطننيعور املوشس متيت للجرائم الواختاذ مواقف و قرارات حازمة للتصدي 

ملال محاية العامة وااحلياة  ليقختـ  احلرياتمن جمموعة من املداخل ) محاية احلقوق و 

 .لدولي(لقضائي ااون عاـ تعزيز الت العام ـ محاية األمن والنظام العام
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ة التصدي لكل ة بضرورملعاة اهذا و قد أوصى كذلك منشور السيد رئيس النياب

ل كافة مل بصرامة حياو التعا بيهرتكم، وباختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن خرق للقانون

 ملشرع .إرادة ا قيقحت م وفق األسلوب و الكيفيات اليت من شأنهااجلرائ

ـ  ورونا املستجدفريوس ك باءوار وانسجاما مع الظرفية الراهنة املتعلقة بانتش

ة ائية ذات الصلسة اجلنلسيانزيل ا، فإن عمل النيابات العامة فيما خيص ت 19كوفيد 

ورة ا بالنسبة لضريري خصوصتغ يأ باجملاالت املذكورة تبقى واجبة التطبيق من دون

 كاتهم . ألشخاص و ممتلبسالمة ا وم  لعاالتصدي للجرائم املاسة بأمن الدولة و النظام ا

أساس  ا الدولة و هوقوم عليهتيت ال فضمان األمن للمواطنني هو من ضمن األولويات 

م جاتهاطنني و حابات املوتطلمعة استقرارها ووجودها ، وقد يتسع نطاقه باتساع رق

ولويات ية يعد من األذه الظرف هيفعي امللحة ، وال شك أن األمن االقتصادي و االجتما

كنة حتى يعم ملتاحة و اململوسائل ال ابك الكربى اليت جيدر بالنيابات العامة التجند هلا

 االستقرار االقتصادي داخل اجملتمع و الدولة .

ة يف األسعار و احتكار السلع و فتفعيل القوانني ذات الصلة مبحاربة الزياد    

البضائع و الغش فيها و محاية املستهلك و غريها ، إضافة إىل ممارسة النيابات العامة 

لصالحياتها فيما خيص تأطريها و مراقبتها ملهام بعض املوظفني و األعوان اللذين 

ر ميارسون بعض مهام الشرطة القضائية مبوجب نصوص خاصة يف بعض اجملاالت يف إطا

من قانون املسطرة اجلنائية ووفقا للصالحيات املتاحة للنيابة العامة مبوجب  27املادة 

من نفس القانون  و بعض القوانني اخلاصة اليت تؤطر جمال عملهم ، فهي  42املادة 
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تبقى إحدى أهم الوسائل القانونية اليت ميكن تفعيلها من طرف النيابة العامة لضبط و 

 االقتصادي للدولة و اجملتمع .محاية النظام العام 

لتدخل لتبقى كافية   اخلاصة  عيةشريويف هذا اإلطار نشري إىل أن املقتضيات الت  

يق مكاسب غري فية لتحقلظرل ابكل فعالية و صرامة ضد كل من سيعمل على استغال

كني نذكر لصحية للمستهللسالمة او ال أمشروعة أو التالعب يف األسعار اجلاري بها العم

 من بينها :

يونيو  30تاريخ بادر املنافسة الص واملتعلق حبرية األسعار  104.12ـ القانون رقم 1

2014   

حيث لوكيل امللك إجراء املتابعة ضد كل من يقوم بأي من األعمال املدبرة أو 

االتفاقيات أو التحالفات الصرحية أو الضمنية كيفما كان شكلها أو سببها عندما يكون 

عرقلة املنافسة أو احلد منها أو حتريف سريها يف سوق ما وفق أوضاع  الغرض منها

معينة ، كما أن عدم حترير وتسليم   فواتري شراء السلع أو املنتوجات  أو عن تقديم 

اخلدمات ، و كذا االدخار السري للبضائع أو املنتوجات قصد املضاربة فيها بأي حمل 

عار فيما خيص السلع أو املنتوجات أو اخلدمات كان أو الزيادات غري املشروعة  يف األس

من القانون املذكور  67و  62و  58و  6املنظمة أسعارها ، كلها جرائم مشار إليها باملواد 

منه ،  69توجه احملاضر والتقارير املنجزة بشأنها إىل وكيل امللك املختص طبقا للمادة 

حلبس من شهرين إىل مخس حيث تبقى العقوبات احملددة هلا ترتاوح بني عقوبة ا

( ،كما  1.000.000سنوات وكذا غرامات مالية ميكن أن تصل قيمتها إىل مليون درهم ) 
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ميكن أن يعاقب عليها باحلرمان من واحد أو أكثر من حقوق املواطنة  حسب احلاالت 

 من نفس القانون . 77و  76و 75املقررة باملواد 

 18ريخ صادر بتاك الماية املستهلتدابري حلاملتعلق بتحديد  31.08ـ القانون رقم  2

  2011فرباير 

روعة ارية غري املشاهر التجلظون احيث  يهدف هذا القانون إىل محاية املستهلك م

قضائية ط الشرطة الابحيث يتوىل ض س ،من ارتفاع األسعار و االحتكار و الغش و التدلي

 هذا الصدد ات املرتكبة يف املخالفيفث لبحاو الباحثون املنتدبون من قبل اإلدارة املختصة 

من  170و 167و  166د قا للمواوف ختصحيث توجه احملاضر املنجزة  إىل وكيل امللك امل

قوبات عاقب عليها بعلقانون ماذا ع هالقانون املذكور ، وتبقى األفعال اجلرمية موضو

 . كل حالة على حدة   منه حسب 194إىل  173زجرية خمتلفة طبقا للمواد من 

 05 ر بتاريخلصاديف البضائع ا املتعلق بالزجر عن الغش 13.83ـ القانون رقم  3

 1984أكتوبر 

حيث أن هذا القانون جيرم جمموعة من األفعال املتعلقة حباالت الغش يف البضائع 

و املنتوجات عن طريق اخلداع أو التزييف أو التدليس  و اليت تبقى معاقب عليها قانونا 

ترتاوح بني ستة أشهر و مخس سنوات و غرامة مالية ترتاوح بني  بعقوبات حبسية

درهم ، كما ميكن مضاعفة العقوبات املذكورة إذا كان من شأن  24000درهم و  1200

الغش املرتكب أن يشكل خطرا على صحة اإلنسان وفق التفصيل املشار إليه بالفصلني 
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ين سنة سجنا إذا سبب ابتالع املواد األول و الثاني من القانون املذكور وقد تصل إىل عشر

 املغشوشة و الضارة بالصحة إىل املوت دون نية ذلك .  

علق املت 1959أكتوبر  29 الصادر بتاريخ 1.59.380ـ الظهري الشريف رقم  4

إىل  حملددة قانوناالعقوبات اصل د تقبالزجر عن اجلرائم املاسة   بصحة األمة ، حيث 

على  ة وكانت خطريةة البشريغديللت منتوجات أو مواد معدةاإلعدام إذا ما مت تصنيع 

 صحة األمة .

 17 ر بتاريخلصاداات و اخلدمات املتعلق بسالمة املنتوج 24.09ـ القانون رقم  5

  2011غشت 

حيث يهدف هذا القانون إىل حتديد متطلبات السالمة الواجب مراعاتها يف مجيع 

نوحة أو املستعملة يف السوق ، غري املنتوجات املنتوجات و اخلدمات املعروضة أو املم

د هذا القانون الغذائية أو املتعلقة األدوية و املستحضرات الصيدلية و الطبية ، حيث حيد

تشكلها تلك املنتجات  العارض للوقاية من األخطار اليتالتزامات املصنع واملنتج و

كذا األعوان رطة القضائية و، لضباط الشيت يسند فيها هذا القانون البحثوال واخلدمات 

منه ، حيث يتم  49إىل  38، طبقا للمسطرة املنصوص عليها باملواد املعينون هلذا الغرض

توجيه احملاضر املنجزة لوكيل امللك املختص و الذي له إصدار األمر حبجز تلك املنتجات 

املسجلة طبقا غري املطابقة وكذا حجز أي الة أو وسيلة نقل استعملت يف ارتكاب املخالفة 

من القانون املذكور ، كما أن العقوبات املقررة به قد ترتاوح بني شهر واحد  44للمادة 
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حبسا و إىل حدود مخس سنوات و غرامات مالية قد تصل إىل مليون درهم حسب 

 من نفس القانون . 60إىل  50احلاالت الواردة باملواد من 

ر ية الصادغذائللمنتجات ال صحيةاملتعلق بالسالمة ال 28.07ـ القانون رقم  6

  2010فرباير  11بتاريخ 

تلك  وجات الغذائية ية للمنتلصحامة حيث يضع هذا القانون  املبادئ العامة للسال 

تعني التقيد يوانات اليت يغذية احللت عدةاملتعلقة مبواد التنظيف و التطهري واملواد امل

وان بحث فيها لألعمهمة ال سندتيث بها، وبتحديد شروط عرضها يف السوق الوطنية ، ح

لشرطة اذا باقي ضباط ائية و كلغذاات التابعني للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتج

من  24إىل  21ا باملواد صوص عليهملنارة القضائية و السلطات العمومية األخرى وفق املسط

دة بنفس وبات الوارقعلما أن الع ،ة  ختصالقانون املذكور حتت إشراف النيابة العامة امل

 ( مائة100.000 )د تصل إىلة قاليالقانون ترتاوح بني شهر و ستة أشهر و غرامات م

 من نفس القانون . 28إىل  25ن د ممواألف درهم حسب طبيعة املخالفات املسجلة طبقا لل

ض أن تكتسيه بع ما ميكن عن نظروبصفة عامة فإن تلك القوانني اخلاصة وبغض ال

غربي ، ون اجلنائي املمة للقانلعااوص مية من أوصاف جنائية أشد وفق النصاألفعال اجلر

 العامة تالعب باملصاحلأ على التجرسي فإنها تبقى كافية للضرب بيد رادعة يف حق كل من

 للمواطنني.

وبقدر ما لألمن االقتصادي للمجتمع من أهمية، يف الظرفية الراهنة كما أوردنا 

اء فريوس كورونا الصحية من شأنها املساس اجلسيم بالسالمة أعاله، إال أن تداعيات وب
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اجلسدية اليت ينبغي على كافة مكونات السلطة العامة ضمانها و محايتها ألفراده وفق 

 ما يلزم به دستور اململكة و قوانينها .

يتها غيري اسرتاتيجتعوة إىل مد رهاويف هذا اإلطار جند أن السياسة اجلنائية بدو

و أجرية القائمة انني الزلقولملي خيص جمال التشريع و كذا التنزيل العسواء فيما 

السلطات  ية الصادرة عناإلجرائ ة وارياملستجدة فيما له عالقة  بإنفاذ القرارات اإلد

ملتغري يف طرق إىل رصد اإىل الت ونايدعسالعمومية املختصة يف الظرفية الراهنة، وهو ما 

 ضمن النقطة الثانية . 19فيد كو د ـوس كورونا املستجالسياسة اجلنائية على ضوء فري

: املتغري يف السياسة اجلنائية على ضوء فريوس كورونا ثانيا 
 19املستجد ـ كوفيد 

 ـ على 19كوفيد  ـكورونا  وسفري إن التعاطي مع املستجد املتعلق بانتشار وباء

 حلاملة للفريوساحلاالت ض ابع مستوى العديد من دول العامل ، ومع بداية تسجيل

حتواء استعجلة بغاية ابري امللتدن امببالدنا دفعت السلطات العمومية الختاذ جمموعة 

 تفشي الوباء بني أوساط املواطنني .

وبالنظر ملا يشكله هذا الوباء من تهديد خطري لصحة وسالمة األمة ، فقد كان لزاما 

ل دقيقة بغية تأطري عمحة ومقاربة تشريعية قانونية واض على املشرع أن يتدخل وفق

، خصوصا وأن بعض قرارات السلطات العمومية من شأنها السلطتني القضائية والتنفيذية

، كاحلق يف التجول والتنقل واجلماعاتاملساس ببعض احلقوق الدستورية لألشخاص 

، وهو ما سيجعل بعض ات و غري ذلك من احلقوق األساسيةواحلق يف عقد جتمع

 . القانون املؤطر هلا يف هذا الصددية مشوبة بعدم املشروعية أمام غياب القرارات اإلدار
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ثرية وة للتخفيف من التحفظي ريةداومن متة فقد مت إقرار جمموعة من التدابري اإل

رض حالة فمية على عموال حركية األشخاص داخل اجملتمع ، إذ عملت السلطات

 1441رجب  28صادر بتاريخ  292.20.2الطوارئ الصحية مبوجب املرسوم بقانون رقم 

اءات ة و إجرلصحيالة الطوارئ ايتعلق بسن أحكام خاصة حب 2020مارس  23املوافق ل 

فق املوا 1441رجب  29در بتاريخ الصا 293.20.2اإلعالن عنها ، و كذلك املرسوم رقم 

 طين .اب الوالرت ئر أرجاءاملتعلق بإعالن حالة الطوارئ بسا 2020مارس  24ل 

ة الل الفرت، خزمةبري الالتداال مة  اختاذ مجيعر املرسوم بقانون للحكوحيث يق

 وة، أو مناشري و إداري ميةنظيراسيم و مقررات ت، مبوجب ماحملددة للحجر الصحي

الة الوبائية فاقم احلتون دلة ، من أجل التدخل الفوري و العاجل للحيلوبالغات

 ان سالمتهم .خاص و ضمألشاة يا، وتعبئة مجيع الوسائل املتاحة حلماية حللمرض

إال أنه و إلنفاذ تلك القرارات و اإلجراءات املصاحبة لفرض حالة الطوارئ الصحية 

كان ال بد من تسييجها جبزاءات زجرية عقابية ، حيث ومبوجب املادة الرابعة من هذا 

القانون فقد جلأ املشرع  إىل إقرار عقوبة حبسية تراوحت بني شهر و ثالثة أشهر 

ذلك دون اإلخالل درهم أو إحدى هاتني العقوبتني، و 1300و  300وبغرامة ترتاوح بني 

، وذلك يف حق كل عليها يف باقي القوانني اجلنائيةبالعقوبات اجلنائية األشد املنصوص 

، أو عرقل رات الصادرة عن السلطات العموميةالقرامل يتقيد مبقتضيات تلك األوامر ومن 

ف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه ، أو عمل على حتريض الغري تنفيذها بواسطة العن

على خمالفة أحكامها بواسطة اخلطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها يف األماكن أو 
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السمعية البصرية أو  االجتماعات العمومية أو بواسطة خمتلف وسائل اإلعالم

 .ة إلكرتونيةتعمل هلذا الغرض دعام، أو أي وسيلة تساإللكرتونية

عد ، مباشرة بعامةنيابة الال اسةفقد بادرت رئ وتفعيال هلذا املستجد التشريعي

يف  ابيإىل االخنراط اإلجي 2020مارس  24نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية بتاريخ 

يف إجراء  و عدم الرتدد الراهنة حلةملراالصرامة اليت تقتضيها تطبيق مقتضياته باحلزم و

اة املواطنني ا على حيظفاحذلك واملتابعات القضائية لردع املخالفني األحباث و 

فقد  2020أبريل  02اريخ بت نها، ويف هذا الصدد وحسب البالغ الصادر عوسالمتهم

شخص من بينهم  4835موعه ا جممعة عملت خمتلف النيابات العامة باململكة على متاب

، وناعلن عنها قانوارئ املالط الةح أحيلوا على احملكمة يف حالة اعتقال خلرقهم 334

قانون ي ملقتضيات اليل العملتنزال وهو مؤشر إجيابي من شأنه خلق انسجام على مستوى

 املتعلق حبالة الطوارئ .

يف السرعة  الدنا املتمثللعامة ببة ايابوباملوازاة مع هذا النهج الذي سارت عليه الن

، لمواطنل اة   اليومية ناحي احليمف تلى خميف التفاعل مع كافة املتغريات اليت تطرأ عل

دية أو بسالمته اجلس ات الصلةة ذوريخصوصا إزاء كل ما من شأنه املساس حبقوقه الدست

لزائفة اتصدي لألخبار ة على الملكاملب، فقد عملت خمتلف النيابات العامة حتى النفسية

، واطننيبني أوساط امل انالطمئنم اعد واليت يتم تروجيها و اليت من شأنها خلق ارتباك 

 .شخصا يف هذا الصدد 58ه ما جمموع حيث مت فتح أحباث قضائية تكللت بإيقاف
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العقوبة  ئم على اعتبارائي القاجلناكر ،  ومتاشيا مع الففانطالقا من هاته املعطيات

عقابي  تدخل وفق نظاميث أن ال، حرامياسة اجلنائية يف مكافحة اإلجمن أهم وسائل الس

ة إىل عدم انون بصفة عامبني بالقخاطملا، وإمنا دفع ن شأنه ليس فقط إيالم اجلناةني ممع

 الرئيسي الذي هو اهلدفو، ةرحييبل وااللتزام مبضمونه بكل أاإلخالل مبقتضياته 

 ينتظره اجملتمع من توقيع اجلزاء اجلنائي .

  طوارئحالة الن وجب قانومب ربيحيث أن النهج العقابي الذي أقره املشرع املغ

حلبس ية )االسالبة للحر العقوبة ظامنني ، قد جعله يرتكز على املزج ب)باملادة الرابعة(

( درهم 1300إىل  300 غرامة منة )يالنظام العقوبة املبني شهر واحد وثالثة أشهر(، و

قضاء لطة التقديرية من السل امشك هأو بإحدى هاتني العقوبتني ، وهو ما من شأنه تر

يت فق الضوابط ال، وجلناةالى عها بيت سوف يتم احلكم ريده للعقوبة الاحلكم عند تف

ة اجلرمي طورةخنائي املتعلقة مبدى من القانون اجل 141حددها املشرع املغربي بالفصل 

 .جهة و شخصية اجلاني من جهة أخرى املرتكبة من

علن املالل الفرتة خالصحية  ارئلطوويف هذا الصدد و يف إطار تطبيق قانون حالة ا

 اعتبار ة قد اجتهت إىلذه الفرت هيفرة ، فقد لوحظ أن بعض األحكام القضائية الصادعنها

ظروف لك  ظرف من التبعا لذ علهجو  فريوس كورونا املستجد مبثابة كارثة من الكوارث

 505الفصل ا بعلى عقوبته عليها و صوصملناملشددة للعقوبة املقررة قانونا لفعل السرقة ا

قرر هلا صف اجلرمي املغيري الوه تؤدام، وهو ما سريتب أثر قانوني ن اجلنائيمن القانو

 من القانون اجلنائي . 510صل قانونا واعتبارها جناية معاقب عليها مبوجب الف
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ازه على مبدأ ظر الرتكالن، بمالتوجه اجلنائي اجلدير باالحرتاوحيث أن هذا 

ات و انتزاع ألفعال السرق اجلنائي نونلقاباالصرامة و التشدد يف إنزال العقوبات املقررة 

لفاعل حامال ؤبد إذا كان السجن املة اقوبعاألموال واليت أقر هلا املشرع يف بعض األحوال 

، إال أن من نفس القانون 507ل فصقتضيات اللسالح سواء كان ظاهرا أو خفيا طبقا مل

روف و ذلك  مثل هذه الظب يفملرتكة اسرقالعمل القضائي القار قد اجته إىل جتنيح فعل ال

ديدا ظروف تشكل ته لسالح يفة ايازبعد متابعة و معاقبة اجلناة من أجل السرقة و ح

مكرر من القانون  303و  303و  505ل لسالمة األشخاص و األموال طبقا ملقتضيات الفصو

 اجلنائي.

ت احلريق ذلك أن املشرع اجلنائي املغربي و لئن اعترب ارتكاب فعل السرقة يف أوقا

رد بالفقرة اخلامسة من أو االنفجار أو االنهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التم

،  مبثابة ظروف عينية مشددة للعقوبة املقررة هلذا الفعل و جعلها تبعا 510الفصل 

، إال أن إسقاط وصف الكارثة أيضا على ة، معتربا إياها مبثابة الكارثةلذلك جناي

املستجد يبقى حمل نظر إذا ما مت استحضار قاعدة عدم جواز التوسع يف فريوس كورونا 

 نطاق ضيق تفسري النصوص اجلنائية، وحتى عند تفسريها يف هذا اإلطار فهو يتم يف

، كما أنه يستعصي على القاضي اجلنائي وضع الضوابط املرجعية ولصاحل املتهم ال ضده

ض ، وأن ارتكازه على بعمبثابة الكارثة جعلهاليت سيتم اعتمادها العتبار وضع معني و

، ستجعله يقضي مبعطيات ال تتواجد بني دفيت امللف االنطباعات و القناعات الشخصية

التجرد اللذين يقيدانه أثناء حكمه يف القضايا هو ما سيزيغ به عن مبدأ احلياد وو
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وهو األمر املعروضة عليه ، كما سيجد نفسه حاكما بأمور تدخل يف نطاق علمه الشخصي 

 ، تطبيقا ملبدأ أن القاضي ال حيكم بعلمه .يستقيم و شروط تولي شؤون القضاء الذي ال

تكييف د يف مسألة الاالجتها وازأ جحتى لو قبلنا مببدال عن ذلك وحيث أنه و فضو 

ملقتضيات  ملرتكب تفعيالااجلرمي  فعللل القانوني املعتمد إلضفاء الوصف القانون السليم

ملستجد اكورونا  وسإن اعتبار فريمن قانون املسطرة اجلنائية ف 432و  390املادتني 

ستوى ى متحكمة يف مدولة تبقلل ميةمبثابة كارثة سيصطدم بواقع كون  السلطات العمو

لت نسبة صدد و اليت جع هذا اليفها ادانتشاره وفقا لإلجراءات و التدابري اليت مت اخت

صف ما أن إضفاء وكلدولة ، ي ايمدد سكان و مقاإلصابات ضئيلة جدا باملقارنة مع ع

يات ولة وفق املعطومية للدلعماات الكارثة على هذا الفريوس يبقى من اختصاص السلط

ملية يف مة الصحة العاجهات منظتو مع التقنية الدقيقة اليت تتوفر عليها ، واملنسجمة

أن ارتكز ارئ الصحية بوالة  الطن حانوهذا الشأن ، وهو ما مت التأسيس له يف ديباجة ق

 ية .عاملال على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة

 ون إعالن حالةسوم  قانمر من ومن جهة أخرى فإن االستدالل باملادة الثانية

اية ر يعجزهم عن محهم  كمربكناسال الطوارئ  القاضية مبنع املواطنني من مغادرة حم

اية محر أن مسؤولية لى اعتبار عنظ وره يبقى حملممتلكاتهم ، إال أن هذا املربر بد

األمنية  ومية واألجهزةطات العملسلاام ممتلكات و أموال املواطنني جزء ال يتجزأ من مه

ون ا جعلهم ينخرطم، وهو مةعا صفةوق األساسية للمواطنني ببالدولة ، وحق من احلق

 مأنينة .و طكينة ل سبك بالتدابري اليت مت إقرارها مبوجب حالة الطوارئ
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ه يبقى هو يلعفإن املعول  ،هة وحيث أنه وبقدر ما هلذا الطرح أو ذاك من وجا

ة ر يتعلق بنقطمألاباعتبار أن  التوجه القانوني الذي سوف تنهجه حمكمة النقض ،

عتبار فريوس واقعية الة وونيقانونية صرفة تقضي بضرورة البحث عن مؤيدات قان

عل ، وهو ما سيج الطوارئ الةحرار ولو خالل فرتة إقكورونا املستجد مبثابة كارثة 

ريوس ار انتشار الفال استمرئ حواراإلشكال عالقا فيما خيص مرحلة ما بعد حالة الط

 على مستوى القادم من األيام ال قدر اهلل .

ضع ليت فرضها الواجلنائية ة اياسوختاما فإن تلك الثوابت أو املتغريات يف الس

عا أنه أضحى داف ، ال شك دنابالبتشار فريوس كورونا املستجد الراهن املتعلق بان

يق بالنظر شريع أو التطبستوى التملى ن عإلتحيني املنظومة القانونية اجلنائية املعتمدة 

تحصني ا يعول عليه لرها رهانتباباعويق بكل السياسات العامة للدولة الرتباطها الوث

حلقيقي كرس املفهوم ايئية مبا قضاالوانونية ة بسياج من الضمانات القبنيتنا اجملتمعي

 لألمن القانوني و القضائي املنشود.

باوي يف إحدى عبد الن مدذ حموكما قال السيد رئيس النيابة العامة  األستا

ص من  مثل يف التقليدف املتاهل ققمداخالته أن إصالح السياسة اجلنائية وحده لن حي

تمع املدني ، يات اجملعالفع اهم فيه مجياجلرمية بل هو شأن جمتمعي جيب أن تس

لسياسات اقه باقي قيحتجل وكذلك هو شأن حكومي جيب أن تتظافر و تعمل من أ

 العمومية األخرى للدولة.

 مت حبمد هلل
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 حسن بوزيانيسيد ال

 وم . كلية العلنونوالقاة ألسرا ماسرتخريج                            

  ناسواالجتماعية مكونية واالقتصادية القان

احلق يف زيارة احملضون و إشكاالته القانونية 
 حالة الطوارئ الصحية إبان

 
 مقدمة:

لعل من أبرز اآلثار القانونية الحنالل ميثاق الزوجية، اختيار واحد من األبوين    

حيث ال خالف يف اليت غالبا ما تكون األم، القيام بشؤونه ورعايته، وو 198حلضانة اإلبن

، و باملقابل يتم ختويل 200، بل إنه مما توحي به الفطرة السليمة199ذلك بني الفقهاء

                                                           
بيته و مصالحه".  163ـ الحضانة حسب المادة 198 ه و القيام بتر  من مدونة األرسة:"حفظ الولد مما قد يضر
ي جديث رسول هللا صىل199

ر
ي ل وسلم هللا عليه  ـ جاء ف

، كان بطبر ي
ي فقالت: يا رسول هللا هذا اببر ه وعاء أن امرأة جاءت إىل النب 

. فقال رسول هللا صىل ي
عه مبر ر ي و أراد أن ينتر

ي له سقاء، وإن أباه طلقبر ما لم  أحق به ت"أنسلم: هللا عليه و  وحجري له حواء وثديي
وج    ز . تت  ي

 " أخرجه أحمد و أبو داوود و البيهقر
لديها من  محكمة أن تقرر بناء عىل ما من مدونة االرسة:"تخول الحضانة لألم، ثم لألب، ثم ألم األم، فإن تعذر ذلك، فلل 171ـ المادة 

 أهلية، مع جعل توفتر سكن الئق للمحضون من واجبات 
قرائن لصالح رعاية المحضون، اسناد الحضانة ألحد األقارب األكتر

 الحضانة". 
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 ال يصح لألم منعه من ذلك، حيث يقول اهلل تعاىل يفو  األب حق زيارته و استزارته

 .201كتابه العزير:"ال تضار والدة بولدها و ال مولود له بولده" حمكم

خول لغري احلاضن من األبوين تكمن يف كونه يندرج إن أهمية حق الزيارة امل    

يقول جلت إذ  ضمن املفهوم العام لصلة الرحم اليت حث عليها الشارع احلكيم،

اهلل  ىكما جاء يف حديث رسول اهلل صل ،202"قدرته:"واتقوا اهلل الذي تساءلون به و االرحام

ي كما سائر ، على أن املشرع املغرب203عليه وسلم:"ال يدخل اجلنة قاطع رحم"

التشريعات الوضعية ينظر إىل هذا احلق من زاوية ضيقة بقصره على األب وقوفا عند 

، وباستحضار أنه يف الوقت ذاته يشكل التزاما يقع على 204املصلحة اآلنية للمحضون

 .205حيث يتجاوز طابعه األخالقي ليكتسي صبغة االلتزام القانوني عاتقه

اليت يثريها هذا املوضوع إىل الشنآن احلاصل هذا ويرجع سبب أغلب اإلشكاالت    

بني الزوجني املفرتقني و الصراع الدفني بينهما، الذي قد يؤدي إىل حرمان صاحب احلق 

األمر الذي يفرض تدقيقا  ،206من ممارسة حقه، بتشويش أو حتايل أو إضرار متعمد

                                                                                                                                                                      
، إذا لم يزد 200 ي ي منع إسقاط الحضانة عنها ولو بعد تنازلها عنها، أو حال زواجها بأجنب  ع المغري 

عمر المحضون عن ـ حبر أن المشر
را، حسبما تنص علية المادة  ، أو كان من شأن ذلك أن يلحقا به ضر ر  .من مدونة األرسة 175سبع سنير

 من سورة البقرة.  233ـ جزء من اآلية 201
 ـ جزء من اآلية االوىل من سورة النساء.  202
ي االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينىهـ  203

ر
 . 2408 عن إضاعة المال، برقم رواه البخاري، كتاب ف

ي المادة 204
ر
ع ف ي أحد والدي المحضون، يحل محله  185ـ وعىل الرغم من ذلك فقد نص المشر

ر
من مدونة األرسة عىل أنه:"إذا توف

ي حق الزيارة المنظمة باألحكام السابقة"
ر
ي بعض ا، أبواه ف

ر
يان ألحوذلك مراعاة لالرتباط الكبتر لألجداد بأحفادهم الذي قد يكون ف

 أقوى من رابطة األبوة نفسها. 
ي نفس الوقت 205

ر
ي هذا اإلطار أن:"...الغرض منها ال يقتض عىل تحقيق مصلحة صاحبها فحسب، وإنما ف

ر
ـ يضح أحد الفقهاء ف

تحقيق صالح الخاضع لها نفسه، وصالح األرسة ككل باعتبارها خلية المجتمع، ولذلك فإن استعمال هذه الحقوق من جانب من 
ر عليه القيام به، فلألب عىل سبيل المثال حق الطاعة عىل أو تثبت ل  الده، و ه من أفراد األرسة، إنما يقرب من أن يكون تكليفا يتعير

ي حقيقة االمر أقرب إىل الواجب إليه..."، محمد شكري رسور"النظرية العامة للحق، دار الف
ر
كر استعمال هذا الحق بتهذيبهم هو ف

، الطبعة األوىل  ي  .44و 43، ص 1979العري 
ي كتابه العزيز:"الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تشيــــح بإحسان"، سورة البقرة االية 206

ر
 . 229ـ يقول هللا تعاىل ف
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حملكمة أثناء كبريا من املشرع أثناء تناوله هذا املوضوع، وتنظيما مفصال من قبل ا

 حتديدها فرتات الزيارة.

ون من شأنها لظروف يكض ابع على أنه بالرغم من ذلك التفصيل فقد تستجد   

فشي تية اليت تشهد ة احلاللفرت االتأثري على تنفيذ تلك الزيارة، كما هو حاصل يف

 الةحدى إىل إعالن ر الذي أألما، فريوس كورونا يف املغرب كما يف باقي دول العامل

 .الطوارئ الصحية و تقييد حرية التنقل يف البالد

ليت اية القانونية ود احلماحد هي ولكل ذلك جيدر بنا طرح السؤال التالي: ما   

 ؟لطوارئ الصحيةن حالة اإبال وخصها املشرع املغربي للحق يف زيارة احملضون قب

طلب املي:ني كاآلتطلب ملإلجابة على هذا اإلشكال سنقسم املوضوع إىل  

 .حيةة الطوارئ الصعالن حالإبل ق ناحلماية القانونية للحق يف زيارة احملضواألول:

لطوارئ ن إبان حالة اة احملضويار زاملطلب الثاني: حدود احلماية القانونية للحق يف

 الصحية.
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ة حال قبل إعالن املطلب األول: احلماية القانونية للحق يف زيارة احملضون
 الطوارئ الصحية.

ى تميزة سواء علانونية مقية ماخص املشرع املغربي موضوع زيارة احملضون حب   

 انيا(.نائي )ثاجل نونمستوى مدونة األسرة )أوال(، أو على مستوى القا

 .أوال: احلماية القانونية للحق يف زيارة احملضون يف مدونة االسرة 
ارة احملضون ضمن القسم الذي خصصه لقد نظم املشرع املغربي موضوع زي  

للحضانة، بشكل مفصل على األقل عند مقارنته مع بعض التشريعات العربية 

، وهو تنظيم يغلب عليه الطابع 186إىل  180، وذلك من خالل املواد من 207األخرى

اآلمر، و تتحكم فيه قاعدة جوهرية مفادها ضرورة مراعاة املصلحة الفضلى 

هذه املصلحة أن زيارة احملضون من قبل غري احلاضن من األبوين من مظاهر ف للمحضون،

هي مسألة من صميم النظام العام، فال ميكن تبعا لذلك تعطيلها باتفاق أو غريه، وهو ما 

من م.أ:"لغري احلاضن من األبوين حق  180نص عليه املشرع صراحة من خالل املادة 

 زيارة و استزارة احملضون".

أنه:"ميكن لألبوين تنظيم هذه  من م.أ 181رر املشرع يف املادة وللسبب ذاته ق    

الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إىل احملكمة، الذي يسجل مضمونه يف مقرر إسناد 

يف تنظيم زيارة احملضون لفائدة غري احلاضن من األبوين أن يتم إذن احلضانة"، فاألصل 

                                                           
ي المادة 207

ر
ع الجزائري موضوع زيارة المحضون ف ي جاء فيها:"األم أوىل بحضانة ولدها، ثم األب،  64ـ نظم المشر

من قانون األرسة البر
ي ثم الجدة ألم، ثم ال

ي كل ذلك، وعىل القاضر
ر
جدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون ف

ي  84/11عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، القانون رقم 
ر
ا ، المتضمن قانون األرسة كم1984يونيو  9المؤرخ ف

 عدل وتمم. 
ع التونسي فقد نظم هذا المو  ي المادة ـ أما المشر

ر
ي جاء فيها:" 66ضوع ف

أحد  الولد مبر كان عند من قانون األحوال الشخصية و البر
ي 
ر
الموافق ل  7613محرم  6األبوين ال يمنع اآلخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه"، قانون مؤرخ ف

  ا عدل و تمم. يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية، كم 1956أوت  13
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إجرائها، وهذا االتفاق يف حالة التوصل  بواسطة اتفاق بينهما حيدد زمان ومكان ابتداء

إليه أفضل بكثري من ترك حتديده لسلطة احملكمة، فاألول نابع من إرادتهما و يراعي 

ظروف كل واحد منهما، كما أنه يسهل مهمة إنفاذه بكل سالسة و يسر، ويكرس 

ع ذلك استمرارية العالقة بني الطرفني إىل ما بعد الطالق مراعاة ملصلحة األطفال، وم

فهذه احلالة نادرة جدا على الصعيد العملي، إذ هي كما يقول األستاذ حممد الكشبور، 

، مع أن العكس هو 208تتطلب وعيا فكريا وأخالقا عالية تراعي كل املصاحل املتعارضة

الذي حيصل مع األسف يف خضم استعار اخلصام بني الطرفني مبجرد طرق باب احملكمة 

 ل و األخري األطفال.الذي يكون ضحيته يف األو

ألبوين، اق اأنه:"يف حالة عدم اتف من م.أ على 182وألجله نص املشرع يف املادة    

ا مينع قت و املكان مبتضبط الوورة زياحتدد احملكمة يف قرار إسناد احلضانة، فرتات ال

 روف األطراف ول ذلك، ظ كة يفقدر اإلمكان التحايل يف التنفيذ، تراعي احملكم

 ن".لطع لات اخلاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابالاملالبس

الذي  209ففي غيبة االتفاق الكتابي يتم حتديد يوم الزيارة من قبل احملكمة   

يغلب أن يكون يف كل يوم أحد من كل أسبوع، لكونه يوم عطلة يف النظام الوظيفي 

املدرسية، مع  املغربي، كما يشمل التحديد أيضا األعياد الوطنية و الدينية، و العطل

ضرورة حتديد وقت تسلم احملضون ووقت إرجاعه الذي غالبا ما يكون من التاسعة 

                                                           
ح مدونة االرسة ـانحالل ميثاق الزوجيةـ"، الطبعة الثالثة 208 ي رسر

ر
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 2015ـ محمد الكشبور:"الوسيط ف

 . 532البيضاء، ص 
ي الشق المتعلق بالزيارة تلقائيا دون طلب  ـ209

ر
ي  يبت ف

ي هذا اإلطار أيضا، أن القاضر
ر
من من مظاهر حماية مصلحة المحضون ف

ي الفصل الثالث من ق.م.م. 
ر
ي بطلبات الخصوم المضمنة ف

ي مفادها وجوب تقيد القاضر
 األطراف، خروجا عن القاعدة البر
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صباحا إىل السادسة مساء، ويف مجيع األحوال ال يبيت احملضون إال عند حاضنته، إال 

 .210إذا قبلت هذه األخرية غري ذلك، ودون إضرار باحملضون يف كافة األحوال

لزيارة ومكانها مما تستقل به حمكمة املوضوع حسب و املبدأ أن حتديد وقت ا   

ظروف القضية اليت جيب توضيحها، فقد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض:"...إن 

احملكمة ملا حددت وقت الزيارة لصلة الرحم يف يومي السبت و األحد ببيت احلاضنة، 

يع األطراف فإنها تكون قد راعت، وفق سلطتها التقديرية يف هذا الشأن، ظروف مج

خصوصا مصلحة احملضونة اليت تعاني من مرض عضوي و نفسي ال تستطيع معه مفارقة 

والدتها احلاضنة، وأما ما أثاره الطالب بشأن الصعوبات اليت قد تطرأ أثناء التنفيذ، فإن 

ذلك سابق ألوانه مما جيعل ما قضت به احملكمة يف هذا الشأن مبنيا على أساس ومل 

 .211من م.أ" 182املادة خترق مقتضيات 

يعيب على املشرع وعن حق عدم إفراده هذا  212ومع كل ذلك فإن الفقه املغربي   

احلق بأي نص قانوني، قبل مرحلة الفصل يف النزاع، أي خالل مرحلة الشقاق بني 

، لكن ما 213الطرفني، مادامت احلضانة بقوة القانون يف هذه احلالة من واجبات األبوين

ظ  باحملضون أحد الطرفني دون اآلخر، ما السبيل لضمان حق الطرف العمل إذا احتف

جل متكني غري احلاضن من أاآلخر لزيارته، فلعل املسألة تقتضي مزيدا من التدقيق من 

 حق زيارة ابنه و استزارته إىل حني صدور حكم بإنهاء العالقة الزوجية.

                                                           
ي المنازعات األرسية"، الطبعة األوىل 210

ر
ي و المحامي ف

ي للقاضر
، مطبعة المعارف 2016ـ عادل حاميدي:"الدليل الفقىهي و القضاي 

 . 482و 481الجديدة/الرباط، ص 
 . 534، تحت عدد 295/2/1/2005، ملف رقم 20/09/2006ر صادر بتاريــــخ ـ قرا211
ي ـ"، طبعة 212 ي المغري 

ي العمل القضاي 
ر
، مطبعة المعارف 2019ـ محمد كرادة:"ضابط مصلحة األرسة ـخصائصه ومظاهره ف

 . 119الجديدة/الرباط، ص 
 ة الزوجية قائمة". من مدونة األرسة:"الحضانة من واجبات األبوين، مادامت عالق 164ـ المادة 213
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وغ تعديل نظام الزيارة اتفاقا من م.أ، يس 183وجتدر اإلشارة إىل أنه عمال باملادة    

أو قضاء وذلك يف احلاالت اليت تستجد ظروف يصبح معها تنفيذ تلك الزيارة ضارا بأحد 

الطرفني، ومن أمثلة هذه الظروف أن يتضح فيما بعد أن وقت الزيارة اليت حددته 

احملكمة لألب أصبح احملضون خالله مشغوال بدراسته، أو بلقائه مع طبيبه، أو 

 .214ته لرياضة ماممارس

تما إىل سقوط حيؤدي ه نمضن حلااحبرمان غري  ذا احلقوذلك ألن اإلخالل به    

املادة  ه املشرع يفيلعوهذا ما نص  قه،احلضانة عن احلاضن و منحها ملن وقع اإلخالل حب

 ذلك جراءات، مبا يفإسبا من منا راهمن م.أ و اليت جاء فيها:"تتخد احملكمة ما ت 184

يذ االتفاق لتحايل يف تنفالل أو اإلخة ايف حال إسقاط حق احلضانةم الزيارة، و تعديل نظا

 أو املقرر املنظم للزيارة".

وهو األمر الذي كرسته حمكمة النقض يف جمموعة من القرارات الصادرة عنها    

معتربة أن احلرمان من حق الزيارة أو حتى جمرد اإلخالل به أو التحايل بشأنه مسقط 

من مدونة  184، فقد جاء يف إحداها:" لكن؛ حيث إنه تطبيقا ملقتضيات املادة للحضانة

األسرة فإن احملكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات مبا يف ذلك تعديل نظام الزيارة 

وإسقاط حق احلاضنة يف حالة اإلخالل أو التحايل يف تنفيذ االتفاق أو املقرر املنظم 

-02-27مللف أن املطلوب عزز طلبه مبحضر امتناع مؤرخ يف للزيارة. والبني من أوراق ا

                                                           
 . 532ـ محمد الكشبور،م.س، ص 214

ي إحداها:"حيث صح ما عابه الطاعنان عىل 
ر
ـ وهو ما حرصت محكمة النقض عىل التأكيد عليه من خالل مجموعة من القرارات جاء ف

الزيارة المقرر من مدونة األرسة نصت عىل أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم  183القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 
ر أو بالمحضون، أمكن مراجعته وتعديله بما يالئم ما حدث من ظروف"، قر  ي ضار بأحد الطرفير

ار باتفاق األبوين أو المقرر القضاي 
ي مدونة األرسة، ج268/2/2/2006ملف عدد  1/11/2006صادر بتاريــــخ 

ر
ي من عمل القضاء ف

، جمعية نشر 2009، ط 1، المنتقر
 ،333القضائية، ص  المعلومة القانونية و 
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صرحت فيه الطاعنة بأنها تصر على امتناعها عن تنفيذ مقتضيات األمر الصادر  2006

والقاضي بأن  2003-8-605يف امللف رقم  04-17حتت عدد  2003-01-14بتاريخ 

قضت بإسقاط متكن املطلوب من صلة الرحم مع ابنه مرة كل أسبوع؛ واحملكمة ملا 

من مدونة األسرة تطبيقا  184حضانتها عن الطفل املذكور تكون قد طبقت مقتضيات املادة 

سليما ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس يف مصلحة احملضون و سوف يلحق به 

 . 215ضررا سابق ألوانه وغري ثابت مما جيعل ما أثري غري مؤسس"

حقا لغري احلاضن من األبوين، فإنها تنطوي يف  ذلك أن زيارة احملضون إذا كانت  

جانب كبري منها على واجب املراقبة الذي يتحمله األب باعتباره وليا شرعيا 

، لذلك مل تتوان احملاكم يف احلكم بإسقاط احلضانة عن احلاضن كلما ثبت 216للمحضون

نون أعطى حق ما يعيق تلك املراقبة، فقد جاء يف قرار حملكمة النقض:"لكن حيث إن القا

مراقبة احملضون ونص على أن احلاضنة إذا استوطنت بلدا تعسر معه مراقبة احملضون 

ويف قرار آخر:"إن احملكمة ملا استخلصت إخالل الطاعنة حبق   ،217سقطت حضانتها"

الزيارة من خالل تغيريها حملل سكناها و انتقاهلا من مدينة إىل أخرى دون إشعار 

من تتبع ابنته، وتعذر صلة الرحم عليه...، وقضت بتأييد  املطلوب بذلك حتى يتمكن

احلكم االبتدائي القاضي باسقاط احلضانة لالخالل بنظام الزيارة الذي ال تأثري لسن 

                                                           
   2009-11-04 بتاري    خ الصادر  554 القرار ـ 215

ز
   الموقع عىل منشور  ،2008-1-2-450 رقم الملف ف

ز
ون :  اإللكت   التال 

https://www.mahkamaty.com/blog/2016/08/24 /، بتاري    خ هعلي طالعال  تم ،24/08/2016 بتاري    خ 

 . 22:30 الساعة عىل 05/04/2020
ة من المادة 216 ي الفقرة األختر

ر
ع التونسي ف ي صورة  من قانون األحوال الشخصية :"...  67ـ عىل خالف ذلك نص المشر

ر
وتتمتع األم ف

ي حساباته المالية. ويمكن
ر
سند للقاضر أن ي إسناد الحضانة إليها بصالحيات الوالية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتضف ف

ي القيام بالواجبات المنجرة عن
ر
ها عىل مشموالت الوالية إىل األم الحاضنة إذا تعذر عىل الوىل ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون ف

ي 
ر
 1376محرم  6الوجه االعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو ألى سبب يضر بمصلحة المحضون"، قانون مؤرخ ف

  يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية، كما عدل و تمم.  1956أوت  13الموافق ل 
، أشار إليه: 118، ص 25، العدد: 2000، مجلة قضاء المجلس األعىل، إ.ر. م ت ن ق. دجنت  26/06/1972ـ قرار صادر بتاريــــخ 217

ي قضايا األرسة"، الطبعة األوىل 
ر
"ضوابط التكييف ف  . 191، مطبعة األحمدية، ص 2018محمد نعناعي

https://www.mahkamaty.com/blog/2016/08/24/
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من مدونة االسرة تطبيقا  184احملضون عليه، تكون قد طبقت مقتضيات املادة 

مل تراعى فيها مصلحة ذلك أن النصوص القانونية املتعلقة باحلضانة يف اجمل، 218سليما"

احملضون، و قضاء حمكمة النقض يف هذا اإلطار يراعي مصلحة أساسية تضمن اتصال 

 .219احملضون بأبيه ومراقبته له و الوقوف على أحواله الرتبوية و التعليمية و الصحية

من م.أ، على أنه  179وما يؤكد تلك املصلحة أيضا، ما نص عليه املشرع يف املادة      

للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن  ميكن

الحق، منع السفر باحملضون إىل خارج  تضمن يف قرار إسناد احلضانة، أو يف قرار

، وذلك ألن السفر باحملضون خارج املغرب قد 220املغرب، دون موافقة نائبه الشرعي

ي الذي تتثبت له حق الزيارة، وغالبا ما يقطع الصلة بينه وبني أبيه أو نائبه الشرع

، حيث يعمد الطرف احلاضن وغالبا ما تكون الزواج املختلطيكون ذلك بعد احنالل 

الزوجة األجنبية إىل نقل الطفل إىل بلدها األصلي لتحرم بذلك الطرف اآلخر من رعاية 

 .221طالع على أحوالهابنه وصلة الرحم به واال

 إىل أن هناك بعض املقتضيات اإلجرائية، اليت قد يكون وجتدر اإلشارة يف األخري   

من شأنها املساس بهذا احلق، واحلول بني اإلبن ووليه الشرعي ولو مؤقتا، ذلك أن قرار 

                                                           
اير  16ـ قرار صادر بتاريــــخ 218 عي عدد  168، عدد 2016فت 

ة قرارات محكمة النقض العدد 7/17/2/1/2015ملف رسر ، 28، نشر
 . 67، ص 2017السنة 

ي 219
ر
ع التونسي ضاحة عىل هذا الحكم ف من مدونة األحوال الشخصية الذي جاء فيه:"إذا سافرت الحاضنة  61الفصل ـ نص المشر

ي المادةسفر نقلة لمسافة ي
ر
ي فقد نص ف ع المغري 

 عش معها عىل الوىل القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها"، أما المشر
عي لإلقامة من مكان آلخر داخل المغرب، إال إذا ث 178

بت من م.أ، عىل أنه:"ال تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشر
ي تفصل للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضو 

، و المسافة البر عي
ن و الظروف الخاصة باألب أو النائب الشر

 ." عي
 .المحضون عن نائبه الشر

ه، فإنه يمكن اللجوء إىل 220 ر ذلك السفر، كالسفر ألجل االستشفاء أو غتر ـ عىل أنه إذا كانت هناك ظروف خاصة و استعجالية تت 
ي المستعجالت الستصدار إذن بذلك، وال يستجاب للطلب،

إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون  قاضر
ر من المادة  تير ر األختر  من م.أ.  179إىل المغرب. وهذا ما نصت عليه الفقرتير

ي المادة األرسية"، مقال منشور بتاريــــخ 221
ر
: 29/06/2017ـ إدريس الفاخوري:"دور النيابة العامة ف ، عىل الموقع التاىلي

/http://cieersjo.com/2017/06/29 21:20عىل الساعة  06/04/2020، تم اإلطالع عليه بتاريــــخ . 

http://cieersjo.com/2017/06/29/
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احملكمة بتحديد فرتات الزيارة هو على خالف احلكم بإنهاء العالقة الزوجية قابل 

ها األم احلاضنة من متكني االب للطعن فيه، حيث إنه كثرية هي احلاالت اليت متتنع في

من زيارة ابنه وتفقد أحواله بسلوك طرق الطعن، مما يعرقل ممارسة األب حلقه يف 

 الزيارة وواجبه يف الوقوف على أحوال ابنه.

لذلك فالبد من وسيلة متكن األب من إنفاذ حقه هذا على سبيل االستعجال    

بالنفاذ املعجل  هن باإلمكان إقرانمبجرد صدور احلكم دون صريورته باتا، فإذا كا

القضائي اجلوازي يف شقه املتعلق بالزيارة، فإنه ال جيور للمحكمة احلكم بذلك من تلقاء 

نفسها، إال إذا طلب األب ذلك صراحة، التزاما بقاعدة البت يف حدود طلبات األطراف، 

األمر على غرار  مع أنه يف الغالب ما يهمل األب أو دفاعه طلب ذلك، اعتقادا بأن هذا

 .222املستحقات املرتتبة عن الطالق أو التطليق يتم تلقائيا دومنا حاجة إىل طلب صريح

للتنفيذ  ن يكون قابالشفع له ألا يت موذلك بالرغم من أن هذا احلق له من املؤيدا  

تها املشرع مراعا ليت أوجباون ضبقوة القانون مبجرد صدوره، كونه حيقق مصلحة احمل

عله خال تشريعيا جبي إذن تدقتضر يق املقتضيات املتعلقة باحلضانة، فاألمعند تطبي

 ر.مشموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون وفق ما ذك

 ثانيا: احلماية القانونية للحق يف زيارة احملضون يف القانون         
 اجلنائي.

، إذ ككل نونيال جيادل أحد يف أهمية احلماية اجلنائية للحق، بل و للنظام القا    

يكون من شأنها محل امللتزم على تنفيذ ما التزم به أكثر من أي وسيلة أخرى، ولذلك 

                                                           
 . 484ـ عادل حاميدي، م.س، ص 222
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جبزاءات جنائية حق زيارة احملضون  فقد سارت معظم التشريعات الوضعية، إىل إقران

 .مؤيدة

على أن:"من كان  476 فصليف ال جاءلنسبة للقانون اجلنائي املغربي، فقد باف  

طفل، وامتنع من تقدميه إىل شخص له احلق يف املطالبة به، يعاقب  مكلفا برعاية

، ذلك أن احلاضن من األبوين يقع على عاتقه تقديم 223باحلبس من شهر إىل سنة"

به، خاصة وليه الشرعية للقيام بزيارته اليت يتم  ةاحملضون ملن له احلق يف املطالب

 حتديدها مبقتضى اتفاق بني الطرفني أو حبكم قضائي.

كل من :"على أن 327وقد كان املشرع اجلزائري أكثر صرامة عندما نص يف املادة   

مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة به يعاقب 

 .224باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات"

، 1962ماي  24، بتاريخ 22ـ62حتت رقم  أما املشرع التونسي فقد أسس قانونا  

يتعلق جبرمية عدم إحضار احملضون، ضمنه فصال وحيدا جاء فيه أنه:"يف صورة حكم 

وقيت أو بات باحلضانة فإن األب أو األم أو كل شخص آخر ال حيضر احملضون ملن له 

احلق يف طلب إحضاره أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك احملضون واختالسه 

ختالسه من أيدي من هو حبضانتهم أو من املكان الذي أو يكلف من يتوىل اختطافه أو ا

وضعوه به يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل عام وخبطية من أربعة و عشرين دينارا إىل 

 مائتني و أربعني دينارا أو بإحدى العقوبتني فقط".
                                                           

يف رقم 223 ي ل  1.59.413ـ ظهتر رسر
ي 1962نونت   26بالمصادقة عىل مجموعة القانون الجناي 

ر
ر التنفيد ف يونيو  17. الذي دخل حتر

 ، كما تم تعديله و تميمه. 1963
ي 156-66األمر رقم ـ 224

ر
الذي يتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل 1966يونيو سنة ،8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ ف

 .والمتمم
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ملن  بدون مربرأما املشرع الفرنسي فقد نص بدوره على أن من يرفض تقديم طفل     

، و 225أورو 15000ق يف املطالبة به يعاقب باحلبس ملدة سنة وبغرامة قدرها له احل

الظاهر أن هذه اجلنحة يف التشريع الفرنسي تتطلب لقيامها توفر النية اإلجرامية عند 

 مقرتف الفعل.

يشرتط ملتابعة املمتنع باجلرم املذكور توافر مجيع األركان التكوينية  وعموما فإنه   

جب أن يكون الركن املادي املتمثل يف االمتناع عن التسليم ثابتا، إما هلذه اجلنحة، في

باعرتاف املمتنع الصريح، أو حبالة االمتناع الثابتة من خالل حمضر إثبات حال، أو 

معاينة منجزة من لدن مفوض قضائي، ثم أن يكون صاحب احلق مستفيدا فعال من حقه 

 .226ائز لقوة الشيء املقضي بهي متمثل يف حكم حذاملذكور مبقتضى سند تنفي

ويرى أحد الفقهاء أن االمتناع املذكور  ال يشرتط فيه أن يكون مقرونا بسوء نية    

املمتنع، إذ يكفي االمتناع الفعلي الذي يعترب يف حد ذاته فعال جرميا، ألن العربة 

جرد بالنتائج و حبرمان صاحب احلق من حقه يف زيارة ابنه، فالقصد اجلنائي يتحقق مب

 .227إتيان الواقعة السلبية املتمثلة يف االمتناع

  
 
 
 

                                                           
225.22-07-1992 684-295. loi -Art 227 - 
 . 487ـ عادل حاميدي، م.س، ص 226
 . 488ـ المرجع السابق، ص 227
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ن املطلب الثاين: حدود احلماية القانونية للحق يف زيارة احملضون إبا   
 حالة الطوارئ الصحية.

جتماعي، انها من تباعد ما نتج عد وبالإن إعالن حالة الطوارئ الصحية بال          

و نسبيا، فما ه اضنه ولوحري غل من قب من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل زيارة احملضون

 يا(.تبة عليه )ثانية املرتنونلقااألساس القانوني لذلك؟ )أوال(، وماهي اآلثار ا

 أوال: مصلحة احملضون كأساس لتعطيل حق الزيارة.   
يف ظل األوضاع اليت تعيشها خمتلف دول العامل، مبا فيها بلدنا احلبيب،         

، الذي أدى إىل عرقلة احلياة العامة، « Covid 19 »كورونا  وذلك نتيجة تفشي فريوس

و إيقاف أغلب األنشطة مبا فيها األنشطة االقتصادية، حيث مت إعالن حالة الطوارئ 

الصحية، فال جيادل أحد يف أن االستمرار يف تنفيذ احلكم القضائي الذي يسمح بزيارة 

خطر يهدد سالمة احملضون،  احملضون من قبل غري احلاضن من األبوين ينطوي على

قانونية، على مستوى  وهذا األمر باإلضافة إىل أن منطق احلال يفرضه، فإن له مؤيدات

االتفاقيات الدولية وكذلك القانون الداخلي، حيث هيمنة مصطلح "املصلحة الفضلى 

للطفل"، الذي كان له دور يف تعطيل بعض النصوص القانونية املتعلقة باحلضانة حتى يف 

 .228األوضاع العادية

يف مجيع فقد جاء يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل:"    

اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو 

                                                           
ي حكم صادر عن228

ر
من  105ابتدائية أكادير:"...، وحيث إنه وإن كان زواج الحاضنة يسقط حضانتها طبقا لمقتضيات الفصل  ـ جاء ف

مدونة األحوال الشخصية، فإن مصلحة المحضون باعتبارها أوىل بالرعاية و الحماية القانونية لحقوقه، تستدعي التحقق بعدم 
ي جميعالمساس بهذه المصلحة وبــهذه الحقوق، وذلك طبقا لمقتضيا

ر
ي تنص عىل أنه ف

 ت االتفاقية الدولية لحقوق الطفل...، و البر
ي تتعلق باألطفال... يوىل االعتبار األول لمصلحة الطفل الفضىل، وحيث إن المحكمة واستنادا للحيثيات المفص

لة اإلجراءات البر
 4، بتاريــــخ 952/97برفضه"، ملف عدد  أعاله واعتبار لمصلحة البنت الفضىل تقرر عدم االستجابة لطلب اسقاط الحضانة ونضح

 . 112، أشار إليه، محمد كرادة، م.س، ص 1998يونيو 
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ل اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية، يولي االعتبار األو

 .229"ملصاحل الطفل الفضلى

ألطراف حق حترتم الدول ا":ة منهااسعلتمن املادة ا الفقرة الثالثة كما جاء يف      

صية مة بعالقات شخورة منتظبص الحتفاظاملنفصل عن والديه أو عن أحدهما يف ا   الطفل 

  ."فل الفضلىصاحل الطع مملك واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذ

من مدونة األسرة ضرورة مراعاة  186أما املشرع املغربي فقد أوجب يف املادة    

مصلحة احملضون يف كافة املواد املتعلقة بالزيارة، وهو األمر الذي كرسه القضاء يف 

جمموعة القرارات الصادرة عنه جاء يف إحداها :"إن هذه احملكمة بعد اطالعها على 

يد االبتدائي و االستئنايف، تبني هلا أن ما نعته اجلهة وثائق امللف وحمتوياته على الصع

 180املستأنفة مبدئيا هو يف حمله، ذلك أن حق زيارة احملضون وفق مقتضيات الفصول 

وما يليه من مدونة األسرة تراعى فيه احملكمة مصلحة احملضون دائما وهي األوىل 

 .230باحلماية من غريها..."

هناك بعض األوامر الصادرة عن جهاز القضاء اليت ومراعاة هلذه املصلحة فإن     

قضت برفض طلب السفر باحملضون إىل خارج املغرب مستشهدة يف ذلك باألوضاع احلالية 

اليت يشهدها العامل، فقد جاء يف أمر استعجالي صادر عن رئيس احملكمة االبتدائية 

من مدونة  179ادة بالرباط:"...، حيث إنه وإن كان حيق للحاضنة عمال مبقتضيات امل

                                                           
ي  44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ـ  229

ر
ين  20المؤرخ ف تشر

/نوفمت   ي
 . 1993يونيو  12ها المغرب بتاريــــخ ، صادق علي1990أيلول/سبتمت   2تاريــــخ بدء النفاذ:  1989الثاير
ي الملف عدد 22/03/2006ـ قرار صادر عن محكمة االستئناف بوجدة بتاريــــخ 230

ر
ي تطبيق 507/05، ف

ر
، المنتقر من عمل القضاء ف
ا17مدونة األرسة، الجزء األول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة المعلومة للجميع، العدد   ير ، فت 

 . 334، مطبعة اليت، سال، ص 2009
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االسرة اللجوء لرئيس احملكمة بصفته قاضيا للمستعجالت من أجل اإلذن هلا بالسفر 

العرضي مبحضونها خارج الرتاب الوطين عند امتناع نائبه الشرعي، إال أن مناط كل ذلك 

هو مراعاة املصلحة الفضلى للمحضون اليت اوكل للقضاء مسؤولية محايتها و احلرص على 

..، وحيث إنه باستحضار الوضع الراهن للعامل الذي يشهد تفشي فريوس ضمانها.

كورونا بالعديد من دول املعمور، و باعتبار احلق يف احلياة و احلق يف الصحة من احلقوق 

األساسية ألي طفل، وخشية ما قد ينجم عن اإلذن بالسماح للمحضون بالسفر يف الظروف 

األخري...، و تأسيسا على ما نصت عليه قواننب احلالية...، و استحضارا ملصلحة هذا 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و  12اململكة يف هذا اإلطار، وكذا املادة 

االجتماعية و الثقافية...، وكذا الفقرة األوىل من املادة الثالثة من االتفاقية املتعلقة 

طفال، سواء قامت بها مؤسسات حبقوق الطفل..أنه يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باأل

الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات 

التشريعية، يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى، وأنه حرصا على مواجهة الوضع 

و  االستثنائي املتعلق خبطر تفشي فريوس كورونا، وإعماال لالجراءات االحرتازية

الوقائية للحد من انتشاره، ولكون منح اإلذن بالسفر من عدمه يدور مع مصلحة 

احملضون وجودا وعدما، وباعتبار اإلذن له بالسفر يف الظروف احلالية فيه إهدار لتلك 

املصلحة اليت تبقى هي األوىل باحلماية، فإنه وجململ ما ذكر يكون طلب اإلذن للحاضنة 

مبحضونها خارج أرض الوطن على ضوء ما فصل غري مربر يكون يف الوقت الراهن بالسفر 

 .231مآله الرفض"

                                                           
: 223/1101/2020، ملف رقم 275، عدد 11/03/2020ـ أمر استعجاىلي صادر بتاريــــخ 231 ، منشور عىل الموقع التاىلي

agenda.com-www.legal 22:30ة عىل الساع 10/04/2020، تم اإلطالع عليه بتاريــــخ 14/03/2020، بتاريــــخ . 

http://www.legal-agenda.com/
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وللعلة ذاتها فقد صدر قرار عام عن قاضي األسرة باحملكمة االبتدائية مبدينة      

"مدنني"، بدولة تونس، يقضي بتعليق زيارة احملضون بالنسبة جلميع امللفات املفتوحة 

طفل، فقد جاء يف حيثيات هذا القرار:".. بعد يف احملكمة عمال باملصلحة الفضلى لل

االطالع على املطلب املقدم من السيد مندوب محاية الطفولة.. وعمال بأحكام جملة محاية 

الطفل، و بالنظر للوضع الصحي الذي تعيشه البالد و املتعلق مبخاطر تفشي 

رض و املتعلقة فريوس"كورونا".. وعمال باألوامر الرئاسية و احلكومية الصادرة يف الغ

حبظر التجول و باحلضر الصحي الشامل، وضمانا ملصلحة األطفال الفضلى يف هذا الظرف 

االستثنائي، قررنا تعليق حق الزيارة و حق االصطحاب.. و االبقاء على احملضونني لدى 

  232حاضنيهم مع إمكانية ممارسة حق الرؤية فقط.."

حملضون تعلق بزيارة احلكم املايذ نفت وقياسا على ما ذكر أعاله فإن االمتناع عن  

ة لضمان مشروعي ا السبيلمكن ، لبالنسبة للمغرب، يكون مربرا يف ظل هذه األوضاع

 ذلك؟

أنه طبقا للقواعد املسطرية العامة ميكن للمنفذ عليه إثارة توافر  ينبغي التذكري   

ية، وهي صعوبة يف تنفيذ احلكم القضائي، وخنص بالذكر صعوبات التنفيذ الوقت

املنازعات اليت يثريها األطراف املنفذ هلم أو احملكوم عليهم، أو العون املكلف بالتنفيذ 

، وقد نظمها املشرع املغربي يف الفصلني 233وذلك بهدف إيقاف عملية و إجراءات التنفيذ

                                                           
https://www.legal-، منشور بالموقع التاىلي بتاريــــخ 25/03/2020، بتاريــــخ 3696/2020ـ قرار عدد 232

agenda.com/article.php?id=6603 17.30عة ، عىل السا10/04/2020، تم االطالع عليه بتاريــــخ 28/03/2020، بتاريــــخ . 
، ع 233 ي

اير 8ـ7ـ محمد الغماد"صعوبة التنفيذ"، منشور بمجلة الملحق القضاي  ح 1983، فت  ، أشار إليه: عبد الكريم الطالب"الشر
 . 403، مطبوعات المعرفة مراكش، ص 2014ـ2013العمىلي لقانون المسطرة المدنية"، طبعة 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6603
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6603
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6603
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من قانون املسطرة املدنية، غري أنه يشرتط لقبوهلا توافر جمموعة من  234436و149

السالف الذكر  436، حيث إنه طبقا للفصل الصعوبة جديةمها أن تكون الشروط؛ من أه

يقوم رئيس احملكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة يف التنفيذ، فإذا تبني له أن هذه 

فإنه  االدعاءات جمرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إىل املساس بالشيء املقضي به

أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر  ظهروإذا ، يأمر يف هذه احلالة بصرف النظر عن ذلك

، وتعترب صعوبة التنفيذ اليت يثريها احلاضن لتعطيل حق زيارة بإيقاف التنفيذ

احملضون، يف ظل األوضاع احلالية جدية بامتياز، تفرض نفسها على قاضي املستعجالت 

حالة الطوارئ الذي يقع عليه األمر بإيقاف تنفيذ املقرر املتعلق بالزيارة إىل ما بعد رفع 

 الصحية.

على أنه إذا كان االمر كذلك، فإن هناك جمموعة من الوسائل األخرى اليت يكون 

من شأنها أن تقوم مقام الزيارة، كاهلاتف وما حيتويه من تطبيقات مهمة تساعد على 

إيصال الصوت و الصورة و الفيديو، وتسهل مهمة التواصل مع احملضون، بل إنها قد 

                                                           
  يختص رئيس المحكمة البتدائية وحده بالبت ب   جاء فيه:"234

ز
صفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر عنرص الستعجال ف

  سواء كان ا
اع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظز ز   لتز

ز
 ف

  
  الفصل السابق والت 

ز
 يمكن لرئيس المحكمة الجوهر قد أحيل عىل المحكمة أم ل، باإلضافة إل الحالت المشار إليها ف

 البتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت. 

  المستعجالت إل أقدم القضاة. 
  أسندت مهام قاضز

ز
 إذا عاق الرئيس مانع قانون

اع معروضا عىل محكمة الستيناف مارس هذه المهام رئيسها األول.  ز  إذا كان التز

ز أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف   الرئيس". تعي 

عوبة عىل إذا أثار األطراف صعوبة واقعية أو قانونية إليقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الص فقد جاء فيه:" 436أما الفصل 
  ويقدر الرئيس ما إذا كا

 
نت الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضان

  هذه الالدعاءات المتعلقة ب
ز
  به حيث يأمر ف

ء المقضز  
حالة الصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترم  إل المساس بالش 

  األمر. 
ز
 برصف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إل أن يبت ف

 إليه".  ل يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند 

يف بمثابة قانون رقم  .1 ( بالمصادقة عىل نص قانون 1974شتنت   28) 1394رمضان  11بتاري    خ  1.74.447  ظهت  ش 
 وتتميمه.  المسطرة المدنية، كما تم تعديله
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تصال به و الوقوف على أحواله حتى خارج أوقات الزيارة احملددة اتفاقا تكون وسيلة لال

أو حبكم قضائي، إذا كان هناك تفهم من قبل احلاضن، أما إذا كان العكس فإن ذلك يكون 

من شأنه جعل هذا االتصال صعبا على الرغم من أن مصلحة احملضون تقتضيه، وبشكل 

 أكثر إحلاحا يف هذه الظرفية احلرجة.

ك أن األزواج املتفارقون مع األسف يفرطون يف الكراهية حد االضرار باحملضون ذل

دون شعور، وذلك بالتحايل يف تنفيذ املقرر احملدد للزيارة، الذي ميكن أن يتعداه إىل 

عدم الرد عن املكاملات اهلاتفية اليت يهدف من خالهلا النائب الشرعي للمحضون 

بع مدى مواظبته على دروسه، ففي بعض األحيان االطمئنان على أحواله والسيما تت

يكون لكلمة واحدة منه األثر البارز عليه، لذلك فاالختصاص ينعقد جمددا لقاضي 

املستعجالت لضمان تنفيذ ذلك، حيث إنه حتى غياب نص قانوني، فإن العمل القضائي 

ون، فقد جاء يف املغرب مستقر بشأن إضفاء الصبغة االستعجالية على طلبات زيارة احملض

يف أمر استعجاىل صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء:"صلة الرحم حق طبيعي 

وشرعي ضمنه القانون لكل واحد من الطرفني بعد وقوع الطالق، وقاضي املستعجالت 

أي إجراء لضمان ممارسة هذا احلق، طبيعة صلة الرحم يف إطار   خمتص باختاذ

، فقاضي املستعجالت يف هذا اإلطار 235ملعجل على املسودة"االستعجال تقتضي النفاد ا

أي إجراء لضمان اتصال احملضون بنائبه الشرعي يف حدود ما تسمح به  ذخمتص باختا

الظرفية احلالية، كما ميكنه شفع أمره بغرامة تهديدية بناء على طلب املعين باألمر 

                                                           
 وما بعدها.  208، ص 65و64، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 19/01/1992ـ أمر استعجاىلي بتاريــــخ 235
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ضون من نائبه الشرعي يف يكون من شأنها محل احلاضن على تنفيذ التزامه بتمكني احمل

 احلدود املشار إليها أعاله.

اته الوسائل هيح مبنح صر يعيعلى أن األمر يف احلقيقة حيتاج إىل تدخل تشر

ال ند تعذر االتصعستثنائي او  ؤقتمعلى األقل بشكل  وفرض االعتماد عليها أهميتها،

و يف يف التنفيذ أ ةود صعوبوج الةحاملادي بني النائب الشرعي و احملضون، خاصة يف 

رعي عد النائب الشئحة أو بجا سبباحلاالت األخرى اليت يتعذر فيها ذلك االتصال ب

تني ألمر حيقق غاي، وهذا ابابألساللمحضون عن مكان سكنى احلاضنة إىل غري ذلك من 

ه خلصوص، وإلزامي بهذا اقاضلل أساسيتني، أوهلما تقليص هامش السلطة التقديرية

جلزاء احاضن و ترتيب نونية لللقاة ايد، وثانيهما ضمان إثارة املساءلباملقتضى اجلد

 القانوني حال املخالفة.

 ثانيا: آثار تعطيل حق زيارة احملضون لفائدة غري احلاضن من األبوين.
شارة ة كما سبقت اإلبالزيار علقملتايرتتب عن االخالل بتنفيذ املقرر أو االتفاق 

ملتابعة اإلضافة اىل امتنع، بامل طرفط احلضانة جتاه البعض اآلثار املهمة منها؛ سقو

 حلالية؟مع الظرفية ا ملتزامنةل اخالاجلنائية، فما مدى انطباق كل ذلك على حالة اال

جتدر اإلشارة إىل أن القضاء املغربي ممثال يف حمكمة النقض كثريا ما يبدي صرامة 

ارة، ولو تعلق االمر بأسباب ميكن ان كبرية جتاه املخل باالتفاق او املقرر املتعلق بالزي

تكون معتربة يثريها احلاضن، فقد جاء يف قرار هلا:"تكون احملكمة قد طبقت مقتضيات 

من مدونة االسرة تطبيقا سليما ملا قضت بإسقاط حضانة األم بسبب حرمانها  184املادة 
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ها يف الوقت األب من حق زيارة ولده احملضون وذلك بزعمها أنه ال يرجع احملضون إلي

احملدد، إذ أنه على فرض وجود إخالل أو حتايل يف تنفيذ االتفاق أو املقرر القضائي 

املنظم حلق الزيارة، فإنه كان على احلاضنة أن تلجأ إىل احملكمة لتتخذ اإلجراء املناسب 

، فقضاء حمكمة 236ملعاجلة هذا األمر بدل منع األب من ممارسة حقه ضدا على القانون"

 هذا اإلطار يؤكد بصفة ضمنية أن االمتناع عن تنفيذ احلكم او االتفاق املتعلق النقض يف

بزيارة احملضون ولو كان مربرا ال ميكن ان يكون مشروعا إال حتت إشراف القضاء الذي 

 يقع على عاتقه وحده تقدير تلك الظروف و األمر باإلجراء املناسب.

بكيفية  وع الذي يعرقل ف املمتنلطرا اهعلى أنه باملقابل فإن إسقاط احلضانة يقع جت

حيث  ى،ة األخرقضائيالقرارات ال وهو ما تؤكد عليه جمموعة من  ،إرادية هذا احلق

إلخالل اتأكد من وجود كمة الاحمل اتقعإنه بالنظر خلطورة هذا اإلجراء، فإنه يقع على 

إقرار املمتنع  تماد علىباالع رة، سواءزيالل أو التحايل يف تنفيذ االتفاق او املقرر املنظم

 ي.فوض قضائن ملد الصريح أو حمضر إثبات حال، أو معاينة منجزة من

وبشأن هاته احلالة األخرية يطرح السؤال حول حجية حماضر املعاينة املنجزة من 

املتضمنة واقعة امتناع احلاضن عن تسليم احملضون ملن  237لدن السادة املفوضني القضائيني

 يف ظل هذه الفرتة املتزامنة مع إعالن حالة الطوارئ الصحية بالبالد؟له احلق يف زيارته 

                                                           
عي عدد  11، رقم 2009يناير  07ار صادر بتاريــــخ ـ قر 236

، أشار إليه: عبد العزيز توفيق"قضاء محكمة 317/2/1/2008ملف رسر
ي مدونة األرسة، من سنة 

ر
 . 269، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2013"، الطبعة األوىل 2012إىل  1957النقض ف

ة من المادة 237 ي الفقرة ما قبل األختر
ر
:"من القانون ال 15ـ جاء ف ر ر القضائيير ينتدب المفوض  متعلق بتنظيم مهنة المفوضير

ي 
ة بمعاينات من نفس النوع مبا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ، ويمكن له أيضا القيام القضاي  رسر

يف رقم  ظهتر .بطلب ممن يعنيه األمر" ي  1-06-23رسر
ر
اير  14) 1427من محرم  15صادر ف  . 81-03 نفيذ القانون رقم( بت2006فت 
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جتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض اآلباء سيئي النية يبادرون إىل انتداب مفوض 

قضائي يف هذه الفرتة بالذات بغية احلصول على حمضر معاينة لالعتماد عليه إلسقاط 

األوضاع يتنافى مع تقييد حرية  حضانة األم، مع العلم ان حترير حمضر يف ظل هذه

، الذي استثنى 238التنقل اليت نص عليها القانون املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية

، 239فقط املرافق العمومية احليوية، و املهن احلرة يف القطاعات و املؤسسات احليوية

مة اليت باإلضافة إىل أن األمر يف كافة األحوال يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحك

 .240جيب عليها مراعاة ظروف احلال

د يف وار من ق.ج املشار إليه سلفا، غري 476كما أن متابعة املمتنع مبقتضيات الفصل 

حة صر للحفاظ على ناعه مربامت، والفرتة احلالية ألن الفاعل مضطر يف هذه احلالة

سد درء املفاا أن ألخف، كمارر الضباحملضون و حياته، على اعتبار دفع الضرر األشد 

ه تفادة من نظريربي االسملغارع مقدم على جلب املصاحل، على أنه كان جيدر باملش

، د مقرتف الفعلرامية عنالجاية الفرنسي بهذا اخلصوص، باشرتاط ضرورة توافر الن

ائق ما فان عارئة أو طوف ظر والنص صراحة على أنه إذا كان الفعل مربرا بسبب

 نعدمة. املسؤولية اجلنائية تكون م

 

                                                           
ي  2.20.293ـ مرسوم رقم 238

ر
 (. 2020مارس  24) 1441رجب  29صادر ف

ي المادة 239
ر
ي كافة األحوال المعاينة المنصوص عليها ف

ر
من القانون  15ـ عىل خالف ذلك هناك من يرى أن هذا المنع ال يشمل ف

، حيث يستلزم القيام بها  ر ر القضائيير ي وقتها خوفا من اندثار الحجة و الواقعة محل المعاينالمتعلق بتنظيم مهنة المفوضير
ر
ة، صالح ف

ر المادة  ي بير
"إجراءات المفوض القضاي  ي

ر
ل من القانون المنظم للمهنة و المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية"، مقا 30كرداف

  . 145، ص 2020ـ أبريل 17منشور بمجلة الباحث، العدد 
ي يمتنعن عن الرد عن المكالمات أما بالنسبة للحالة المقابلة حـ 240

يث يقع استغالل هاته الظرفية من طرف بعض األمهات الالي 

ي بذلك حسب م
ي غياب اتفاق أو أمر قضاي 

ر
ء من ذلك ف ي

تب عنه شر ، فإن ذلك ال يمكن ان يتر عي
ي يوجهها النائب الشر

ا الهاتفية البر

 من م.أ.  184توحي به مقتضيات المادة 
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 خامتة:
هلذا  اد اليت خصصهاالل املوخمن ي وختاما ميكن القول إن املشرع املغرب         

رمان ني يؤدي إىل ححد الطرفأبل ن قاملوضوع قد أواله أهمية كبرية منعا لكل تعسف م

ن ائية مهمة، لكدنية وجنمات زاءالطرف اآلخر من حق زيارة ابنه، فرتب على ذلك ج

ني هذا تداركها لتحص باملشرع درجياقص املمارسة العملية أثبتت بعض النوباملقابل فإن 

بالنفاذ  لزوجية مشموالميثاق ا اللاحناحلق، إذ ينبغي العمل على جعل احلكم املتعلق ب

ذه املسألة انوني يعاجل هقجياد نص إزم يل املعجل القانوني يف شقه املتعلق بالزيارة، كما

سم يف ي أهميتها للحالستعجالااء لقضافة إىل إيالء مؤسسة إبان مرحلة الشقاق، باإلضا

وفق اجتهاد  شكل صريحبها في اإلشكاالت اليت يثريها عرب ختويلها مهمة الفصل

ع يعاجل املوضو ص قانونيد نجياإمعاصر يراعي كافة املتغريات، دون إغفال ضرورة 

جاوز أخريا فإنه لتو حلديثة،ل اتصابشكل مساير للتطور احلاصل على مستوى وسائل اال

تنظيم بول على اتفاق صلح للحصال اعيخمتلف اإلشكاالت السالفة الذكر ينبغي تدعيم مس

 تلك الزيارة لضمان إنفاذه بكل يسر.

 

 

 

 

 مت حبمد هلل
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مراد الفرجي لسيدا  

 باحث يف القانون اخلاص

حملمديةا-خريج ماسرت قانون األعمال   
  

ية باملغرب: معادلة بني احلق يف السياسة الغذائ
األمن الغذائي وواجب حماربة املمارسات غري 

 تنافسية يف ظل جائحة كورونا
 مقدمة:

يعيش العامل اليوم وضعية استثنائية، وأزمة صعبة بكل املقاييس ذات انعكاسات 

سلبية على مجيع امليادين ومناحي احلياة. لتشكل هذه األزمة ظاهرة اجتماعية ظرفية 

ليس يف معزل عن هذه الظرفية العاملية  باملعمور. واملغر تعرفها جل جمتمعات وبلدان

وتأثرياتها السلبية على مجيع امليادين االجتماعية و االقتصادية والسياسية والثقافية 

،الذي دفع بالدنا إىل إعالن حالة الطوارئ 241جائحة كورونا والرياضية... بسبب انتشار

                                                           
:  نوع من الفيروسات الجديدة المعدية الذي يسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي لدى  91-كوفيد  فيروس كورونا المستجد  241

 اإلنسان 
 لعالم ى من اتم اإلعالن عن حاالت اإلصابة به في مدينة ووهان الصينية في أواخر دجنبر لينتقل إلى دول وبلدان أخر

 برته حالة طوارئ صحية عالمية.وخلصت منظمة الصحة العالمية الى وصفه بالجائحة واعت 

 2.20.292لمرسوم والمقررة بمقتضى ا 2020مارس  20حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بموجب قرار وزير الداخلية بتاريخ 

 الصادر بتاريخ

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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متديدها للمرة الثانية، وإغالق احلدود اجلوية والبحرية والربية الصحية و العمل على 

وحظر التجول الغري املأذون به، وااللتزام بقواعد احلجر الصحي اإلجباري حلماية النفس 

البشرية وحقها يف احلياة ومحاية األسرة املغربية باعتبارها النواة األوىل للخلية 

 اجملتمعية.

ني صفوف املواطن اسعا يفا ووديدارئ الصحية خوفا شلقد أفرزت وضعية حالة الطو

ها برتويج بعض  تغذيتمتسية نف، خاصة بعد اإلعالن عنها مباشرة،هذه  احلالة ال

األساسية  ملواد الغذائيةسلع، واذ الفاناألخبار الزائفة سابقا من طرف بعض الفئات  حول 

 ارية، واحملالتق التجاألسواو لعيشهم، مما دفع بالسواد األعظم منهم للتوجه حن

السلع وتناء املنتجات أجل اق ق منقياخلاصة ببيع املواد الغذائية، وبيع احلبوب والد

زات با من بعض جتاونيا هرووثا هةالكافية طيلة احلجر الصحي، خوفا من نفاذها من ج

لع كار وادخار السيف احت صوصاخ التجار، واعتمادهم للممارسات غري تنافسية تتجلى

مر الذي لك املغربي. األللمسته ائيذلغاينها والزيادة يف أمثانها مما يهدد األمن ،وختز

دخل تخالل  نلتجار، ماعات وااجلمو حيتم تدخل القانون بتنظيم العالقات بني األفراد

ة وعموما املصاحل األمنيوقضائية ة الرطأجهزة إنفاذه املتمثلة يف الشرطة اإلدارية والش

لني ،وزجر كل احملاو ه كلبيعض اهليئات اخلصوصية  يف تنالسلطات العمومية وب

ستهلك،وزجر افسة ومحاية امل، واملنسعارألاملخالفني لألنظمة والقوانني املتعلقة بتحديد ا

 .ة جائحة كوروناظل أزم يف يائذالغالغش يف السلع سعيا وراء حتقيق وضمان لألمن 

مان قف على جمرد ضال يتو نائيستثإن اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية كتدبري ا

لنظام ارة احلفاظ على ئي وضرولغذاا األمن الصحي والصحة العامة بل يتعداه إىل األمن

 العام داخل اجملتمع املغربي. 
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انونية ن الناحية القوانبه ملف جختمن هذا املنطلق وملقاربة املوضوع واإلحاطة مب

 ن قبيل: ملفرعية اخرى األدفعنا األمر إىل طرح بعض التساؤالت املركزية و

ية لسياسة الغذائأهمية اور وو دماهي أهم حمددات األمن الغذائي باملغرب؟ ماه

كورونا  ة تداعيات أزمةومواجه موماع باملغرب يف مواجهة التطورات اليت يعرفها العامل

مح م مالالية؟ ماهي أهظروف احلل الظ يفخصوصا ؟ ما عالقة األمن الغذائي بالنظام العام 

ذائي يف ظل واجه األمن الغتت اليت ديداتهاملقاربة القانونية املعتمدة يف التصدي لبعض ال

 جائحة فريوس كورونا املستجد ؟

رائي تحليلي االستقنهج الى املعل سنتناول موضوعنا بالتحليل واملناقشة معتمدين

ي وعالقته غذائألمن الا يف  حلقااملطلب األول: ضمان  وفق تصميم مطلبني أساسيني:

غري  ي كممارسةراالدخار الس اني:لثااملطلب . بالنظام العام يف ظل أزمة جائحة كورونا

 حة كورونازمة جائأظل  يفالغذائي  نتنافسية من التهديدات اليت تواجه اآلم

املطلب األول: ضمان احلق يف  األمن الغذائي وعالقته بالنظام العام 
 يف ظل أزمة جائحة كورونا

 لى مفهومهعيقتصر  ألمند اثر من مظهر وأكثر من بعد، حيث مل يعلألمن أك

ل اتسع ببقاع العامل،   خمتلفيفنية مالذي تتقامسه مجيع األجهزة األالتقليدي الضيق، و

 حقل عملياته ليدخل إىل دائرته 

األمن -األمن الطاقي -أبعادا أخرى، تبدأ باألمن اجليو سياسي إىل األمن البيئي

باألمن الغذائي، كي يبقى يف مجيع احلاالت األمن العمومي هو املهمة  الروحي مرورا

األساسية ألي جهاز أمين، حيث يظل يف صلب مجيع االنشغاالت االجتماعية .مبعنى إن 
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النظام العام يبقى من أوىل الضروريات الواجب احلفاظ عليها بقوة القانون يف ظل مجيع 

 يف حالة الشدة والرخاء. الظروف واحلاالت اليت يعيشها اجملتمع

اة، فاحلق يف بة للحيالنسبني تشكل التغذية بالنسبة للجسم ما يشكله األكسج

ضها أو يال ميكن تعو رية،روالتغذية أمر ال ميكن جداله، فهي أساسية وحاجة ض

جتماعي سدي ونشاطه االاجده اجللتو يةاالستغناء عنها ملا متنحه لإلنسان من طاقة ضرور

غذية ترب احلصول على عر حتما ن ميسافظة على هذا احلق املرتبط بأمن اإلن، إذن احملا

و تني. إذن فما هدة عاليوجو يةصحية ومغذية، وهذا يستلزم وفرة مواد وبضائع بكم

 مفهوم األمن الغذائي؟

 :يمي لألمن الغذائي و أهم حمدداتهالفقرة األوىل: اإلطار املفاه

ية واقتصاد ةمن معايري كمي و تطور 70ات األمن الغذائي خالل سنو مظهر مفهو

تجاوز ياألمن الغذائي اني . فإلنسا ليتخذ تعريفا يأخذ بعني االعتبار اجلودة والبعد

تبط غذائية اليت ترمواد الي للصحمفهوم االكتفاء الذاتي وجيب متييزه عن األمن ال

 بالنظافة والصحة وسالمة املواد الغذائية. 

فحسب  FAO ا ميكن الهلن خالوضعية اليت معين: )فعبارة األمن الغذائي ت

 (املنظمة العاملية للتغذية

نه من حياة ذية متكومغ ونةألي شخص أن حيصل يف كل الظروف على تغذية مضم

 سليمة و نشيطة(.

زع غذية،وهو يتوتجودة الرة ووف إذن نستنتج أن مفهوم األمن الغذائي حييل على

 : على أربع مستويات
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ين. ثانيا ترياد و التخزلى االسعدرة الق اليت تكمن يف اإلنتاج الداخلي،وأوال الوفرة 

االستقرار  تية . ثالثا:حتو البنيات الة،احلصول على التغذية اليت ترتبط بالقدرة الشرائي

ملاء الصاحل ة احلصول على اإمكاني فة وظاأخريا الصحة املرتبطة بالنو املناخي و السياسي.

 لشرب.

ق عقد لوضعية سولي،واملهليكد اية جائحة كورونا تكمن يف احملدإن خصوصية وضع

وع من وقف عن تسجيل نوق التتالس ذههاملواد الغذائية وعلى اخلصوص احلبوب،يف الواقع 

املطرية  ندرة التساقطاتناخية،وامل تالركود بالنسبة للعرض املرتتب خاصة عن االختالال

نقص يف هذه ملية لتغطية الاق العاالسواتوجه حنوخالل هذا املوسم الفالحي،مما دفع إىل ال

 املادة احليوية وحتقيق االكتفاء الذاتي .

ا منطقيا، ء اختيارغذاتوفري اليبقى اللجوء إىل السوق العاملي ل 1995بعد سنة

نتاجية لكلفة اإلا اقل من نوبثم سبة،ناميكن احلصول على املواد الغذائية بتكلفة م ثحبي

حية د األولية الفالر املواتصديبا .فقيمة الشراء اليت مت تعويضهعلى الصعيد الوطين

روط اإلنتاج شاملتوفرة على  لصناعيةادان بلاحمللية اليت التقوى على منافسة متيالثها يف ال

 العلمي األكثر تطورا.

تفاجات كل من املؤسسات املالية والتجارية الدولية،البنك 2006ففي نهاية سنة

د الدولي واملنظمة العاملية للتجارة مبعطيات جديدة ستقلب اجتاه الدولي،صندوق النق

األرز الذرة ...ولعل ذلك جيد _امثنة املواد الغذائية كما هو الشأن بالنسبة للحبوب القمح

تفسريه يف تزايد الطلب العاملي على هذه املواد واملرتبط بتزايد عدد سكان العامل وتغري منط 

سكان اليابسة) الصني اهلند( إضافة إىل حتسن مستواهم التغذية لدى عدد كبري من 

 املعيشي.
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ألسعار اعيشة وارتفاع الء املكل غيش حقيقة يف املغرب، وعلى غرار باقي دول العامل

ويج له من طرف تم الرتما يوس ،وملموسا. خاصة يف ظل تفشي كابوس هذا الفري  واقعا

، هذا بانعدام األمن الشعور ع منون بعض الفئات حول ندرة املواد الغذائية،تبعث على

ة تغذية، مستوفي صول علىاحل لىالشعور يتجسد يف نوع من اخلوف يف عدم املقدرة ع

كل  غذائي تطرح علىألمن الاألة سم نلشروط الكيف و الكم. إذن ففي وقتنا احلاضر فإ

بلدنا يف ة لياسة الغذائيدور السية وهمأاملستويات. األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول 

 اءات؟ إلدعاه مواجهة تطورات وتداعيات أزمة كورونا؟ وتفنيد هذ

أمهية السياسة الغذائية باملغرب يف مواجهة الفقرة الثانية: دور و
 .تداعيات ازمة كورونا احلالية

 لغذائي، سياسةااألمن  ياسةى سمنذ عدة سنوات خلت، فإن بلدنا املغرب قد تبن

ال، و تواجه ذا اجملهيف  ملطورات اليت يعرفها العامتغرية ومرنة تستجيب للت

 حلال خالل أزمةما هو اصة كاالتحديات املرتبطة ببعض الظرفيات و الوضعيات اخل

 فريوس كورونا املستجد.

إلنتاج جل الرفع من اة من اكبري داتفمنذ االستقالل، بذلت اململكة املغربية جمهو

زويد غرب األخضر،و تامج املبرن لحي من خالالغذائي بإعطائه األولوية للقطاع الفال

ذي ال لتجاوز العجزعالية، وفرةوة السوق الوطنية مبا حتتاجه من مواد وسلع ذات جود

 يعانيه امليزان الغذائي يف بعض املواد.

أكيد أن الفالحة املغربية تشكل رافعة أساسية لالقتصاد الوطين،مكنت من حتقيق 

عبئة املستمرة حول خمطط املغرب األخضر،الذي اشرف جمموعة من املكتسبات بفضل الت

واستطاع هذا املخطط بفضل  2008جاللة امللك نصره اهلل على انطالقته يف ابريل من سنة 
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اجملهودات اليت راكمها ،جعل الفالحة من أولويات القطاعات اإلسرتاتيجية 

والتكامل اجليد  الوطنية،اليت عملت على حتديث وعصرنة الفالحة وتعزيز االستثمارات

بني السالسل اإلنتاجية، واحلد من التغريات املناخية واحلفاظ على املوارد الطبيعية 

وإنعاش صادرات املنتجات الفالحية وتثمني املنتجات احمللية وخلق فرص العمل،وأخريا 

 ضمان األمن الغذائي.

زراعية،حيث باستثناء احلبوب يؤمن املغرب اليوم اكتفاءه الذاتي من املنتجات ال

يف املائة  من حاجاته يف اللحوم واخلضر والفواكه،و احلليب و  100مت تامني 

يف املائة من إمجالي املساحة الصاحلة 75.فزراعات احلبوب تهيمن على حوالي  242السكر

يف مائة من هذه املادة من األسواق األخرى ويعزى  30للزراعة. رغم ذلك الزال يستورد 

يستطيع "–د بنسليمان رئيس اجلمعية املغربية ملكثري البذور هذا النقص حسب السي

املغرب إنتاج احلبوب الكافية دون ان يستوردها ،بالتخلي عن زرع األشجار املثمرة يف 

األراضي املخصصة لزراعة احلبوب وزرعها يف اجلبال ،إضافة إىل جتاوز مشكل عدم 

ملزروعات بني القطاني والقمح للرفع احرتام الفالحني للدورة الفالحية،أي ضرورة تنويع ا

من إنتاجية وخصوبة األرض"... .لكن ماذا عن مفهوم االكتفاء الذاتي هل أصبح متجاوزا 

 يف وقتنا املعاصر؟ احالي

فإىل حدود بداية التسعينات فإن مفهوم األمن الغذائي كان يفهم على أنه حتقيق 

بالتالي تزويد السوق احمللي مبنتوجات االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية األساسية، و

وطنية.وكان للقطاع الفالحي دور أساسي يف حتقيق األمن الغذائي.بعد ذلك ومع ظهور 

سياق دولي جديد تغري كل شيء، فلم يعد األمر يتعلق بتحقيق االكتفاء الذاتي من املواد 

                                                           
 .احصائيات وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 242
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ر إمكانية اإلنتاج الغذائية األساسية، بل ضمان األمن الغذائي الذي يأخذ بعني االعتبا

الغذائية  دالوطين والفرص اليت تقدمها التجارة الدولية.فتحدي اليوم يكمن يف توفري املوا

للرأي العام األساسية ، وهو ما أكدته الوزارة الوصية وزارة الفالحة من خالل بالغها 

 2020املواد األساسية إىل غاية شهر دجنرب من السنة اجلارية حول وفرة التموين و

واملتطلبة ملعيشة املواطنني واملواطنات،واستقرار أسعارها،ونشري هنا ملا تطرق اليه السيد 

عموم الفالحني ومهنيي القطاع على تعبئتهم اليت  وزير الفالحة يف كلمة شكر وجهها اىل

مسحت باستمرارية النشاط الفالحي على طول سلسلة القيمة،وضمان التموين العادي 

وطين،واحلفاظ على توازنات العرض والطلب يف هذا الظرف واملنتظم للسوق ال

االستثنائي.وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع احلفاظ على استمرار النشاط الفالحي،وتوفري 

 عالعرض خالل شهر رمضان االبرك بتموين ومستويات إنتاج مرحية.)على اثر اجتما

 ظل هذا الوضع االستثنائي، السيد عزيز اخنوش وزير الفالحة بتقنية الفيديو عن بعد يف

مع رئيس جامعة الغرف الفالحية ورؤساء الغرف الفالحية ورئيس الكونفدرالية 

 املمثلة للفدراليات الفالحية البيمهنية( -ركوما دي -املغربية للفالحة والتنمية القروية

حة الفقرة الثالثة: عالقة األمن الغذائي بالنظام العام يف ظل أزمة جائ
 كورونا.

عية  ظل هذه الوضيفالعام  نظامال وقبل احلديث على أي عالقة بني األمن الغذائي 

 لعام.لنظام ااكرة فم الوبائية،فكان من الطبيعي الوقوف أوال على مفهو

يقال إن مفهوم النظام العام يقاوم التعريف. فاملشرع املغربي على غرار اغلب 

،نظرا لطبيعته الزئبقية اليت تكره اجلمود التشريعات املقارنة تركت مسالة تعريفه للفقه 

وحتب التطور املستمر.انه جمموعة من الوسائل األمنية اليت توفر احلماية العامة لكافة 
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املواطنني واألشخاص الذين يتواجدون على ارض دولة ما،ويعرف  أيضا بأنه األسلوب 

ق فرض سلطة القانون املستخدم يف تنظيم احلياة االجتماعية يف اجملتمع الواحد عن طري

 اليت متنح األفراد حقوقهم ،وتعرفهم بالواجبات القانونية امللزمة هلم.

تقوم بها  لقانونية اليتاجبات االو أنهوعرف بعض الفقهاء القانونيني النظام العام ب

شكالت تصدر من مواء أي احت لىعالدولة،وحتقق اخلري واألمن لكل إنسان،مع احلرص 

 لطريقة املناسبة.أي فرد وعالجها با

حل كل جمموعة مصا،فهو يشالقلالقوفيما عرفه الفقيه هوريو بأنه انعدام الفوضى 

متها )األمن رورة ساللى ضع عليا مشرتكة جملتمع ما يف زمن معني،يتفق اجلميع

 العام،السكينة العامة،الصحة العامة(.

فهوم جيرد هذا املقد لغاية ويا لعسفويبقى الفصل بني هذه املكونات الثالث عمال ت

نة باختالف األزم ق ويتسعيضي ريمن كل قيمة عملية. فمفهوم النظام العام شيء متغ

لعام اتماعي والنظام ام االجالع اموتباين الدول،ليس جامدا بل يف تطور مستمر )النظ

نص مرجعي حيدد كلدستور لى اع االقتصادي والنظام العام السياسي...( واالستناد

صلحة نون،وحتقيق امللة القاد دوطيسية للنظام العام،مبا يساهم يف تواجلوانب األسا

 العامة.

وإذا كانت ميزة استهداف وحتقيق املصلحة العامة هي ميزة تشرتك فيها مجيع  

القواعد القانونية،فان التشريع والفقه متفق على انه هناك أنواع منها يوصف بصفة 

واعد األخرى اصطلح على تسميتها بقواعد القواعد فوق العادية ،تسمو على مجيع الق

النظام العام.هذه القواعد هي تلك اليت يقصد بها إىل حتقيق مصلحة سياسية أو اجتماعية 
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أو اقتصادية تتعلق بنظام اجملتمع وتعلو على مصلحة الفرد ،فيجب على مجيع األفراد 

بينهم الن املصاحل هلم مناقضتها باتفاقات فيما  زمراعاة املصلحة وحتقيقها ،وال جيو

 . 243 العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة

ففي ظل هذه اجلائحة فاملصلحة العامة للوطن واملواطنني فوق كل اعتبار، ويبقى من 

أمسى جتلياتها مامت اختاذه من طرف احلكومة املغربية، من تدابريواجراءات منها ماهو 

راسيم أو مقررات تنظيمية استباقي احرتازي، وآخر تدخلي زجري ،جاءت على شكل م

وإدارية أو بواسطة مناشري وبالغات أو مراسيم قوانني. ومثاله مرسوم بقانون املتعلق 

وما تضمنه من مقتضيات ختص  {حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها}

ة املتابعة القضائية والسيما املادة الرابعة منه يف حاالت مثل : عدم وضع الكمامات الواقي

من طرف األشخاص املسموح هلم مبغادرة مساكنهم ألسباب خاصة، وأيضا حتريض الغري 

على عدم وضع الكمامة الذي  يشكل جنحة  منفصلة عن جنحة خرق تدابري احلجر 

الصحي اإلجباري .أيضا حظر التنقل الليلي من الساعة السابعة مساء إىل الساعة اخلامسة 

لنسبة للمواطنني واملواطنات سواء كانوا راجلني أو عرب صباحا خالل شهر رمضان املعظم با

استعمال وسائل النقل كما يتم توقيف العمل بالرتاخيص التنقل االستثنائية خالل توقيت 

املادة الرابعة من املرسوم   ىاحلظر املذكور،وهي معاقب عليها كما سبق الذكر مبقتض

جراءات جاءت كلها متوافقة مع ما هذه احلزمة من التدابري واإل 2.20.292بقانون رقم.

تقتضيه املصلحة العامة، ومن اجل محاية النظام العام وامن وسالمة املواطنني، وهوما 

أكدته  النيابات العامة أنها التتوانى يف تطبيق القانون بالصرامة الالزمة يف حق املخالفني 

                                                           
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  رعث في الشريعة االسالمية و القانون الوضعي. دانظرية البا حليمة ايت حمودي, 243

  1986, 39الطبعة األولى صفحة 
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 ملواطنني وسالمتهمالذين يعرضون األمن الصحي للمواطنني للخطر ويستهينون حبياة ا

 نفس األمر حول جاهزية القوات العمومية للدفاع واحملافظة وصيانة النظام العام.244

ار ة  تدخل يف إطة الصعبظرفيال مما الشك فيه ان جل التدابري املتخذة يف هذه

ريف شكل كبري مع تعبيتماشى و ولة لداحلفاظ على النظام العام الذي يبقى من اختصاص ا

رتكة مصاحل عليا مش جمموعة م هوعانوني هوريو الذي اعترب أن النظام الالفقيه القا

تخذ يف ن تأصحيح للدولة لقالقل،ى واوضجملتمع ما يف زمن معني،وانه حالة من انعدام الف

ستعمال الك اللجوء إىل ا يف ذمبية، غاهذا الصدد كل اإلجراءات الضرورية لتحقيق هذه ال

بقى يل هذه الوضعية كن يف ظ .لخرين تهديدا هلذا األالقوة واستتباب األمن كلما كا

لصحي قواعد  احلجر ابلتزاما م ازهلاستعمال القوة مستبعدا نظرا ملالزمة اجلميع منا

عام على النظام ال حملافظةوم افهماإلجباري من جهة. ومن جهة ثانية حماولة إلخراج 

طرف  يه والتحسيس منوالتوج اطريلتامن نطاقه الضيق وجتاوز ذلك إىل االضطالع مبهام 

ية لطة إدارية حملدنية وسية مقاوالسلطات العمومية من شرطة ودرك وقوات مساعدة و 

ة هذا طنات  حول خطورني ومواواطنمن وجمتمع مدني ووسائل االعالم...لفائدة الساكنة م

 نة.حملي لتجاوز هذه ااجلماع لوعيا والوباء الفتاك،و من اجل خلق فضاء مفعم باحلوار 

تأسيسا على ما سبق نلمس أن العالقة بني النظام العام وضمان األمن الغذائي هي 

مبثابة وجهني لعملة واحدة،فاألمن الغذائي هو جزء من املفهوم الواسع ملصطلح األمن،هذا 

األخري الذي يعترب من املكونات الثالثة املؤسسة لفكرة النظام العام)األمن والسكينة 

ميكن طرح التساؤل التالي كيف ميكن أن يؤثر انعدام األمن الغذائي يف والصحة(.من هنا 

                                                           
 مقتطف من بالغ رئاسة النيابة العامة. 244
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النظام العام للمجتمعات وظهور بعض أشكال   التعبريات اجملتمعية خوفا من هاجس 

 اجملاعة؟

 صدرا ألحداث ومع كانت اجلوة ولقد علمنا التاريخ أن وضعيات احلرمان واحلاج

دول ال و العديد من -هاييت مصر ثلقدمية ، مالسري العادي للمجتمعات ال أعمال زعزعت

ن يء أو اآلني ممان البطلحرلع كمرادف اهلند.فاجلو -الفيتنام-الربازيل–بإفريقيا 

ىل نوع من الشخص إفع بيدجسمانية ونفسية و ضالتغذية، يؤدي إىل ظهور أمرا

تدهور ظروف ألقصى لاحلد اة اخلمول.فاجتماعيا ميكن تعريف اجلوع على أنه حال

حلياة. سه وباحلق يف اوجود نفبال بطحلق أساسي يرت ناحلياة للفرد واجملتمع فهو نكرا

ن اجلوع،هذا م فاخلوبعور لشاوعلى مستوى أقل، فإن ندرة الغذاء تزكي نوعا من 

لق نوعا من خت ءفوفرة الغذا ،ا اخلوف الذي إذا ما استمر فإنه يهدد احلياة نفسه

 ع. خلق هاجس اجلواإلحساس بالسعادة،وقلته تؤدي إىل

وخالفا ملا عرفته بعض اجملتمعات القدمية واملعاصرة من ضروب اجملاعة، وما 

يهدد سلمها االجتماعي وخيلخل نظامها العام، فإن بلدنا املغرب وهلل احلمد عكس بعض 

البلدان املتضررة من هذه اجلائحة خاصة فيما يتعلق جبانب التموين ،كان سباقا لوضع 

على مجيع املستويات خاصة االجتماعية و االقتصادية،حتت القيادة  تجياخطط واسرتاتي

الرشيدة و الرؤية احلكيمة لصاحب اجلاللة نصره اهلل،يف منحى التضامن و التكافل و 

،حول حتمل األعباء بصفة تضامنية بني  2011من دستور 40التآزر مبفهوم الفصل 

لقيم اإلنسانية و ديننا اإلسالمي احلنيف اجلميع، وكذا االلتزام األخالقي الذي تفرضه ا

.حتقيقا للسلم االجتماعي و االستقرار السياسي وحفاظا على النظام العام داخل بلدنا 

باألمن الغذائي ارتباطا جدليا فال خوف من ندرة  طاحلبيب.بالتالي فالنظام العام إذن مرتب



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 268P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

ية يف ظل تفشي هذه بعض املواد األساسية والظهوربعض اشكال التعبريات اجملتمع

اجلائحة، ما دام املغرب قد تبنى سياسة غذائية استباقية منذ عهود،ملواجهة كل 

املواد األساسية  ضالطوارئ و الظروف. فصندوق املقاصة يتحمل عبء ارتفاع أسعار بع

ملعيش املواطنني، و صندوق جائحة كورونا لتدبري هذه األزمة وتقديم الدعم املالي لألسر 

الدين انقطعوا عن عملهم، و  صو املتضررة ،حسب عدد أفرادها و السيما األشخا املعوزة

املسجلني يف نظام الضمان االجتماعي واملسجلني يف نظام املساعدة الطبية دون إغفال الفئات 

العاملة يف القطاع الغري املهيكل.هذا الدعم املالي املقدم للفئات املذكورة جاء لتأمني احلياة 

لمواطن من احتياجات ضرورية خصوصا ما يتعلق باجلانب الغذائي والصحي. اليومية ل

فعموما إن التدابري اليت اختذتها جلنة اليقظة االقتصادية يف هذا اجلانب جاءت لتدعم 

 األمن الغذائي للمواطنني يف إطار سياسة غذائية مواكبة.     

املطلب الثاين: االدخار السري كممارسة غري تنافسية من 
 لتهديدات اليت تواجه األمن الغذائي يف ظل أزمة جائحة كوروناا

 صحي اإلجباري،حلجر الاطأة وت إن أزمة اليوم، وما يعيشه اجملتمع املغربي حت

واد سواق سوداء للمأ ظهور ي إىلؤدو الذي فرضته وضعية انتشار جائحة كورونا، فقد ي

 الغذائية بل األدهى من ذلك  

مضرة للسوق، أي ظهور مواد غذائية ال تتوافق مع معايري هو احتمال تسريب مواد 

النظافة، اجلودة و الصحة. فاحليطة واحلذر ضروريان ملواجهة احتماالت انتشار 

يف األمثان،...  ةممارسات غري تنافسية، وتتمثل خصوصا يف الزيادة الغري املشروع

ت من طرف بعض فئات والتخزين السري و االدخار و االحتكار السري للسلع و املنتجا

التجار باجلملة والتقسيط همهم الوحيد حتقيق الربح السريع و الركوب على مثل هذه 
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،  2011من دستور  40األحداث و الظروف الطارئة، ليشكلوا استثناءا ملا نص عليه فصل 

 مما يوجب تدخل القانون والقضاء للحد من جشع هؤالء جتار األزمة.

 القانونية للمستهلك يف جمال االدخار السري الفقرة األوىل: احلماية 
 و الزيادة الغري مشروعة يف األسعار، يف ظل تفشي جائحة كورونا.  

ث اقتصاده مط حتديذ بنألخمنذ بداية سنوات التسعينات، شرع املغرب يف ا

تصادي، االكتفاء االق وتقوية نشيطتف فالتوجه حنو نظام اقتصاد السوق، مل يكن فقط بهد

 لتجارية ومحايةاعامالت امل و ا كان بهدف حتسني وتقوية شفافية العالقاتبل أيض

ىل حماربة اءات اهلادفة إن اإلجرلة ملساملستهلكني، هذا املرمى األخري مت ترمجته إىل س

 روع. ري املشالغ اركل الزيادات الغري املشروعة يف األسعار و االدخ

لطبيعي تضافر ان من ابة كلصعخالل هذه الظرفية ا اففي كل األحوال، والسيم

إلستباقية ة يف العملية ااملشاركهة واجاجلهود و اخنراط كل األجهزة يف تنزيل خمطط املو

 وآليات اليقظة الوبائية.

االت اليت امية من اإلشكدول الن الا يفاملستهلك يف الدول املتقدمة وكذ ةتعترب محاي

ور القدمية، يخ العصتار يفر فرضت نفسها يف عصرنا الراهن، رغم عمقها املتجذ

الل خرى مدنية من خائية وأة جنايفالتشريعات املقارنة،و التشريع املغربي أوجد مح

لتزامات ضمنه قانون اال، وما تاقشةنقانون محاية املستهلك وقانون حرية األسعار و امل

 ائع.بضوالعقود والقانون املتعلق بالزجر عن الغش يف ال
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 ر السريأوال : يف اإلدخا   

 رتبص، وصاحبهلل مادخار الطعا لغة : جاء يف لسان العرب البن منظور: احلكر:

قت وحتباسه انتظار ؤكل و اا يممه حمتكر قال ابن سيده: االحتكار مجع الطعام و حنو

 الغالء.

ي رمحه اإلمام الباج ب( عرفهملغر ااصطالحا: عند املالكية )وهو املذهب املتبع يف

 .واقللمبيع  وطلب الربح بتقلب األساهلل:هو االدخار 

هلل يق على عباد اه من تضا فيمل شرعا:)موقف الشريعة اإلسالمية(:حرم االحتكار

ن ث نبوي أخر ) مويف حدياطئ(خ يف قول النيب صلى اهلل عليه و سلم )ال حيتكر إال

 ىل منه(.هلل تعاابرئ و احتكر طعاما أربعني ليلة فقد برئ من اهلل تعاىل

باب الصناعة ر أو أرلتجاة ا: تعترب مبثابة ادخار سري ومتنع: حيازقانونا

ملضاربة خيفونها قصد ا منتوجاتئع وضاالعصرية أو التقليدية أو الفالحني ملدخرات من ب

 لبيع لدى أشخاصاا ألجل ات موجفيها يف أي حمل كان.حيازة مدخر من بضائع أو منت

ف رقم ا للظهري الشرييدي وفقتقل عفة صانغري مقيدين يف السجل التجاري أوليني هلم ص

 النظام األساسي لفرق (مبثابة1963يونيو  28) 1383صفر  5الصادر يف  194-63-1

 الصناعة التقليدية.

تم منتوجات مل ي ضائع أوات بدخركما مينع، وتعترب مبثابة ادخار سري، حيازة م

 من نفس القانون. 57ادة امل اتالتصريح بها كما يلزم القانون بذلك طبقا ملقتضي

فربوز ظاهرة االحتكار واالدخار السري، يف زمن كورونا أصبح يف تزايد ملحوظ، 

فكما تتبع املهتمون ما قام به اجمللس اجلهوي لصيادلة اجلنوب يف رفع شكاية إىل رئيس 
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النيابة العامة، من أجل التحقيق يف اختفاء الكمامات وحماليل التعقيم من جل الصيدليات 

تزامن مع تسجيل حاالت إصابة بفريوس كورونا، حيث عمدت شركات جمهولة بال

وبعض السماسرة إىل إعادة شراء كميات ضخمة من املواد املذكورة الشيء الذي أدى إىل 

اختفاءها واالرتفاع الصاروخي ألمثنتها عند املوزعني، وهو ما يهدد بتقويض اجلهود 

 املبذولة يف القضاء على هذا الوباء.

 12-104مبثابة قانون رقم  من ظهري شريف 5ا يدعي تطبيق ملقتضيات فصل مم

من نفس القانون  66- 62 صلنيف حول حرية األسعار واملنافسة، وكذا تفعيل مقررات

ملضاربة ورفع بغرض ا لسريان واملتعلقني مبحاربة وزجر احتكار السلع و التخزي

 األسعار.

 ثانيا:يف حماربة الغش يف السلع

 9صادر يف  1-83-108م ات الزجرية كذلك يتضمنها ظهري شريف رقالعقوب

 املتعلق بالزجر عن الغش يف 13-83(بتنفيذ القانون رقم 1984أكتوبر  5) 1405حمرم 

خصوصا الفصل  395ص  – 1985مارس  20الصادر  3777جريدة رمسية عدد  –البضائع 

 5أشهر إىل  6احلبس من  وهي 1ل منه الذي يقضي : تطبق العقوبات املقررة يف فص 6

حيوز  ل مناتني العقوبتني. كدرهما أو بإحدى ه 2400إىل  1200سنوات وبغرامة من 

و األقبية أو و املنازل... أتجارة أة للعددون مشروع باملخازن أو الدكاكني أو احملالت امل

 مبستودعات التربيد

أو  منتجات فالحية وبات أومشر أو ( مواد غذائية يستهلكها اإلنسان أو احليوان1

 طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة.
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 تها.ل صالحيى أجنتها(مواد مستعملة للمداولة مزيفة أو فاسدة أو 2

أو  سان أو احليوانها اإلنتهلكيس (منتجات ميكن استعماهلا لتزييف مواد غذائية3

 مشروبات أو منتجات فالحية أو طبيعية.

ستهلك عن طريق تقنني األسعار و الفقرة الثانية: محاية امل
 السلطات املكلفة باألحباث.

 2000يونيو 5 ور يفنافسة املنشاملتعلق حبرية األسعار وامل 06-99القانون رقم 

لشروط اأسعارهم وكذا  وإشهار عالمإ يلزم املهنيني بضرورة التوفر على فواتري وضرورة

 اخلاصة للبيع أو اجناز اخلدمة.

لة، اة عند املعاماملساو وفية لشفاتستوجب ضرورة: اإلشعار، افاحلماية املطلوبة 

خرى أأو بأي طريقة  و إعالنألصق مو فالواجب هو إعالم املستهلك عن طريق وضع عالمة أ

 مناسبة باألسعار و الشروط اخلاصة للبيع.

ع أو اخنفاض د ارتفاضبري رة تتخذ تدامن القانون املذكور فإن اإلدا 3وجند املادة 

 بشكل ةغري عادي و وضعيةمة أاعأو كارثة  ةيف األسعار تعلله ظروف استثنائي فاحش

 واضح يف السوق بقطاع معني.

 ؟ لكن متى تكون الزيادة غري مشروعة يف األسعار

أو  ألمر بالبضائعايتعلق  ندمار عنكون بصدد الزيادة الغري املشروعة يف األسعا

-الكهرباء-السكر-لنيلقمح اللطين وقيق الاملنتجات أو خدمات مقننة األسعار مثل: الد

 ...السمك املصنع-نجراحة األسنا-بيةالتحاليل الط-املنتوجات الصيدلية
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ات بأي ة اإلثبانييقضي بإمكفمن القانون املتعلق بزجر الغش  22انه حسب فصل

حدد السلطات  20.فيما فصل مع الغشة بقلقطريقة مفيدة املخالفات للقوانني واألنظمة املتع

االقتضاء  ات والقيام عنداخذ عينضر وااملكلفة بالبحث عن املخالفات وإثباتها وحترير حم

 باحلجز:

 ضباط شرطة القضائية -

 ورو زجر الغش احمللفون موظفو ومأم-

 اق اختصاصهماحملتسبون يف نط-

 يةة املعنلوزاراملأمورون املعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن ا-

 السيما يف هذهوستهلك ة املايمحنونية تنشط يف جمال وجند كذلك عدة مؤسسات قا

 قيتعلو  لغذائيةاات  لصحية للمنتجباملكتب الوطين للسالمة ا ONSSAالظرفية احلالية، 

  األمر

 واد اخلام إىلمن امل ائيةلغذاكمؤسسة عمومية غايتها ضمان سالمة املنتجات  

ىل  واجب يوانية،إضافة إالف احلعاألو املستهلك النهائي ،مبا يف ذلك املنتجات السمكية

الصحية  تكثيف املراقبةوالصحية ية وطرتطبيق القوانني واللوائح املتعلقة بالشرطة البي

 بهدف حتسني جودة املنتوجات .

وأيضا جند مراقيب األسعار والتموين التابعني لوزارة الداخلية،جبميع األقاليم 

لى مراقبة األسعار محاية للمستهلك والعماالت واجلهات يسهرون على مدار السنة ع

وزجر كل خمالف،كما هو  احلال يف ظل تفشي هده اجلائحة إذ مت حترير حماضر زجرية 

يف حق التجار املخالفني وإحالتها على النيابة العامة املختصة،وعلى سبيل املثال:بائع 
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لواقية من خضر رفع سعر مادة البصل  بشكل غري قانوني.وصيدالني رفض بيع الكمامات ا

 الوباء للمواطنني.إضافة إىل تاجر ثالث أقدم على تهريب أطنان من الدقيق .

من طرف كل  لشكاياتالقي تيق تدخل السلطات يكون تلقائيا ومباغتا أو عن طر

الذي وضع هلذه  5757الرقم ال بتصرفع األسعار العمدي عن طريق اال نمواطن متضرر م

 ملغرب.الغاية متى امتد زمن كورونا يف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مت حبمد هلل
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 حكيمة مفتاحي ةالسيد

 ماسرت  ة باحثة بسلك املاسرتطالب

 لراشديةا - قانون املنازعات

التعاليم الدينية واإلجراءات القانونية 
 -فريوس كورونا منوذجا - يف مواجهة األوبئة

 مقدمة:

ر وقعها أو ينتظنسان يتاإل يكن ة مليعيش العامل اليوم خماطر كثرية وخمتلف   

ذه أقرب مثال هل مل اليوملذي يشهده العاا -فريوس كورونا-ظهورها، ويعترب وباء 

 زة.  رتة وجي ف يفاملخاطر غري املتوقعة والذي عرف انتشارا مهوال

فاألوبئة بشكل خاص تعترب من أكثر هذه املخاطر تهديدا للبشر، فهي تلك 

سريعة اإلنتشار بسبب العدوى، واليت شهدها العامل من قبل األمراض اخلطرية وال

 ومازال يعيشها اليوم.

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 
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وللمغرب أيضا مسار تارخيي من األوبئة يشكل حدثا أليما يف البالد، حبيث اهتم 

به العديد من الباحثني واملؤرخني، إذ قام كل من روز ربنجي والرتيكي بتسليط 

 السادس عشر والسابع عشر، وبذلك األضواء على هذه الظواهر خبصوص القرنني

 .(245)أصبحت أحداث األوبئة واجملاعات معروفة بفضل هذين الباحثني

ت وبئة واجملاعاريخ األ"تا بهوبدوره أيضا حممد األمني البزاز أشار يف كتا

نتشارا يف كثر األوبئة اان من أكنه أىل إباملغرب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر" 

اعون ، ثم الط1744ىل غاية سنة إواستمر  1742الطاعون الذي ظهر سنة املغرب وباء 

ة ألوبئاات الضحايا كغريه من خملفا مئ 1751و1747الثاني الذي ظهر ثانية ما بني 

ىل غريها من إاء التيفوئيد ريا ووبكولال اليت شهدها املغرب نذكر على سبيل املثال وباء

ل إىل  الصني وانتقيفانتشر  قد انا الذي كاألوبئة اليت يعترب أحدثها وباء كورون

 عشرات الدول األخرى.

يم ا يف وضع تعالان سباقمي كاللكن ما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الدين اإلس

القوانني  كللتأتي بعد ذ ئة،وتوجيهات للحفاظ على الصحة والوقاية من األوب

 ف.والتشريعات الوطنية والدولية لتحقيق نفس اهلد

                                                           
محمد األمين البزاز، تاريخ األوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرر، أطروحرة  -(245)

اط، سلسرلة دكتوراه الدولة، تخصرص التراريخ، جامعرة محمرد الخرامس، كليرة اآلداب والعلروم اإلنسرانية بالربر لنيل
 .12، ص1992، 18رسائل وأطروحات رقم 
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ا املوضوع تتجلى يف بيان مدى تطابق تعاليم الدين اإلسالمي مع فأهمية هذ

 املقتضيات القانونية يف صد األوبئة ومنع انتشارها، ومنه نطرح اإلشكال التالي:

قانونية اإلجراءات ال و ماهي بئة؟ألواتعاليم الدينية اهلادفة ملنع انتشار الماهي 

 املقررة لصد هذه األوبئة؟ 

الل حمورين وع من خملوضاا ؤل املطروح سيتم تناول هذإجابة عن هذا التسا

القانونية  نيا: اإلجراءاتثا. بئةألوة الدين اإلسالمي يف مواجهأساسني:أوال: تعاليم ا

 -وذجامنوباء كورونا -اهلادفة ملنع انتشار األوبئة 

 أوال: تعاليم الدين اإلسالمي يف مواجهة األوبئة 

ا ليه وسلم خامتعى اهلل د صلموله الكريم حملقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رس

يم كل ه التعالذحبيث مشلت ه اته،جيهومبلغا لرسالة اإلسالم وتعاليمه وتو لألنبياء

 مناحي احلياة.

فمن بني تعاليم هذا الدين احلنيف جند التوجيهات اهلادفة للوقاية من األمراض 

ما سباقا لرعاية مصاحل البشر واحلد من انتشار األوبئة، ألن اإلسالم كان ومازال دائ

من خالل احلث على النظافة وحتريم أكل حلوم اخلنازير واحلجر الصحي والرضاعة 

الطبيعية والسعي وراء العالج إىل غري ذلك من التوجيهات ذات اهلدف الواحد، 
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واملؤكدة يف مضمونها على عظمة الدين اإلسالمي و صالحيته لكل زمان ومكان، وميكن 

 هذه التوجيهات والتعاليم واليت هلا ارتباط بهذا املوضوع كالتالي:بيان أهم 

 احلث على النظافة: 

لقد دعا اإلسالم إىل اإللتزام بالنظافة بكل مظاهرها، وجدير باإلشارة هنا إىل قوله  

 ، فاهلل246عز وجل يف حمكم كتابه: "إ نَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ اْلُمَتطاهِّر يَن"

سبحانه وتعاىل أمر بالنظافة واشرتطها يف كثري من عباداته وأمرنا عز وجل بالبعد عن 

كل النجسات واألقذار اليت أثبت العلم اليوم أنها مصدر امليكروبات وعدوى األمراض 

 وسبب يف انتشار األوبئة.

وخري مثال على ذلك فرض الصالة اليت يسبقها الوضوء ووجوب طهارة البدن 

املكان لقوله عز وجل "َيا أايَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ لاى الصَّلااِة فااْغِسُلوا والثوب و

 ُكنُتْم َوإ ن ۚ  ُوُجوَهُكْم َوأاْيِدَيُكْم إ لاى اْلَمَراِفق  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأاْرُجلاُكْم إ لاى اْلكاْعَبْين  

 .247فااطَّهَُّروا" ُجُنًبا

د قوتكون بذلك  اليوم، لعلما لكرمية ومضمونها هو ما وصل إليهفهذه اآلية ا

 نا.سبقت التعاليم الصحية والعلمية بثالثة عشر قر

 

                                                           
 من سورة البقرة. 222ية اآل - 246
 من سورة البقرة. 6اآلية - 247
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 و الصحي األكل الطيب 

وملا كان اإلسالم حيرص على السالمة الصحية للمسلمني فقد حرم من األطعمة 

 ذلك جاء قوله واألشربة ما يؤثر على الصحة ويهدد السالمة اجلسدية للمسلمني، ويف

 عز وجل "ُحرَِّمْت َعلاْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َولاْحُم اْلِخنز ير  َوَما ُأِهلَّ ِلَغْير  اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنقاُة

 .248النُُّصِب" َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما أاكاَل السَُّبُع إ لَّا َما َذكَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعلاى

ة الذكر لكرمية السالفااآلية  ة يفردفاحلكمة من حتريم هذه األطعمة واألشربة الوا

 .بئةألوهو كونها مضرة جبسم اإلنسان ومصدر لألمراض وا

ومن هذا يتبني لنا أهمية أن يسري املسلم على نظام اإلسالم يف الرتبية الغذائية  

ر نعمة اهلل عليه ويبتعد عن األشياء اليت فيأكل من الطيبات اليت أحلها اهلل ويشك

حرمها عليه يف الطعام والشراب، وان حيافظ على العادات الغذائية السليمة فإنه بذلك 

 .249يكون صحيح اجلسم قوي البنية، قادر على أن يؤدي رسالته يف هذه احلياة

 الصحي يف اإلسالم احلجر 

حديث الرسول  أوضح منوى جدأ إذا أردنا أن نبني معنى احلجر الصحي فلن جند

قع ودخلوها، وإذا ترض فال بأ عونصلى اهلل عليه وسلم إذ قال: "إذا مسعتم بالطا

 .بأرض وأنتم بها فال خترجوا منها "

                                                           
 من سورة المائدة. 3اآلية - 248
، 1984مراض، مطبعة دار الرائد العربي، لبنان، الطبعة الثانية عز الدين فراج، اإلسالم والوقاية من األ - 249
 .44ص.
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ل صحي، والذي يظحلجر الاظام ن فبعد أن تقدمت البشرية اليوم وصلت بالعلم إىل

كل  ع ضرورة اختاذمايته رعبلف ملكااملريض فيه حتى يتم شفاؤه، إذ ال خيالطه إال 

 اإلجراءات الواقية له.

 شريف.نبوي الث الديفكأمنا أخذ نظام احلجر الصحي كله من هذا احل

ها يف موضوع كرها كلذصعب ي فاإلسالم جاء جبمله من التعاليم الدينية اليت

ملوضوع هلا عالقة با م واليتاليلتعاواحد، لذلك مت اإلقتصار هنا فقط على بعض هذه 

 دف.اهل نفسبعد ذلك اإلجراءات القانونية املوضوعة ل لنرى

وباء كورونا -ثانيا: اإلجراءات القانونية اهلادفة ملنع انتشار األوبئة 
 -منوذجا

ب كسائر نا، كان املغرحة كوروجائ هةيف إطار التدابري واإلجراءات الوقائية ملواج

عليه يف  لوباء والقضاءاا ار هذنتشع ادول العامل سباقا الختاذ تدابري احرتازية ملن

لالضطرابات  بالنظر يضاوأ أقصر وقت ممكن نظرا ملا خيلفه من خسائر بشرية

 .االقتصادية واإلجتماعية واملالية اليت يثريها

ليت والقطاعات وا لوزاراتلف اتلذلك فقد تعددت هذه التدابري اليت اختذتها خم

ميكن وكية السامية، ات امللجيهلتوتهدف من خالهلا مواجهة هذا الوباء بناء على ا

 بيان بعضها كالتالي:



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 281P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

 توقيف الدراسة: 

هين ة والتكوين املالوطني بيةلرتهذا اإلجراء الذي كانت قد أعلنت عنه وزارة ا

 .2020مارس  13 والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ اجلمعة

من  والرتبويةارية طر اإلداأل كلووذلك بهدف محاية صحة كافة التالميذ والطلبة 

لعاملية بأنه االصحة  ظمةمن تفشي "فريوس كورونا"، خاصة بعد تصنيفه من طرف

 جائحة عاملية 

ارة مة، اعتماد وزالتعلي سساتملؤمباشرة بعد قرار تعليق الدراسة جبميع اليتم 

ة رقمية لعلمي على منصالبحث اي وعالالرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم ال

لعودة ستجد إىل حني اامل” ناوروك“ ن بعد يف إطار إجراءات احتواء فريوسللتعليم ع

 للسري العادي للدراسة. 

 تعليق انعقاد اجللسات مبختلف حماكم اململكة 

مشرتك بني وزارة العدل و احلريات واجمللس  وذلك وفقا ملا جاء يف البالغ صدر

أكد على أن تعليق انعقاد األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والذي 

إىل  2020مارس  17اجللسات مبختلف حماكم اململكة سيكون ابتداء من يوم الثالثاء 

حني صدور إشعار آخر يف اململكة، باستثناء اجللسات املتعلقة بالبت يف قضايا 

املعتقلني، واجللسات املتعلقة بالبت يف القضايا االستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك 
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مان سالمة كل العاملني مبحاكم اململكة من قضاة وموظفني ومساعدي القضاء، بهدف ض

 وكذا املتقاضني واملرتفقني.

 ية، واملسارح،لسينمائاات قاعإغالق املساجد واملطاعم، واملقاهي، وال 

واحلمامات،  ية،ياضوقاعات احلفالت، واألندية والقاعات الر

 وقاعات األلعاب ومالعب القرب

 ات االحرتازيةاإلجراءوبري داالتع التجمعات البشرية ويف إطار وذلك بهدف من

ؤولية من منطلق املسملكة، واملد باملتخذة للتصدي خلطر تفشي وباء كورونا املستج

 .نياطنواحلرص على ضمان األمن الصحي للمواطنات واملو

 اكبة زمة ملولالت اإنشاء جلنة يقظة لتتبع وحتديد االجراءا

 بية على االقتصاد املغرالتأثريات احملتمل

ل جلنة ربية، عن تشكيرة املغإلداا حبيث أعلنت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 

يهم  الجتماعي الذيلجانب الية ولواليقظة االقتصادية هذه األخرية اليت أعطت األ

، وكذلك والت املتضررةة للمقااديقتصاألجراء الذين توقفوا عن العمل، واخللفية اال

 اء.لوباسر املعوزة اليت توقف دخلها جراء هذا دعم األ

 

 



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 283P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

 والعمومية بني املدن منع استعمال وسائل التنقل اخلاصة 

مع  ائية األساسيةاد الغذاملوو باستثناء وسائل النقل اخلاصة بنقل البضائع  

 ضرورة اختاذ تدابري الكفيلة بسالمة السائقني.

ا هو التصدي هلذوا واحد منه فدإىل غريها من التدابري األخرى واليت يظل اهل

 الوباء ومنعه من التفشي.

 إحداث صندوق خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا 

، بهدف التكفل 2.20.269رقم  250وقد أحدث هذا الصندوق مبوجب املرسوم

ليات والوسائل الصحية، ودعم القطاعات األكثر تضررا بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآل

واحلفاظ على مناصب الشغل وكذا التخفيف من التداعيات بتداعيات هذا الفريوس 

 االجتماعية هلذه اجلائحة.

 إعالن حالة الطوارئ الصحية 

يعترب املغرب من الدول اليت سارعت منذ البداية إىل اإلعالن عن حالة الطوارئ 

املتعلق  2.20.292الصحية من خالل بالغ وزير الداخلية، وإصدار كل من املرسوم 

، واملرسوم (251)خاصة حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها  بسن أحكام

                                                           
"، 19المتعلق بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد  2.20.269مرسوم رقم  - 250

 (.2020مارس  17)1441رجب  22، الجريدة الرسمية 2020مارس  17الثالثاء 
( يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23)1441رجب  28ريخ صادر بتا 2.20.292مرسوم بقانون رقم  -(251)

 29 مكرر بتاريخ 6867خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 
 .1782( الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب 
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املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين  2.20.293رقم 

 .(252)( 19ملواجهة تفشي فريوس كورونا )كوفيد 

تجوال وانئ و حظر الوي واملاجل الكما أن الدولة املغربية عملت على تعليق اجمل

وارتداء  ورية من نظافةية الضرلصحاري لزام املواطنني باختاذ اإلجراءات  والتدابو إ

نها من عراءات املعلن كل اإلجم بتزاالكمامة و توعيتهم خبطورة األمر و ضرورة اإلل

ى التزام هني مبدو رهات طرف اجلهات املختصة، ألن جناح كل هذه اإلجراء

 املواطنني ووعيهم.

وبئة لوقاية من األادفة لة اهلينيطرق لكل من التعاليم الدوبعد التختاما خنلص 

نهما ناك تشابها بيف، أن ههلدافس نومنع انتشارها وكذا اإلجراءات القانونية ذات 

ني متكاملتني مرجعيت ربيملغاوال جمال ألي تعارض  بينهما، وبذلك فللمواطن 

باء الذي يف ظل هذا الووة لغربيل الدواكما نشري أيضا إىل أن معظم ملواجهة األوبئة ،

 تخذ إجراءات مشابهة.بدأت ت اليوم نعيشه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( يتعلق بإعالن 2020مارس  24)1441رجب  29صادر بتاريخ  2.20.293مرسوم بقانون رقم  -(252)
لجريدة (، ا19لة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا )كوفيد حا

 .1783( الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867الرسمية عدد 
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LA REVITALISATION DU COMMERCE 
ELECTRONIQUE  A  L’HEURE DU  CORONAVIRUS 

 

SOMMAIRE 

 

RESUMER 

Généralement, La propagation du Coronavirus a perturbé la 

planète, cette situation de crise impose la limitation des 

déplacements physiques et la fermeture des magasins. En effet, ce 

nouveau virus a impacté négativement le commerce classique, en 

raison En ce moment, les gens achètent moins dans les magasins 

physiques, et ils sont tournés vers les magasins en ligne. 

 

                                                           
253 Enseignent -Chercheur  en sciences Economiques  Laboratoire de Recherche en  Economie et 
Action publique  Directeur L.A.R.A.E.P - Université Hassan I - FSJES SETTAT 

254 Doctorant-Chercheur  en sciences Economiques Laboratoire de Recherche en  Economie et 
Action publique L.A.R.A.E.P - Université Hassan I - FSJES SETTAT 

 ـحممد القامسيذ رئيس اجمللة 



 

    

  *حمكمة  جملة قانونية علمية فصلية
. 287P  

 

 2020يونيو  – 19العدد  –جائحة كورونا * الطوارئ الصحية  3ملفـ خاصـ  –جملة الباحث 

 

 

 

  SOMMAIRE 

1 
 

INTRODUCTION 

5 

2 
 

E-COMMERCE : GENERALITES 6 

3 
 

CORONAVIRUS : L'EPIDEMIE A-T-ELLE UN IMPACT 

SUR  LE COMMERCE  ELECTRONIQUE ? 

9 

MOTS  

CLES 

rnetommerce, développement, magasins, intec-Coronavirus,  e 

  

 

 الملخص
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FMI Fonds monétaire international 

OMS      Organisation mondiale de Santé  

ONU   Organisation de nations unies  

PDM Parte de marché  

SC civile société 

1- INTRODUCTION.  

Les statistiques de dernier bilan  publié par l’OMS  de l’épidémie du 

coronavirus sont alarmants, et le monde craint le pire. En plus des pertes 

humaines et des infections, le virus de corona a également affecté le 

commerce international classique,  le Coronavirus, dont on n’a pas encore 

trouvé de vaccin, risque de nuire à l’économie internationale sur le long 

terme. 

La directrice255 du Fonds monétaire international256 (FMI) a précisé que 

l’impact du virus sur l’économie est difficile à quantifier en raison du 

nouveau rôle de la Chine sur le marché mondial.  « Nous sommes toujours 

dans une situation d’incertitude»,  a déclaré  Kristalina. 

le virus  menace aujourd’hui non seulement la vie des gens, mais 

également leurs sources de revenus. Bien que l’on n’ait pas encore mesuré 

                                                           
255 Kristalina Ivanova Gueorguieva, née le 13 août 1953 à Sofia, est une fonctionnaire internationale et femme 

politique bulgare. Elle est directrice générale du Fonds monétaire international depuis le 1ᵉʳ octobre 2019. 
256 Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale regroupant 189 pays, dont le but est 

de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges 

internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté 
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l’ampleur des répercussions économiques de cette maladie meurtrière, il est 

sûr que ces dernières ne seraient pas des moindres 

L’OMS 257 a déclaré l’épidémie comme une urgence mondiale qui a touché 

plusieurs domaines.  

Alors quel impact aura cette épidémie sur le secteur de  

commerce électronique ? 

Cet article vise à présenter des preuves   sur l’impact de Coronavirus sur 

l’environnement de commerce électronique. 

2- E-COMMERCE : GENERALITES  

a- Définition  

En bref, le commerce électronique258 est simplement le processus 

d’achat et de vente259 de produits (Biens / Services) par des moyens 

électroniques  tels que les applications mobiles et Internet.  

Ce type de commerce260  désigne à la fois les achats au détail et en ligne 

ainsi que les transactions électroniques. Le commerce électronique a 

énormément gagné en popularité au cours des dernières décennies et 

remplace en quelque sorte la tradition.  Magasins de brique et de mortier. 

b- Marché E-commerce 

Dans le cadre de e-commerce I ‘internet s'est imposé alors comme le 

marché potentiel le plus prometteur 

                                                           
257 L'Organisation mondiale de la santé est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé 

publique créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se 

situe à Pregny-Chambésy, dans le Canton de Genève, en Suisse 
258 Olivier d' Auzon, Le droit du commerce électronique, Puits Fleuri, 2004, (ISBN 978-2867392344). 
259 L’émergence de la vente en ligne est directement liée à l’apparition du  web au début des années 1990. Le 11 

août 1994, Phil Brandenberger, un habitant de Philadelphie 
260 Ou commerce en ligne, vente en ligne, parfois cybercommerce ou plus fréquemment e-commerce 

https://ecommerce-platforms.com/fr/glossary/brick-mortar-store
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2867392344
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Tableau  1 : Marché e-commerce 

MARCHE  CARACTERISTIQUES  

EBAY  Les opérateurs  partent du principe qu'eBay261 est 

exclusivement destiné aux entreprises  C2C262, mais ce n'est 

pas le cas,  une multitude de transactions B2B et B2C ont 

lieu sur ce site. 

AMAZON Plus de  90,000 dépensés sur Amazon chaque minute dans 

le monde 

d'une partie de la population mondiale profitent largement 

au géant du commerce électronique. Qui entend se rendre 

incontournable aux yeux des États263 

264ETSY Ce  site sur un marché en ligne idéal pour tout ce qui est fait 

à la main.  

ALIBABA  est un marché265 pour les fabricants, les fournisseurs, les 

opérateurs du commerce, les acheteurs, les grossistes, les 

produits et les opportunités commerciales 

Sources : Elaboré par l’auteur 

c- L’évolution 

En 2019, on en dénombre 180 000, c’est-à-dire 24 000 sites de plus 

qu’en 2018. L’e-commerce se porte plutôt bien avec un chiffre d’affaires 

                                                           
261 eBay est une entreprise américaine de courtage en ligne, connue par son site web de ventes aux enchères  
262 Customer to customer 
263 Lautre, Y. (2020). Amazon, vendeur de destruction massive: le coronavirus est une affaire très profitable. 
264 Etsy est un site de vente en ligne fondé en 2005 spécialisé dans les créations personnelles ou le vintage dont le 

PDG en 2016 est Chad Dickerson 
265 Une société chinoise cotée en bourse qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet 
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global qui atteint près de 25 milliards au premier trimestre 2019, soit 11,9 % 

de plus qu’en 2018266. 

Les ventes sur Smartphones et tablettes augmentent également et le 

canal mobile représente en 2019 plus de 35 % du chiffre d’affaires des sites 

e-commerce. 

C- les avantages du commerce électronique 

Tableau : les avantages du e-commerce. 

AVA NTAGES CARACTERISTIQUES 

GLOBAL  REACH  un magasin classique  est  limité géographiquement aux 

marchés voisins, Le e-commerce  n'a pas cette limitation 

logistique 

TOUJOURS 

OUVERT 

une boutique sur le digital reste «ouverte» 24h/24h  heures 

par jour, 7j/7j, 365 j/   an 

ÉCONOMIES les entreprises de e-commerce  ont des coûts d'exploitation 

nettement inférieurs à ceux des magasins physiques. 

INDEPENDANCE 

DU LIEU 

un ordinateur portable et une connexion Internet, vous 

pouvez gérer votre entreprise en ligne 

MARKETING 

CIBLE PAR LASER 

Les marchands en ligne peuvent collecter une quantité 

incroyable de données sur les consommateurs afin de 

s'assurer qu'ils ciblent les bonnes personnes pour leurs 

produits. 

Source : élaboré par l’auteur 

                                                           
266entreprise.net-Voir Portai www.petite  
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3- CORONAVIRUS: L'EPIDEMIE A-T-ELLE UN IMPACT  

SUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 

ELECTRONIQUE ? 

a- Le Digital et la politique  de confinement  obligatoire 

La politique de  confinement a encouragé la population partout dans le 

monde à effectuer des opérations du commerce (Achat /Vente)  sur le web, et 

certains  magasins physiques ont décidé de se connecter sur le numériques  

pour  diffuser en direct leurs  produits (Biens/Services). 

En bref La crise actuelle  épidémiologique du  COVID19 a joué un rôle 

catalyseur  dans les entreprises (TPE, PME, GE)  qui développent une 

stratégie de commercialisation  sur l’environnement de digital.  

Avec le confinement à domicile obligatoire, les plateformes numériques se sont imposées à 

plusieurs millions de consommateurs partout dans le monde représentant toutes les strates de la  

société civile (SC) 

Le développement du commerce mobile  

Généralement ce nouveau Coronavirus a impacté négativement le business 

des entreprises, en raison de la réduction du pouvoir d’achat (PA). En ce 

moment, les gens achètent moins dans les magasins classiques, et ils sont 

tournés vers le commerce via le mobile  pour  effectuer des opérations dans  les magasins en 

ligne.  

Dans cette logique de nombreux travailleurs dans le monde  ont dû recourir au télétravail via 

des plateformes digitales  comme celles   d’Alibaba ou  de Tencent, 

provoquant de nombreuses  saturations ce type du commerce  mobile continue de 

gagner des parts de marché (PDM) partout à travers le monde.  

En bref plusieurs personnes qui sont bloquées, ont décidé de commander en ligne, sans avoir à 

se déplacer, et parmi elles, il y a celles qui effectuent, pour la première fois, des achats en ligne 
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Le bouleversement, qui a impacté le comportement des consommateurs, a montré à quel point 

le m-commerce est une affaire gagnante que celle du commerce classique. 

4- IMPACT DE CORONAVIRUS SUR L’E-ECOMMERCE 

: ETUDE EMPIRIQUE 

a- Résultat  et Discussion   

L’épidémie COVID-19, impacte le secteur de e-commerce, 

Contentsquare a analysé 1,8 milliard de sessions d’utilisateur et 50 millions 

de transactions sur 1 400 sites Web à travers le monde. Entre les semaines du 

16 et du 23 février. 

Tableau 2 : l’impact du COVID-19 dans l'e-commerce  

SECTEUR ANALYSES  STATISTIQUES 

1. PRET A PORTER 

 

Pour les enseignes de prêt à porter, le nombre de 

visites est resté stable, tandis que les ventes et le taux 

de conversion moyen ont tous deux progressé de 7,3 

%, les visiteurs ont également passé 13,9 % de temps 

en plus sur ces sites. 

2. PHARMACIE 

3. PARAPHARMACIE 

 

 

Les visites sur les sites de  vente de produits de santé 

notamment, ont progressé de 10,3 %.  les visites 

étaient 23% plus courtes, le nombre de transactions a 

augmenté de 27,3 %, entraînant une hausse de 15,4 % 

du taux de conversion moyen : des chiffres qui laissent 

penser que bon nombre d'acheteurs recherchaient des 

articles précis 

 

VOYAGE 

Les achats en ligne sur  les sites de voyage ont 

diminué de 20,8 %, tandis que le taux de conversion 

moyen sur ces mêmes sites essuyait de lourdes pertes 

(-8,5 %). Les consommateurs ont globalement passé 

moins de temps à parcourir les sites de voyages, avec 

13,5 % de sessions en moins.  
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DISTRIBUTION 

4. Les ventes dans les magasins traditionnelles  

ont augmenté de 16 %, parallèlement à une 

hausse de 8,1 % du taux de conversion moyen 

dans le secteur. Les achats en ligne de produits 

dans la grande distribution ont progressé d'un 

cinquième (19,9 %), tandis que les 

consommateurs consacraient 25,7 % d'heures 

en plus à la recherche en ligne. 

SPORT 5. Les retailers  d'équipements sportifs ont subi 

une lourde chute de leurs transactions (-28,4 

%) et de leur taux de conversion (-9,5 %). Les 

sessions ont diminué de 21 % et, plus 

généralement, le temps passé sur ces sites a 

été réduit de 10,7% 

FASHION 6. le nombre de visites est resté stable, tandis que 

les ventes et le taux de conversion moyen ont 

tous deux progressé de 7,3 %. Les visiteurs 

ont également passé 13,9 % de temps en plus 

.sur ces sites 

Source : élaboré  par  l’auteur sur la base de  l’étude de Contentsquare 

b- Interprétation  de résultat  

Le résultat de l’étude de Contentsquare 267 montre  l’impact du 

Coronavirus sur les comportements des clients en ligne , et plus 

particulièrement sur le commerce, la conversion et le temps passé dans les 

différents secteurs d’activité. 

Le Start up français, a analysé  1,8 milliard de sessions d'utilisateurs et 

50 millions de transactions sur 1 400 sites web à travers le monde. Entre les 

semaines du 16 et du 23 février 

À l'heure actuelle le monde est en crise lourde au niveau économique et 

sociale à cause du déclenchement d’épidémie du COVID-9. Et partant l’e-

                                                           
267  ContentSquare  est une société française fondée par Jonathan Cherki. Elle  fournit une suite logiciel hébergée 

en ligne pour l'analyse des actions et interactions utilisateurs sur les applications mobiles et les sites web. , Le 

site web de la société français : https://contentsquare.com/ 

https://contentsquare.com/
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commerce, est considéré le grand gagnant de la crise sanitaire liée à cette 

contagion compte tenu de La fermeture des magasins qui a poussé les gents à 

se ruer vers les sites de vente en ligne,  

Le comportement des consommateurs est impacté parce que pour de 

nombreuses personnes c’est le moment de jouer juste de l’argent et c’est une 

question de vie ou de mort et donc effectuer des  achats correspondent 

clairement à la logique de la pyramide de Maslow268  afin de satisfaire les 

besoins à  la base de la pyramide : les besoins physiologiques. 

5- CONCLUSION  

Le  gens aujourd’hui   partout dans le monde n'ont plus que leur 

ordinateur, leur tablette ou leur Smartphone pour acheter un pantalon ou un 

livre. Cela va faire le jeu d'Amazon et de ses concurrents. 

De nombreux acteurs du e-commerce devraient prendre des mesures 

pour se préparer à une hausse de trafic et de commandes. Que ce soit pour 

acheter des vêtements, des chaussures, un ordinateur, du maquillage, des 

livres et tout autre objet qu’on ne trouve plus dehors,  les e- commerçants ont 

tout intérêt à mettre en avant leurs offres. 
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