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 قانون األعمال  مختبر البحث  
 

 اتحاد الجامعات العربية 
 

 مجلة الرائدة للعلوم القانونية 

دولة   -الجامعة القاسمية بالشارقة 

 اإلمارات العربية المتحدة

 الدولية مجلة القانون و األعمال 

المركز الدولي للدراسات القانونية  

 واألمنية
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 الملخص التنفيذي للمؤتمر

 الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  االول دمديةة حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية نظمت جملة القانون واالعمال الدولية التابعة ملخترب
املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية" حتت شعار  91اململكة املغربية مؤمتر دويل، بعةوان "التعايش مع فريوس كورونا كوفيد  -سطات

القانونية والعلوم اعأمةية واجلامعة القامسية بالشاراة  حياتةا منتمرة مع الوباء ، وبشراكة جملة الرائدة للعلوم القانونية واملركز الدويل للدراسات
 دولة اإلمارات العربية املتثدة.

لحث  جاء هذا املؤمتر كخطوة مهمة لتفعيل اجلهود النابقة طوال تلك النةوات املاضية لعمل جملة القانون واالعمال الدولية التابعة ملخترب ا
تثقيق اهلدف اعأمسى لةشر الثقافة القانونية دوليًا بكيفية التعايش مع فريوس كورونا كوفيد اانون اعأعمال اجامعة اسحن  االول بنطات، ل

اء املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية اليت ميك  أن حتقق أهداف الثقافة القانونية يف الوط  العريب والغريب الستمراية اسحياة مع الوب 91
مع احتاد اجلامعات العربية، واتنااًا مع سلنلة اللقاءات العلمية اليت ادمتها اجمللة بالشراكة مع جملة  تفعياًل لنلنلة اللقاءات العلمية املقحلة

وحالة الطوارئ يف زم  جائثة كورونا بني الضوابط  0202الرائدة للعلوم القانونية حتت عةوان شذرات فكرية رمضانية خالل شهر مايو 
 القانونية واملمارسات الوااعية.

أت فكرة املؤمتر الدويل م  التأثري النليب لدى الحعض ع  انتهاك حقوق اإلننان حبالة الطوارئ يف ظل جائثة فريوس كورونا، واد نش
وماهية اسحريات الشخصية والظروف االستثةائية وما بثته شحكة االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي م  معلومات مغلوطة أدت بالفعل أو 

 91تقاد الحعض بانتهاك حق اعأوطان والشعوب، وم  مث فإن باملؤمتر الدويل لكيفية التعايش مع فريوس كورونا كوفيد ميك  أن تؤدي إىل اع
ول املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية جاءت ملةااشة وحتليل اعأفكار والرؤى واملقرتحات جتاه استمرارية اسحياة يف ظل الوباء بغية الوص

حيق م  كافة اعأطراف املعةية هبا، دما ميثله الوعي القانوين للثماية الدستورية حبقوق اإلننان يف حالة الطوارئ يف ظل سحلول عملية اابلة للتط
 جائثة فريوس كورونا وكيفية استمرار اسحياة والتعايش يف ظل هذا الوبا.

ا مداخالت املشاركني ومقرتحاهتم ورؤياهم، وذلك للمؤمتر الدويل على طرح عدد م  حماور الةقاش، تدور حوهل واد اعتمد املةهج العلمي
إلتاحة الفرصة عأكرب عدد م  املشاركني للثدي  واملةااشة على مدار مخنة جلنات علمية يتثدث املشاركون ما بني رئيس جلنة 

 ومقررها م  رجال القضاء واملمارسني والحاحثني واعأكادمييني واسحضور املتداخل.

عرض الةتائج والتوصيات م  رؤساء اجللنات وأخذ موافقة املشاركون اجلماعية على التوصيات اخلتامية للمؤمتر وتلقي مت  ويف اجللنة اخلتامية
التوصيات واملالحظات لكافة املشاركني أصثاب اعأحباث والدراسات واعأوراق العلمية واملداخالت اليت دارت حول حماور  املؤمتر الدويل 

 يف حالة انعقاد دائم إلكرتونياً عرب وسائل التواصل اسحديثة سحني اإلنتهاء م  مراجعة أعماهلا وتوثيقها. متضمةة اعتحار تلك املحادرة
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ما بني حماضرات وأوراق علمية ودراسات وأحباث باللغات العربية واإلجنليزية والفرننية م  أجل تأسيس  وتنوعت أعمال المؤتمر الدولي
 وق اإلننان يف زم  الطوارئ واعأزمات وكيفية استمرارية اسحياة يف ظل وجود الوباء املنتجد. معرفة نظرية باسحماية الدستورية سحق

وم  أجل خلق التواصل والتفاعل بني املمارسني والحاحثني واملتخصصني م  كافة الدول العربية واعأجةحية املختلفة يف أفق تشكيل فضاء 
نية إضافة إىل معاجلة اإلشكاالت املرتحطة باملوضوع وفق مقاربة مشولية تنتثضر مجلة فقهي اانوين يضم باحثني م  خمتلف املدارس القانو 

م  اعأبعاد االاتصادية واالجتماعية واسحقواية والنياسية، وضم  هذا التوجيه جاءت فكرة االستفادة م  منامهات رجال القضاء والحاحثني 
م يف املؤمتر الدويل اليت نظمته جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  واملمارسني واعأكادمييني م  خالل متكةهم م  عرض أحباثه

اانون اعأعمال على شكل عدد خاص للمجلة حيصد أحباث املشاركني برام دويل معتمد وإن جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب 
كة املغربية إذ تقدم هذا امللخص للمنامهة ولو بقدر ضئيل للمجتمع الدويل الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول بنطات باململ

 للوعي اسحقيقي باسحماية الدستورية سحقوق اإلننان يف زم  الطوارئ واعأزمات وكيفية استمرارية اسحياة يف ظل وجود الوباء املنتجد.

وااع عملي، يتواصل به ومعه اجملتمع الدويل ككل حىت يتثقق لكافة  "آملني أن تتكامل كل اجلهود املحذولة لتفعيل توصيات هذا املؤمتر إىل
جد الشعوب الوعي اسحقيقي باسحماية الدستورية سحقوق اإلننان يف زم  الطوارئ واعأزمات وكيفية استمرارية اسحياة يف ظل وجود الوباء املنت

ة ونضع ادما راسخة يف العامل واجملتمع الدويل، برعاية احتاد اجلامعات لةةعم مجيعًا باالحرتام املتحادل للثقوق والواجحات واسحماية الدستوري
اعأسحق  العربية، اعأستاذ الدكتور/ عمرو عزت سالمة، اعأمني العام الحتاد اجلامعات العربية وزير التعليم العاىل والحث  العلمى والتكةولوجيا

ملكة املغربية واليت متثلها الدكتورة أميةة رضوان رئينة اجمللة، واملركز الدويل للدراسات اجمهورية مصر العربية، وجملة الرائدة للعلوم القانونية بامل
دولة اإلمارات العربية املتثدة وميثلها اعأستاذ الدكتور رشاد سامل مدير اجلامعة القامسية  -القانونية والعلوم اعأمةية، واجلامعة القامسية بالشاراة

 ملتثدة واعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية االتصال اجلامعة القامسية الشاراة.اإلمارات العربية ا -الشاراة–

اململكة املغربية وافر  -كما تقدم إدارة جملة القانون واالعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  االول دمديةة سطات
رجال القضاء والحاحثني واملمارسني واعأكادمييني واملتخصصني م  كافة الدول العربية واعأجةحية والنيدات والنادة الشكر وعظيم التقدير ل

املشاركني الكرام ورؤىناء اجللنات ومقرريها واملتثدثني، وأصثاب اعأوراق العلمية، واعأطروحات والدراسات واعأحباث واعأفكار 
ور إلكرتونيًا عرب تقةية االتصال ع  بعد وللجان العلمية والتةظيمية للةدوة وجمللة الرائدة للعلوم القانونية واملتداخلني ومجيع املشاركني باسحض

 وكل جهد ساهم يف إعداد هذا  العمل.

 لجنة صياغة الوثيقة
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 مفاهيم املؤمتر
اسحياة م   هقة حي  توافت أغلب أنشطةمرت الفرتة النابقة على العديد م  اعأسر داخل املةازل واسحجر الصثي يف ظروف مر 

رئ خمتلف الةواحي العملية، والتعليمية، والرتفيهية، والتجارية مما أثر على اجملتمعات سلحًا يف شىت أحناء العامل، واد شكلت حالة الطوا
لها، نتيجة خطر داهم حصل ظرف استثةائي غري عادي يطرأ على حياة أي دولة، فيتهدد اعأم  والةظام العام يف جزء مةها أو فيها ك

جراء ظروف مادية أو وااعية، خارجية أو داخلية حلت بالدولة، كواوع حرب أو ايام حالة هتدد بواوعها أو نتيجة الضطرابات داخلية 
يف الةظم  أو انتشار وباء أو كوارث عامة وهذه الظروف االستثةائية هلا جوانحها القانونية اليت تغلب عليها وجتعل مةها فكرة مألوفة

 القانونية بصفة عامة، هلا مربراهتا وختضع لضوابط اانونية حمددة.
ويف مثل هذه الظروف اليت تعجز الدول ع  مواجهتها بالقوانني العادية، وينمح هلا باخلروج ع  ما هو مألوف م  القواعد القانونية 

تثةائية تتمثل يف اوانني الطوارئ وما تةطوي عليه دمزيد م  العادية، ليثل حملها إجراءات واوانني ختضع لقواعد مشروعية جديدة اس
التقييد أو التعطيل سحقوق اإلننان وحرياته وإمكانية املناس هبذه اسحقوق مما يطرح إشكالية التوفيق بني اسحماية الدستورية سحقوق 

التثديات القانونية والعملية اليت تواجهها  اإلننان وحالة الطوارئ وسالمة الدولة، مما جيعل الدولة يف مواف يعد م  أصعب وأخطر
وتواجه جمتمع حقوق اإلننان، حي  تصحح فيه الدولة ملزمة حبماية حقوق اعأفراد وحرياهتم م  جهة، واسحفاظ على وحدهتا واستقرارها 

ن وحالة الطوارئ يف ظل وأمةها بالنعي إىل إبطال التهديد االستثةائي الذي خلق حالة الطوارئ م  جهة أخرى وعأجل حقوق اإلننا
 :جائثة فريوس كورونا وكيفية استمرار اسحياة والتعايش يف ظل هذا الوباء تةظم اجمللة املؤمتر الدويل ع  بعد دمةااشة املواضيع التالية

 محاور المؤتمر الدولي
 وشمل ما يلي: 91المحور األول: القانون وزمن كورونا كوفيد 

 ائثة كورونااسحقوق واسحريات العامة يف ظل ج ●

 اسحقوق املدنية والنياسية يف ظل جائثة كورونا ●

 القضاء يف ظل جائثة كورونا ●

المحور الثاني: حقوق اإلنسان وحالة الطوارئ في ظل جائحة فيروس كورونا، وماهية الحريات الشخصية والظروف االستثنائية 
 وشمل ما يلي:
 أثر الظروف االستثةائية على اسحريات الشخصية  ●

 ءات االحرتازية ملواجهة الوباءاالجرا ●

 النياسة الوطةية ملكافثة اعأمراض النارية  ●

 حالة الطوارئ  ●
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 ضوابط إعالن فرض حالة الطوارئ ●

 تفشي وباء الكورونا وانتهاكات حقوق اإلننان  ●

 أثر االشتحاكات املنلثة علي تةامي انتهاكات حقوق اإلننان وتردي الوضع اإلنناين  ●

 مواجهة الوباء وتضم  اسحجر الصثي، ودور مةظمة الصثة العامليةالتثديات والصعوبات يف  ●

 استشراف الحياة المستقبلية ما بعد الوباء ويشمل ما يلي: المحور الثالث:
 العودة التدرجيية إىل اعأنشطة اسحياتية، املمارسات اآلمةة للثد م  انتشار "كورونا" ●

 ل واستقرار سوق العمل يف القطاع اخلاصتةظيم العالاة التعاادية بني املوظفني وأصثاب العم ●

 االثار االاتصادية جلائثة كورونا وسحل تفعيل التةمية املنتدامة  ●

 التثديات الةاجتة ع  اجلهود املحذولة سحماية العمال واملواطةني م  فريوس كورونا  ●

 التوفيق بني تدابري الصثة العامة واإلنتاج االاتصادي ●

 يع أحناء العاملأسواق اعأسهم والحورصات يف مج ●

وكيفية التعايش في ظل أزمة كورونا  المحور الرابع: حالة حقوق اإلنسان في العالم العربي والمسئولية السياسية للمجتمع المدني
 ويشمل ما يلي:
 العالاات الدولية فيما بعد أزمة كورونا  ●

 التعاون الدويل يف ظل أزمة كورونا ●

 اعأزمات محدأ التضام  والتعاون الدويل يف فرتة ●

 اجملتمع املدين والدولة  ●

 املنئولية اعأخالاية للمجتمع املدين ●

 عنكرة النياسة وجتديد النلطوية ●

 املناعدات اإلننانية، الالجئون واملشردون داخليا ●

 ويشمل: المحور الخامس: تطبيق حالة الطوارئ في زمن جائحة كورونا بين الضوابط القانونية والممارسات الواقعية)نماذج(
 لضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش مع اعأزمةا ●

 حتقيق العدل يف حالة الطوارئ وكورونا منوذجا ●

 ننانية حني يصحح كورونا مشاعة للدوس على حقوق اإلننانإلالكارثة ا ●

 رهابإلتشريع جديد ملكافثة ا ●

 عالم واإلنرتنتإلا ●



 

 91

 

 

 -22 - 

 

 أهداف املؤمتر الدويل
يف دمفهوم حقوق اإلننان وحالة الطوارئ يف ظل جائثة فريوس كورونا، وماهية اسحريات الشخصية والظروف االستثةائية م  التعر  .9

 أجل التعايش يف ظل الوباء.
 ابراز التجارب املتميزة يف جماالت اسحماية الدستورية للثقوق واسحريات .0
ةية ملكافثة اعأمراض النارية يف تعزيز التةمية املنتدامة وكيفية التعايش التعرف على أدوار الدولة واعأجهزة املختصة والنياسة الوط .3

 يف ظل الوباء
 وكيفية التعايش يف ظل أزمة كورونا  التعرف على حالة حقوق اإلننان يف العامل العريب واملنئولية النياسية للمجتمع املدين .4
جر الصثي، ودور مةظمة الصثة العاملية ودور املؤسنات التعرف على التثديات والصعوبات يف مواجهة الوباء وإجراءات اسح .5

 اسحكومية واعأهلية يف مكافثة الوباء املنتجد
 إكناب املشاركني املعارف واالجتاهات ملفهوم اسحماية الدستورية للثقوق واسحريات  .6
والتثوالت اليت تواجها دول العامل متكني املشاركني م  الوصول اىل رؤية مشرتكة بني اجلهات اعأمةية واعأجهزة املختصة تتواكب  .7

 وما يرتتب عليها م  أثار ااتصادية واجتماعية ومتك  م  جماهبة التثديات م  خالل االجراءات االحرتازية ملواجهة الوباء.
التعرف على مفهوم إعالن حالة الطوارئ والذي يةطوي عليه الكثري م  املخاطر اليت تواجه حقوق اإلننان ويصاححها م   .8

 مات واآلثار اليت متس جانب م  جوانب هذه اسحقوقالن
توضيح كيفية تةظيم العالاة التعاادية بني املوظفني وأصثاب العمل واستقرار سوق العمل يف القطاع اخلاص دما ميك  م  العودة  .1

 التدرجيية إىل اعأنشطة اسحياتية، واملمارسات اآلمةة للثد م  انتشار "كورونا"
  زم  جائثة كورونا بني الضوابط القانونية واملمارسات الوااعيةنمناذج تطحيق حالة الطوارئ يف .92
 الوصول إىل حتقيق العدل يف حالة الطوارئ وكورونا منوذجا .99
 التعرف على الضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش مع اعأزمة  .90
 للدوس على حقوق اإلننانننانية حني يصحح كورونا مشاعة إلالكارثة ا .93
 عالم واإلنرتنت يف ظل كورونا كوفيد املنتجدإلرهاب واإلاسح  على إضافة تشريع جديد ملكافثة ا .94
إبراز أهم التوصيات اليت مت التوصل إليها م  رجال القضاء واعأكادمييني والحاحثني املشاركني باملؤمتر الدويل إىل القائمني على  .95

 ملراعاة العمل هبا. العمل التشريعي بكافة الدول
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 اإلشكالية الحثثية
إعالن حالة الطوارئ الصثية يف العديد م  دول العامل بنحب انتشار جائثة فريوس كورونا وما يتحع ذلك م  تدابري وإجراءات جيب 

ثةائية اليت فرضتها أن تتوافق مع معايري حقوق اإلننان وتتةاسب مع تقدمي درجة اخلطر وعدم استغالل اسحكومات هلذه الظروف االست
أزمة كورونا العاملية النتهاك حقوق اإلننان وتتمثل هذه اسحقوق املةصوص عليها باإلعالن العاملي سحقوق اإلننان والعهدي  الدوليني 

ندية، اسحق امللثقني باإلعالن واليت ال جيب أن تتصل مةها النلطات واملكلفني بإنفاذ القانون يف اسحق يف اسحياة، اسحق يف النالمة اجل
ها يف عدم تعريض اعأفراد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اسحاطة بالكرامة اإلننانية، اسحق يف حرية الفكر والتعحري، وغري 

 م  اسحقوق وإنطالااً م  هذا نطرح مجلة م  التناؤالت تتجلى أمهها يف التايل:
ريات املتضمةة اسحقوق واسحريات العامة واسحقوق املدنية والنياسية واسحقوق هل ميك  توافق اسحماية الدستورية للثقوق واسح .9

االاتصادية واالجتماعية والثقافية مع النياسة الوطةية ملكافثة اعأمراض النارية واالجراءات االحرتازية ملواجهة الوباء وضوابط 
 إعالن فرض حالة الطوارئ؟

عأزمات والكوارث؟ وما هي شروط حتقيقه؟  وما هي الضمانات اليت أارها القانون ما هو اعأساس القانوين سحالة الطوارئ زم  ا .0
الدويل سحقوق اإلننان سحماية حقوق اإلننان خالل فرتة فرض حالة الطوارئ؟ وما هو أثر الظروف االستثةائية على اسحريات 

ننانية حني يصحح كورونا إل؟ وما هي الكارثة االشخصية؟ وهل أعطى أثار النلحية على العالاات الدولية فيما بعد أزمة كورونا
 مشاعة للدوس على حقوق اإلننان؟ 

ما ميك  حتقيقه الستشراف اسحياة املنتقحلية فيما بعد الوباء م  تةظيم العالاة التعاادية بني املوظفني وأصثاب العمل واستقرار  .3
هود املحذولة سحماية العمال واملواطةني م  فريوس كورونا سوق العمل يف القطاع اخلاص كةوع م  مواجهة التثديات الةاجتة ع  اجل

 دما حيقق حتقيق العدل يف حالة الطوارئ وكورونا منوذجا؟ 
مدى مالئمة نظم التعاون الدويل يف ظل أزمة كورونا دما يضم  محدأ التضام  والتعاون الدويل يف فرتة اعأزمات وما هو دور اجملتمع  .4

 اإلننانية، الالجئون واملشردون داخليا؟املدين والدولة واملناعدات 
كيف ميك  التوفيق بني تدابري الصثة العامة واإلنتاج االاتصادي وأسواق اعأسهم والحورصات يف مجيع أحناء العامل م  أجل  .5

مية املنتدامة التعايش واستمرارية اسحياة مع الوباء؟ وكيف ميك  جتاوز االثار االاتصادية جلائثة كورونا وما هي سحل تفعيل التة
 للتعايش مع الوباء؟

كيف تعاملت النلطات الرمسية يف العديد م  الدول اليت تفشت فيها اجلائثة مع اعأفراد الذي  هم يف وضعية هشة؟ وكيف   .6
 كانت حالة العودة التدرجيية إىل اعأنشطة اسحياتية، املمارسات اآلمةة للثد م  انتشار "كورونا"؟ 

رهتا العديد م  الدول تدخل يف هذا اإلطار؟ أم أهنا حالة خاصة خمتلفة ع  حالة الطوارئ، كما هي هل حالة الطوارئ اليت ار  .7
 متعارف عليها يف التشريعات الدولية والوطةية؟ وهل تفشي وباء الكورونا ميثل انتهاك سحقوق اإلننان؟
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لتعايش مع اعأزمة، وما أهم التثديات والصعوبات يف ما هي الضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية ا .8
 مواجهة الوباء وما دور مةظمة الصثة العاملية؟

كيف ميك  حتقيق حالة حقوق اإلننان يف العامل العريب واملنئولية النياسية للمجتمع املدين للتعايش يف ظل أزمة كورونا وما هي  .1
عالم واإلنرتنت،  إلرهاب واإلاسة وجتديد النلطوية تشريع جديد ملكافثة ااملنئولية اعأخالاية للمجتمع املدين وعنكرة الني

 كتطحيق حالة الطوارئ يف زم  جائثة كورونا بني الضوابط القانونية واملمارسات الوااعية؟

 املشاركون يف املؤمتر الدويل 
 ممثلو وزارات العدل م  كافة الدول. .9
 أعضاء هيئات التدريس باجلامعات م  كافة الدول. .0
 ممثلو اجلامعات والكليات واملعاهد ذات العالاة .3
 خرباء ومشاركون بصفتهم الشخصية م  كافة الدول. .4
 طالب اجلامعات واملدارس م  كافة الدول. .5
 أي جهات مشاركة أخرى .6

 
 مةهجية عمل املؤمتر الدويل

 حماضرات نظرية وتطحيقات عملية تتةاول حماور املحادرة بتقةية االتصال ع  بعد .9
 ومةااشة جتارب دولية يف جماالت تةظيم العالاة التعاادية بني املوظفني وأصثاب العمل واستقرار سوق العمل استعراض  .0
 جمموعات عمل نقاشية بتقةية االتصال ع  بعد تتةاول حماور املحادرة يعقحها عروض ومةااشات مجاعية م  املشاركني باملؤمتر الدويل .3
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 0202يوليو  -92اليوم اعأول 
 رئيس الجلسة الموضوع وقيتالت

6:05 pm - 6:00 pm األستاذ الدكتور منى كامل تركي الجلسة االفتتاحية 
6:07 pm - 6:05 pm األستاذ الدكتور رياض فخري كلمة الترحيب 
6:07 pm – 6:10 pm األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة كلمة الترحيب 
6:10 pm – 6:12 pm أمينة رضوان ةور الدكت كلمة الترحيب 
6:12 pm – 6:14 pm الدكتور مصطفى الفوركي كلمة الترحيب 
6:14 pm – 7:55 pm األستاذ الدكتور رياض فخري الجلسة األولي 
7:55 pm – 9:40 pm األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة الجلسة الثانية 
9:40 pm – 10:55 pm الدكتور خالد القاضيالمستشار القاضي  الجلسة الثالثة 

 0202يوليو  -99اليوم األول 

 رئيس الجلسة الموضوع التوقيت
6:05 pm - 6:00 pm األستاذ الدكتور منى كامل تركي الجلسة االفتتاحية 
6:10 pm – 8:55 pm األستاذ الدكتور رياض فخري الجلسة الرابعة 
8:55 pm – 9:35 pm ركيالدكتور مصطفى الفو  الجلسة الخامسة 

9:40 pm – 10:55 pm الجلسة الختامية 
 األستاذ الدكتور منى كامل تركي

 أمينة رضوان ةالدكتور 
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 اجللنة االفتتاحية

 
عاليات اجللنة اعأوىل املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية، ف 91عقد اليوم اعأول م  املؤمتر الدويل التعايش مع فريوس كورونا كوفيد 

يف سلنلته االفرتاضية، وذلك حتت شعار حياتةا منتمرة مع الوباء، أفتتثت اجللنات اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي استاذ القانون 
ية احتاد الدويل العام نائب مدير جملة القانون واعأعمال الدولية، واليت بدأت بالرتحيب بالنادة املشاركون باملؤمتر املةظم حتت رعا

اجلامعات العربية وبشراكة جملة الرائدة للعلوم القانونية خنحة م  الشخصيات املهمة م  رجال القانون والقضاء وأساتذة اجلامعات يف 
 خمتلف الدول،كل بامسه وصفته

 

 

 

األستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ خالل الكلمة اليت افتتح هبا املؤمتر االفرتاضي، االت 
: "إن هذا املؤمتر االفرتاضي ن الدولي العام نائب مدير مجلة القانون واألعمال الدوليةالقانو 

فكرة ملهمة فعاًل وجنثت يف مجع كوكحة م  أهم ايادات الفكر القانوين يف العامل" وأضافت: "إن 
ن التعاون وتضافر اجلهود بني الدول ضروري جداً للتوصل إىل توضيح اجلوهر الثابت سحقوق اإلننا

اعأساسية اليت تلتزم الدول باحرتامها يف مجيع اعأحوال حىت يف أواات االضطرابات.حي  واد شكلت حالة الطوارئ ظرف استثةائي 
غري عادي يطرأ على حياة أي دولة، فيتهدد اعأم  والةظام العام يف جزء مةها أو فيها كلها، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف 

و داخلية حلت بالدولة، كواوع حرب أو ايام حالة هتدد بواوعها أو نتيجة الضطرابات داخلية أو انتشار مادية أو وااعية، خارجية أ
فة وباء أو كوارث عامة وهذه الظروف االستثةائية هلا جوانحها القانونية اليت تغلب عليها وجتعل مةها فكرة مألوفة يف الةظم القانونية بص

 نونية حمددة.عامة، هلا مربراهتا وختضع لضوابط اا

األستاذ الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون األعمال  مث وجهت الكلمة إىل 
والذي بدأ بالرتحيب   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن األول
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حد اجمليد حممود املنتشار دمثكمة الةقض أبو دمعايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة  امني عام احتاد اجلامعات العربية، املنتشار ع
اإلمارات العربية املتثدة، الةائب العام النابق جلمهورية مصر العربية، املنتشار عحد العزيز وايدي الرئيس اعأول حملكمة  -ظيب

املركز العريب للوعي  املغرب، املنتشار الدكتور خالد حممد القاضي رئيس حمكمة االستئةاف بالقاهرة رئيس -االستئةاف بالرباط
مجهورية مصر العربية، الةقيب عحد اللطيف بو عشري  االمني العام الحتاد احملامني العرب، الةقيب عمر ويدرا رئيس مجعية –بالقانون

ر إدارة هيئات احملامني باملغرب، املنتشار الدكتور.أمحد عحد الظاهر موسى أستاذ القانون اجلةائي كلية اسحقوق جامعة القاهرة، مدي
اإلمارات العربية املتثدة، النادة املنتشارون  وأساتذة اجلامعات بكافة الدول املشاركني  -التعاون الدويل بدائرة القضاء العايل أبو ظيب

 باملؤمتر كل بامسه وصفته واال اعأستاذ الدكتور رياض فخري مدير خمترب الحث  اانون اعأعمال كلية العلوم القانونية واالاتصادية
واالجتماعية جامعة اسحن  اعأول " أن ما حدث خالل أزمة كورونا م  أثار ااتصادية أو اجتماعية أو غريها م  أثار جتد الضوابط 

 الكفيلة باحرتام حقوق اإلننان خالل أزمة كورونا" 

معالي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة امين عام اتحاد الجامعات مث وجهت الكلمة إىل 
لذي أبدى ترحيحة بكافة الضيوف واملشاركني باملؤمتر، موجها التثية إىل اعأستاذ الدكتور ، االعربية

رياض فخري مدير خمترب الحث  اانون اعأعمال كلية العلوم القانونية واالاتصادية واالجتماعية 
   جامعة اسحن  اعأول

ة اابلة للتطحيق فيما ووجه حتية إىل مجيع املشاركني على جهودهم الرامية للوصول سحلول عملي
املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية   91يتعلق بتعزيز كيفية التعايش مع فريوس كورونا كوفيد 

ؤمتر وتعزيز املشاركني واسحضو بالثقافة القانونية لكيفية التعايش يف ظل الوباء، وأضاف أن  احتاد اجلامعات العربية ترعى فعاليات هذا امل
ي تةظمه جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال كلية العلوم القانونية واالاتصادية العلمي اجلاد، الذ

 واالجتماعية جامعة اسحن  اعأول

مليون حالة  90، واليت أصابت 0202اعأزمة الراهةة بأهنا أزمة العام كلة لعام أن   معالي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمةواال 
م  القوى  %89مؤكدة وأن مةظمة الصثة العاملية دعت اسحكومات بدول العامل للثد م  انتشار الوباء بااللتزام باسحجز املةزيل، 

حي  مرت الفرتة النابقة على العديد م  اعأسر داخل املةازل واسحجر الصثي يف  العاملة بالعامل أغلقت مؤسناهتا م  أجل الوباء
اسحياة م  خمتلف الةواحي العملية، والتعليمية، والرتفيهية، والتجارية مما أثر على اجملتمعات  غلب أنشطةظروف مرهقة حي  توافت أ

قانون سلحاً يف شىت أحناء العامل، كما وجه التثية والتقدير اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي استاذ القانون الدويل العام نائب مدير جملة ال
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مصطفى الفوركي مدير جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال كلية العلوم واعأعمال الدولية والدكتور 
 القانونية واالاتصادية واالجتماعية جامعة اسحن  اعأول، ع  تةنيق املؤمتر ومجع هذا اسحشد الرائع م  رجال القانون والقضاء  

واليت  ير مجلة الرائدة للقانون بالمغربالدكتورة أمينة رضوان مدمث وجهت الكلمة إىل 
اامت بدورها بتوجيه التثية إىل مجيع املشاركني على جهودهم الرامية للوصول سحلول 

 91عملية اابلة للتطحيق فيما يتعلق بتعزيز كيفية التعايش مع فريوس كورونا كوفيد 
قافة القانونية لكيفية املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية  وتعزيز املشاركني واسحضو بالث

التعايش يف ظل الوباء، وأشادت بأن اسحشد القانوين للنادة املشاركون يف املؤمتر م  رجال 
 القانون والقضاء وأساتذة اجلامعات يف خمتلف الدول.

الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون واألعمال الدولية  مث وجهت الكلمة إىل 
لحقوق بجامعة الحسن األول، رئيس المركز الدولي للدراسات األستاذ الزائر بكلية ا

، والذي أن سعادته هبذا املؤمتر جاءت م  التعاون بني املشاركني م  أهم القانونية واألمنية
 ايادات الفكر القانوين يف العامل لتثقيق أهداف املؤمتر.

ولية، تاريخ بداية جملة مث استعرض الدكتور مصطفى الفوركي مدير جملة القانون واعأعمال الد
القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال كلية العلوم القانونية واالاتصادية 

، وحصوهلا على معامل التأثري 0299واالجتماعية جامعة اسحن  اعأول، سطات مةذ عام 
مة وان اجمللة تراعي اجلوانب القانونية و اعأدبية واجلمالية يف اعأحباث العريب وأنشطتها العلمية يف إثراء املكتحات بالحثوث العلمية احملك

  اليت ترد هلا، مث اام بدوره بإحالة الكلمة إىل رئيس اجللنة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي لتقدمي رئيس اجللنة اعأوىل يف املؤمتر ع
اانون اعأعمال كلية العلوم القانونية واالاتصادية واالجتماعية  الدكتور رياض فخري مدير خمترب الحث اليوم اعأول سعادة اعأستاذ 

   جامعة اسحن  اعأول.
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 0202 زيوليو  -92اليوم األول 
 91الجلسة األولى القانون في زمن كوفيد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نية واالقتصادية تولى رئاسة الجلسة األستاذ الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون األعمال كلية العلوم القانو 
 وقد اشتملت قائمة المتحدثين خالل الحدث االفتراضي، في الجلسة األولي: واالجتماعية جامعة الحسن األول 

 رئيس اجللنة  91احملور اعأول القانون يف زم  كوفيد  
 أ.د مىن كامل تركي الكلمة االفتتاحية جلميع اجللنات 

 املنتشار القاضي الدكتور 1
 قاضيخالد حممد ال

رئيس حمكمة االستئةاف بالقاهرة رئيس املركز العريب للوعي 
 مجهورية مصر العربية–بالقانون

عةوان الوراة: اسحماية الدستورية للثقوق واسحريات وكيفية 
 التعايش مع اعأزمة

 
 رئيس اجللنة
 اعأستاذ الدكتور
 رياض فخري

مدير خمترب الحث  اانون 
اعأعمال كلية العلوم القانونية 

الاتصادية واالجتماعية وا
 املغرب -جامعة اسحن  اعأول

 املنتشار 2
 عحد العزيز وايدي

 الرئيس االول حملكمة االستئةاف بالرباط
 عةوان الوراة: كورونا واملةظومة القضائية

 الةقيب 3
 عمر ودار

 رئيس مجعية هيئات احملامني باملغرب
 عةوان الوراة: مهةة احملاماة ما بعد جائثة كورونا

 الدكتور 4
 مةري املهدي

عةوان الوراة: محدأ التضام  الصثي وأثره يف تطور 
 القاعدة القانونية



 

 91

 

 

 -31 - 

 

 
  



 

 91

 

 

 -32 - 

 

 
 كلمة رئيس الجلسة

 
 
 

 
 
 

اجللنة االوىل م  املؤمتر االستاذ  الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون االعمال جامعة الحسن االول بسطات،ترأس 
املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية"، واليت عرفت اطوارها اربع مداخالت  91-"التعايش مع فريوس كوفيدالدويل املةعقد ع  بعد 

، يفتتثها النيد الدكتور رياض فخري 91-لةخحة م  رجاالت القانون الوطةية والعربية، تدور حول حمور القانون يف زم  الكوفيد
وما حيصل بنحب اجلوائح م  اثار  91-ول فيها ان كل  ما حيدث بنحب كوفيدبصفته رئينا للجلنة ومنريا هلا، بكلمته اليت يق

ااتصادية أو اجتماعية أو غريها م  االثار، جتد االطار االننب هلا م  اجل اجياد الضوابط الكفيلة باحرتام االننانية، واحرتام حقوق 
 االننان م  خالل الةص القانوين.

، فاسحماية الدستورية للثقوق واسحريات وكيفية التعايش مع 91-لة القانون يف زم  كوفيدلذلك ستكون هذه اجللنة االوىل ملناء
االزمة، جتد محايتها يف الدساتري، اليت تعد الوعاد االساسي الذي يعول عليه الحرتام ومحاية اسحقوق يف مجيع االوضاع سواء كانت 

ء اليت واع عليها العديد م  التطورات والتغيريات يف مجيع الحلدان العربية، اوضاع عادية او غري عادية، يف ظل ما ينمى بقواعد االستثةا
الشيء الذي جيعلها اكثر مرونة وادرة على احرتام حقوق االننان يف ظل هذه اعأوضاع االستثةائية هذا االشكال الذي سوف حياول 

معايل املنتشار الدكتور خالد حممد اعأول باجللنة املتدخل االول حماصرته بشكل اكثر داة وحتديد، والذي دعا بدوره املتثدث 
 القاضي.
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 المتحدث األول
 المستشار الدكتور خالد محمد القاضي

رئيس محكمة االستئناف بالقاهرة رئيس المركز العربي للوعي بالقانون جمهورية 
 مصر العربية
 عنوان الورقة

 ايش مع أزمة كوروناالحماية الدستورية للحقوق والحريات وكيفية التع

واليت حاول م  خالهلا  كانت املداخلة االوىل للقاضي الدكتور خالد حممد القاضي
، يف ظل القيود القانونية اليت ادت اىل تعطيل اسحياة العملية يف الدول 91-االجابة ع  جمموعة م  التناؤالت اليت خلقتها ازمة كوفيد

املنتجد، والذي أعلةته مةظمة الصثة العاملية وباء عاملي وم  مث  91 –كورونا كوفيد   فريوس -بعد أن اجتاح العامل على حني غرة 
فرضت على اسحكومات والشعوب وااًعا جديداً مل يك  أحًدا منتعًدا له، وسط مشاعر عارمة بأن اإلننانية تواجه معركة بقاء مل تعرفها 

حرتازية استثةائية عاجلة ملواجهة حالة الطوارئ الصثية مةها؛ فرض ايود م  احل، دما ااتضى م  كل دول العامل اختاذ ثلة إجراءات ا
 على حركة انتقال املواطةني، وتعطيل العمل باحملاكم، وتعطيل الدراسة باجلامعات واملدارس، وتعطيل العمل بالوزارات واهليئات اسحكومية

ددة، وحظر االجتماعات واملواكب وغريها م  أشكال التجمعات، ،وغلق اسحوانيت واملوالت واعأندية، كلياً، أو جزئيًا ملدة ساعات حم
وإلزام القادمني م  اخلارج باخلضوع إلجراءات اسحجر الصثي، وحظر تصدير بعض النلع واملةتجات، ووضع ايود على تداوهلا، وإلزام 

راابة على أعمال املختربات املعملية يف املواد املنتشفيات اخلاصة لتقدمي الرعاية الصثية للثاالت املرضية املشتحه بإصابتها، وفرض ال
 الحيولوجية، وختصيص مقار م  اعأماك  اململوكة للدولة لتجهيزها كمنتشفيات ميدانية مؤاتة..وغريها.  

ة، هل  كلمته، بالتناؤل حول طريقة اكتشاف فريوس كورونا يف العامل والحالد العربي  خالد حممد القاضيواد بدأ سعادة القاضي الدكتور 
كانت بشكل مفاجئ ام ال؟ جميحا انه ال ميك  ان ننتيقظ فجاة على انتشار وباء بيةةا اليوم، وخباصة بوجود مةظمة الصثة العاملية، 
وإال سةفقد الثقة فيها كمجتمع دويل، لك  يف الوااع انةا مل نك  مدركني خلطورة و حجم هذا الوباء كثكومات وشعوب ومةظمات 

سةة  952صة ووزارات بيئة،مما يفرض عليةا اعادة اراءة املشهد. كما يرجع بةا سعادة الدكتور اىل اكثر م  صثة ووزارات متخص
مضت لينتشهد لةا بوجود سابق ملثل هذه االوبئة واجلوائح، تنححت يف تضرر شعوب و حققت ننب وفيات عالية عرب التاريخ، 

 تشريعية ودستورية للثماية مةها. ويقول بانه؛ مل ننتفد م  تلك الدروس ومل نؤسس ااعدة
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، الذي اعلةت  91-ان انتشار فريوس كورونا الذي سحب مرض كوفيد خالد حممد القاضيوبالتايل يقول سعادة القاضي الدكتور 
مةظمة الصثة العاملية انه وباء عاملي، على إثره فرضت اسحكومات على الشعوب وااعا جديدا مل يك  احد منتعدا له يف الوات 

سحاضر، جعل االننانية تواجه معركة بقاء مل نعرفها م  احل، هذه االجراءات االحرتازية االستثةائية العاجلة ملواجهة حالة الطوارئ م  ا
ايود على حركة انتقال املواطةني، تعطيل العمل باحملاكم وتعطيل العمل باجلامعات واملدارس، تعطيل العمل بالوزارات واهليئات 

اسحوانيت واملراكز التجارية واالندية الرياضية، حظر االجتماعات واملواكب وغريها، الزام القادمني م  اخلارج باخلضوع اسحكومية، غلق 
يوما، حظر تصدير بعض النلع واملةتجات ووضع ايود على تداوهلا، الزام املنتشفيات اخلاصة بتقدمي الرعاية  95للثجر يف مراكز ملدة 

 اصابتها، فرض الراابة على عمل املختربات املعملية يف املواد الحيولوجية، ختصيص االماك  اململوكة للدولة الصثية للثاالت املشتحه يف
كمنتشفيات مؤاتة وغريها؛ كل هذه االجراءات االحرتازية طرحت جمموعة م  التناؤالت يقول سعادة القاضي الدكتور، واليت اد 

ية تتوافق أو أن جتد هلا مربرا مع اعتحارات اسحماية الدستورية املقررة للمواطةني واملقيمني يكون م  امهها؛ كون هذه االجراءات االحرتاز 
 للثقوق واسحريات؟ وهل متثل انتهاكا لتلك اسحقوق واسحريات وم  مثة ماهو جزاء عدم االلتزام او جتاوز حدودها الطراف هذه اجلائثة؟

ميك  ان نحدا باستعراض سريع ملا ميك  ان ينمى االطر القانونية سحماية  انه خالد حممد القاضييضيف سعادة القاضي الدكتور 
اسحقوق اسحريات، ويف الوااع يتمثل هذا الةظام القانوين يف معظم  الحلدان م  ثالث نصوص تشريعية ؛ املنتوى االول هو الدستور 

ةصوص القانونية اليت تةفذ الةصوص الدستورية وتتطابق الذي  يرسي محادئ اسحقوق واسحريات و يعد الضام  هلا، واملنتوى الثاين؛ ال
معها يف مضموهنا، وتكملها و تنهر على تطحيق وتةظيم اسحقوق واسحريات اليت يتضمةها وكفالة هذه اسحريات، ويحقى ان ما ذكر املشرع 

ين حمدد، اذ ال يعين عدم التةصيص الدستوري م  اسحقوق واسحريات هو فقط على سحيل املثال، حي  ال ميك  حصرها ابدا يف نص اانو 
عليها انه ال يكفلها،  واملنتوى الثال ؛ النلطة التةفيذية اليت تةظم اسحياة العامة، وهو ما حيصل يف جائثة كورونا، م  خالل جمموعة 

م والقرارات االدارية، حىت يتنىن هلا م  االليات كاللوائح التةظيمية والتعليمات الرئاسية، واعأوامر الوزارية أو اعأوامر الديوانية، واملراسي
حتقيق اغراض الضحط االدراي عأدائها وظيفتها،  فتضع هذه اللوائح االدارية وتفرض ايودا على ممارسة االفراد سحرياهتم، م  اجل حتقيق 

ندة وتكملة القانون يف تةظيم اسحياة الةظام العام واسحفاظ على الصثة العامة والنكيةة العامة، والقرارات االدارية هلا امهية بالغة يف منا
العامة، ويف توفري واجياد الشروط والظروف اليت تلزم لتكييف وتفنري وتطحيق القانون، خاصة يف جمال اسحريات العامة، اليت جيب ان 

 متارس يف اطار الشرعية.

يات يف العديد م  الحلدان ال يعتمد على الةظام ان الةظام القانوين للثقوق واسحر  خالد حممد القاضيوينتطرد سعادة القاضي الدكتور 
القانوين الوطين؛ الن هةاك نظام عاملي جديد به تشريعات دولية واتفاايات دولية وعاملية اصحثت جزءا اساسيا م  الةظام القانوين 

خذت روحها ونصها بدء الداخلي، حي  درجت العديد م  الدول على تضمني تشريعاهتا سواء الدستور او القوانني نصوص دولية ا
م  ميثاق االمم املتثدة واالعالن العاملني سحقوق االننان وغريه. وبعدها مير القاضي الدكتور اىل منالة الشرعة الدولية، اليت طورت 
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الذي صدر مفهوم حقوق االننان مع مرور الزم  بدء باسحضارات القدمية ومرورا باالديان والنماوية واالعالن العاملي سحقوق اباننان 
، كل هذه التطورات مهدت لعاملية حقوق االننان، واليت ظهرت جليا يف ميثاق االمم املتثدة 9781عقب الثورة الفرننية لنةة 

 ، وم  مثة صدرت جمموعة م  الصكوك عرفت بالشرعة الدولية سحقوق االننان.9145

يف تطوير  0225دور اوي يف هذه االزمات، حي  بدأت سةة ان ملةظمة الصثة العاملية  خالد حممد القاضيويضيف سعادة الدكتور 
، واليت اظهرت اسحاجة اىل التعاون 9859اللوائح الصثية  العاملية مع االنظمة الصثية اليت اارت بحاريس واملتعلقة بوباء الكولريا سةة 
دول، اللوائح الصثية العاملية هدفها النعي الدويل يف جمال الصثة العامة، كما انشأت مةظمة الصثة العاملية باتفاق جمموعة م  ال

لتثقيق االم  الصثي العاملي،  وبالتايل اتفقت جل الحلدان على تعزيز ادراهتا للكشف ع  احداث الصثة العامة وتقييمها والتحليغ 
دور التةنيق يف اللوائح  عةها ومجع وخلق املعلومات وتحادهلا يف جمال مكافثة و الوااية م  االمراض، وتتوىل مةظمة الصثة العامة

الصثية العاملية الدولية، وتعمل مع شركائها على مناعدة الحلدان على تعزيز ادراهتا للتعاون الدويل لتثقيق وضمان االم  الصثي 
ازية  يف العاملي م  خالل تعزيز ادرات الدول على حالة التأهب وتعزيز نظام استجابة للطوارئ الصثية، وبالتايل فكل االجراءا االحرت 

زم  الكورونا تةحع او جتد اساسها م  هذه اللوائح الصثية العاملية، رغم ان دور مةظمة الصثة العاملية يف هذه االزمة بالذات كان 
 متذبذبا بني تغري يف التصرحيات واملوااف صعب تةزيل هذه اللوائح على ارض الوااع، وجتاوز االزمة بنهولة.

اىل عمل مقارنة بنيطة بني توازن اجراءات املواجهة، اي االجراءات اليت تةص  خالد حممد القاضي ويذهب سعادة القاضي الدكتور
عليها اللوائح الصثية العاملية اليت تتخذها الدول، وبني واسحماية الدستوري ، خاصة ان كل الحلدان اامت خبطوات استحااية لدرء تفشي 

العامة للمواط  كأولوية، سواء يف حاالت الطوارئ الصثية اليت اارهتا معظم الدول  هذا الوباء لديها، سعيا مةها للثفاظ على صثة 
او حاالت االستثةاء ، خمولة بذلك النلطات التةفيذية صالحيات واسعة ال متلكها يف اعأواات العادية، واليت تتنم بالنرعة والشدة، 

ء كورونا بانه حدث غري عادي يشكل خطرا على الصثة العامة بالةنحة سعيا الحتواء هذا الوباء، واد عرفت مةظمة الصثة العاملية وبا
اىل الدول االخرى م  خالل االنتشار الدويل للمرض، مما يتطلب استجابة دولية بالتةنيق مع الدول االخرى واعتحارها ظروفا غري 

وبالرجوع اىل الوثائق الدستورية العاملية، جندها  عادية او طارئة تشطل خطرا حمداا بالصثة العامة وبالنري العادي للمرافق العمومية،
تكاد ختلوا م  االشارة اىل حالة الطوارئ، بالذات حالة الطوارئ الصثية، واكتفت بإيراد حاالت االستثةاء بصفة عامة كثاالت 

لك لراابة القضاء. واد اشار اسحروب او اسحصار، ومتةح بذلك للنلطات يف اسحالة تدابري شاذة وحمددة ملواجهة هذه الظروف وختضع بذ
م  الدستور املغريب الذي يةص على انه الجيوز املس بالنالمة اجلندية أو املعةوية عأي شخص، يف أي  00سعادة الدكتور اىل الفصل 

و مهيةة ظرف، وم  احل أي جهة كانت، خاصة أو عامة،ال جيوز عأحد أن يعامل الغري، حتت أي ذريعة، معاملة ااسية أو ال إننانية أ
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، وهو ما يةنجم مع روح االتفاايات الدولية سيما الفقرة الثانية م  العهد  أو حاطة بالكرامة اإلننانية،
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الدويل للثقوق املدنية والنياسية اليت اوجحت على الدول اليت تعل  ع  حالة الطوارئ عدم تعليق اسحقوق االساسية ال سيما اسحق يف 
 ياة ومةع التعذيب واي شكل م  اشكال املعاملة القاسية والال اننانية  اسحاطة بالكرامة.اسح

ع  التناؤل حول مدى توافق االجراءات االحرتازية مع اسحماية الدستورية،  خالد حممد القاضي وختاما اجاب سعادة القاضي الدكتور
تنم باملالءمة واملةاسحة وحتت راابة القضاء، و أجاب كذلك حول جزاء خمالفة يف اوله انه نعم تتوافق مع اسحماية الدستورية شريطة ان ت

االجراءات االحرتازية يف اوله ان  جزاء  خراها م  طرف االفراد اد يكون، إما جزاء اجتماعيا م  خالل الةحذ اجملتمعي ونشر ثقافة 
ق النياية كثق الرتشح او االنتخاب، او جزاء ااتصاديا م  الوعي بالقانون، وايضا اجلزاء النياسي م  خالل حرمانه م  بعض اسحقو 

د خالل املةع م  املميزات املقررة للمواطةني امللتزمني، او جزاء جةائيا  حيةما تتثول االفعال اىل جرائم، يف  حالة نقل العدوى اليت ا
 د يف حالة التعمد.تشكل جرمية القتل العمد مىت كان ع  عمد، وليس ع  خطأ وبالتايل فاملنؤولية تةعق

 دمجموعة م  التوصيات يحعثها عرب هذا املؤمتر الدويل هي كالتايل: وانتهت كلمة معايل القاضي الدكتور خالد حممد القاضي
 نشر ثقافة الوعي بالدستور والقانون لالستعداد املحكر ملواجهة اعأوبئة. -9
قا الثار جائثة كورونا، جيب إعادة الةظر فيها لكي  نحقى كدول ومةظمات مراجعة اجملتمع الدويل لكل اللوائح الصثية العاملية وف -0

 بعيدي  ع  عةصر املفاجئة يف مثل هذه االزمات.
 تعديل بعض نصوص الدساتري لتنمح  دمواجهة االوبئة واجلوائح.         -3

معايل القاضي الدكتور أكد على توصيات ، لرئيس اجللنة الدكتور رياض فخري؛ الذي -بعد انتهاء املتدخل االول-ترجع الكلمة 
يف أمهية املةظومة الدولية سحقوق االننان، وان اخنراط الدول ضمةها، ال يعد اال تأكيدا على احرتامها دمختلف  خالد حممد القاضي

ه العامل اليوم على جوانحها املدنية واالاتصادية وحىت النياسية مةها، حي  جعلت الةص الدستوري يتطور ليواكب التطور الذي يعرف
منتوى حقوق االننان، وبالتايل فالوثيقة الدستورية والةص الدستوري الميك  للةصوص القانونية اال ان تكون مطابقة له ومةاسحة، ما 
تأكد م  خالل الةصوص القانونية اليت صدرت دموجب اجلائثة واليت اخذت بعني االعتحار مطابقة كل املحادئ الدستورية، وبالطحع 
حتت راابة احملاكم الدستورية. وعلى لنان رئيس اجللنة؛ سةثاول وضع كل هذه االفكار موضوع اختحار لدى القضاء، فالةص 
القانوين ميت ال حمالة بال اضاء، فلوال العمل القضائي ملا اتيح إعمال الةص القانوين، اذا كيف تعامل القضاء مع اجلائثة ومع اثارها 

   ع  هذا ستكون الكلمة للمتدخل الثاين؛ومع كل ما حيدث؟  للثدي
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 المتحدث الثاني
 االستاذ المستشار عبد العزيز وقيدي

 الرئيس االول لمحكمة االستئناف بالرباط 
 بعنوان

 كورونا والمنظومة القضائية

؛ لنعادة املنتشار عحد العزيز وايدي الرئيس االول حملكمة  املداخلة الثانيةحي  كانت 
لرباط االستاذ عحد العزيز وايدي ، بعةوان كورونا واملةظومة القضائية، واليت دارت حول دور القضاء يف مواكحة منتجدات االستئةاف با
احل واثةاء وبعد االزمة، م  خالل املذكرات واملراسيم العديدة اليت كانت موجهة للنادة القضاء لتةظيم العمل  91-فريوس كوفيد

لصثة العامة للمرتفقني واحملامني والقضاة وكل مناعدي القضاء، اثةاء تفشي الوباء، وايضا اهم داخل املرفق القضائي، محاية ل
االجراءات الواجب اختاذها يف مرحلة التعايش مع الفريوس، واليت مت تةظيمها م  خالل ثالث مراحل اخرها ستكون ما بعد فاتح شتةرب 

 ىل طحيعتها. واليت م  املفرتض فيها عودة اسحياة العملية ا 0202

واد ابتدأ النيد املنتشار عحد العزيز وايدي مداخلته باسحدي  ع  الظهور املفاجئ لفريوس الب كل املفاهيم على حد اوله، وعلى 
مجيع املنتويات ويف مجيع القطاعات، تغري معه منط اسحياة وانقطع معه النالم والعةاق بني االححة، وفرض التحاعد اجلندي 

 تديت على اثره الكمامات للمتقاربني الال م  منافة املرت الواحد، وفرضت املطهرات بني كل سحظة واخرى.واالجتماعي، ار 

ويعقب بعدها النيد املنتشار عحد العزيز وايدي ؛ انه بنحب التوافد اليومي العداد كحرية م  مناعدي القضاء ومرتفقي العدالة 
اة وموظفني واننجاما مع التعليمات املولوية لصاحب اجلاللة امللك حممد النادس، واملتقاضني اضافة اىل العاملني باحملاكم م  اض

القاضي االول والضام  الستقالل القضاء، دام له العز والتمكني، فقد مت اختاذ جمموعة م  التدابري االحرتازية ملواجهة تفشي فريوس  
مارس  03د دمرسوم اانون صدر ع  النيد رئيس اسحكومة بتاريخ كورونا املنتجد، فكان لزاما فرض حالة الطوارئ الصثية يف الحال

صدور مرسوم ع  النيد وزير الداخلية والنيد وزير الصثة االعالن ع  حالة الطوارئ  0202مارس  04، اعقحه بتاريخ 0202
، وللمرة الثانية 0202مايو  02 ، ليتم متديدها للمرة االوىل اىل غاية0202ابريل  02الصثية بنائر ارجاء الرتاب الوطين  اىل غاية 

 92يوليوز، وايضا للمرة الرابعة مت متديدها شهرا الر غاية  92، وكذلك للمرة الثالثة اىل غاية 0202يونيو  92ايضا اىل غاية 
 .0202اغنطس 
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حني اصدر النيد  ،0202مارس  96ويضيف النيد املنتشار عحد العزيز وايدي ، انه سحق كل هذا يف اطار خطوة استحااية بتاريخ 
الرئيس املةتدب للمجلس االعلى للنلطة القضائية الرئيس االول حملكمة الةقض، دورية موضوعها تةظيم العمل باحملاكم للوااية م  وباء 

ياطي طورونا تقرر دمقتضاها تعليق مجيع اجللنات، باستثةاء اضايا اجلةايات واجلةح اخلاصة باملتهمني املوجودي  يف حالة اعتقال احت
واضايا التثقيق واضايا االحداث والقضايا االستعجالية، وذلك يف اطار استمرارية املورفق العمومي يف تقدمي خدماته للمرتفقني، كما 

، مذكرة موضوع اضايا املعتقلني، بالعمل على تفادي احضار املعتقلني اىل 0202مارس  03اصدر النيد الرئيس املةتدب بتاريخ 
 عةد الضرورة القصوى، مع التقليص اىل حد كحري م  تواجد املوظفني باملؤسنات النجةية، باالضافة اىل تاخري جلنات االحكام اال

 امللفات دون احضار املعتقلني واختاذ االجراءات الالزمة ملةع اتصال املعتقلني بالغري داخل فضاء احملاكم.

-05اليت اصدرها املةدوب العام الدارة النجون واعادة االدماج، بتاريخ  وتابع النيد املنتشار عحد العزيز وايدي حديثه حول املذكرة
، حول موضوع التدابري االحرتازية ملواجهة تفشي فريوس كورونا باملؤسنات النجةية اليت تقرر دمقتضاها املةع املؤات 24-0202

نلطة القضائية، وكذلك اخلطوة غري املنحواة والنابقة الخراج املعتقلني اىل خمتلف حماكم اململكة ملدة شهر على اعأال والتةنيق مع ال
، م  طرف النيد الرئيس املةتدب والنيد 0202-24-07يف تاريخ القضاء املغريب، م  خالل انطالق احملاكمة ع  بعد بتاريخ 

 الستئةاف بالرباط.رئيس الةيابة العامة والنيد وزير العدل باحملكمة االبتدائية ملديةة سال التابعة لدائرة نفوذ حمكمة ا

ويف تأكيد م  النيد املنتشار عحد العزيز وايدي على استمرارية ومواكحة عمل جهاز العدالة، تطرق جملموعة م  الدوريات واملذكرات  
-24-01كان موضوعها تةظيم العمل يف ظروف تتماشى مع مرحلة اسحجر الصثي، فكانت دورية النيد رئيس الةيابة العامة بتاريخ 

-24-32املتعلقة دموضوع تنهيل ختابر املعتقلني مع دفاعهم لتجهيز احملاكمات ع  بعد، وايضا املذكرة الصادرة بتاريخ ، 0202
، ع  النيد املةدوب العام الدارة النجون واعادة االدماج، موضوع ختابر املعتقلني مع دفاعهم عرب اجهزة اهلاتف املوضوعة 0202

، 0202ابريل 07يف جتهيز ملفات املعتقلني اليت بلغ جمموع جلناهتا املةعقدة ع  بعد م  تاريخ  ره  اشارهتم، مما ساهم بشكل كحري
اضية حتققت معها  54586جلنة، وعدد اضايا رائجة ع  نفس املدة ما جمموعه  3953، ما جمموعه 0202اىل غاية يوليوز

التدرجيي اىل العمل الطحيعي انعقد دمقر اجمللس االعلى للنلطة  شروط احملاكمة العادلة، ومواكحة ملرحلة ما بعد اسحجر الصثي والرجوع
، مت م  خالله دراسة جمموعة م  القرارات اليت تصب يف 0202مايو  09القضائية بالرباط، اجتماع للجةة الراعية املركزية، بتاريخ 

ة بعد رفع اسحجر، وبالتايل االتفاق على الرجوع التدرجيي اختاذ التدابري اسحمائية الواائية والعملية، املواكحة لعودة العمل دمثاكم اململك
للعمل دمثاكم اململكة، م  خالل وضع برنامج عملي مكون م  ثالث مراحل زمةية، اامت على اثره رئاسة هذه احملكمة باجناز دليل 

 توجيهي وارشادي لالستعانة به يف كيفية تدبري املراحل الزمةية الثالث املقحلة. 
د املنتشار عحد العزيز وايدي كلمته، بقوله فريوس كورونا ال يزال متواجدا بيةةا ويف كل بقاع العامل وسينتمر معةا يف ظل وخيتم الني

 االجراءات االحرتازية، مع جمموعة م  التوصيات لتثمني  عمل هذا املؤمتر الدويل هي كالتايل: 
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، للوصول اىل مرحلة التعايش معه 91-جدات فريوس كوفيداستمرار عمل اجلهاز القضائي بةفس املةهجية املواكحة ملنت -9
 واستمرارية خدمات املرفق القضائي بكفاءة وجودة عالية.

التعامل مع املةازعات و تطحيق الةصوص القانونية أخذا بعني االعتحار خصوصية املرحلة و صعوبات و حتديات حالة الطوارئ  -0
 القاضي يتمثل روح العدالة اكثر مةه التطحيق اسحريف للةصوص القانونية.اجتماعيا و ااتصاديا  أخذا بعني االعتحار ان 

 استعداد القضاة ثقافيا لالنتقال م  وضعية التقاضي اسحضوري و العلين إىل التقاضي اإللكرتوين. -3
رضة وضع الةصوص القانونية الكفيلة بتغطية خمتلف التفاصيل اليت تثريها عملية التقاضي اإللكرتوين حىت ال تظل ع -4

 لالجتهادات املتضاربة
جتهيز احملاكم و احملامني و النجون و خمتلف اإلدارات ذات الصلة دما يلزم تقةيا و بشريا دما يلزم ملواكحة عملية االنتقال  -5

 اإللكرتوين
 اسحرص على ضمان محاديء احملاكمة العادلة وفق ما تةص عليه املواثيق الدولية. -6

ر رياض فخري؛ حي  يطرح التناؤل حول اذا كان الوضع كما هو عليه بالةنحة لتعامل القضاء مع تعود الكلمة لرئيس اجللنة الدكتو 
جائثة كورونا، فكيف هو االمر بالةنحة ملهةة احملاماة يف هذه الظرفية، ما الذي حدث وكيف مت التعامل مع هذه الظروف اجلديدة وما 

 ئيس اجللنة الكلمة للمتدخل الثال ؛الذي يةتظر هذه املهةة؟ للثدي  ع  هذه الةقاط، نقل ر 
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 المتحدث الثالث
 النقيب عمر ودار

 رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
  بعنوان

 مهنة المحاماة ما بعد كورونا

بعةوان مهةة احملاماة ما بعد  عمر ودار، للنيد للةقيب   املداخلة  الثالثةحي  كانت 
ة االجتماعية واالاتصادية احل واثةاء وبعد ازمة كورونا، واليت تاثرت بشكل كحري جراء تداعيات كورونا، واليت تتمثور حول الوضعي

التدابري االحرتازية، وبالتايل فعامل ما بعد كورونا هو عامل خمتلف، اد يكون له واع سليب على بعض امله  القضائية، وخباصة مهةة 
 وبقوة، وعليه جيب هتييء االرضية م  مكاتب واليات ملثل هذا التغيري. احملاماة اليت اصحثت تؤم  بان التقاضي ع  بعد ات

كلمته بضرورة اسحدي  ع  وااع احملاماة احل كورونا واثةاءها احل االنتقال اىل مرحلة ما بعد كورونا، فالكل   عمر وداريحدأ النيد الةقيب 
اانونا حداثيا يضم  وبصفة اساسية الولوج املنتمر للعدالة م  ، وحن  نعد 0290يعلم بأن احملاماة جتتاز مرحلة انتقالية مةذ سةة 

طرف املواط  املغريب يف القرن الواحد والعشري ، بطحيعة اسحال كانت هةاك منودة ومقرتحات اوىل وثانية وثالثة، ويف هذه االثةاء تعد 
هتا اللجةة املةحثقة ع  وزارة العدل واليت استمرت سحع منودة اخرية م  طرف وزارة العدل واسحريات، بعد اجتماعات املاراتونية اليت عقد

 اجتماعات انحثق عةها حماضر مواعة م  مجيع اسحاضري ، هذا القانون الذي نأمل ان نقطع به مرحلة اىل مرحلة اخرى.

يع حماكم اململكة، فرضت عليةا ان نكون سحااني اىل املطالحة برعاية صثة املرتفقني يف مج 91-ويضيف ان املرحلة الثانية لكوفيد
خباصة ما تشهده بعض حماكم اململكة م  اكتظاظ شديد، واد كانت االستجابة فورية م  طرف الرئاسة والةيابة العامة، باالضافة اىل 

ستثةاء االجراءات اليت فرضتها وزارة العدل املتعلقة بإعالن حالة الطوارئ، وبالتايل اصحح احملامون بكافة ارجاء اململكة يف عطلة، با
اشهر، هةاك حترك الستئةاف اشغال احملاكم مع  3بعض القصايا اجلةائية او القضاء االستعجايل واد استمرت حالة الركود مايزيد ع  

مراعاة الصثة العامة يف هذه الظروف اننجاما مع التعليمات امللكية النامية اليت استجاب هلا الشعب املغريب بكل تلقائية، بقيت 
ماهي عليه بل وازداد االمر سوء عةدما اررت املديرية العامة للنجون غلق النجون بعد كارثة وارزازات، واصحثةا فيما االمور على 

يعرف بالتقاضي ع  بعد يف املادة اجلةائية ما استوجب ذلك م  تغيري العقليات، والتغري املفاهيمي حىت يف بعض االحيان فيما خيص 
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ن اسحضورية، وهي املرحلة االخرية اليت وصلةا اليها، فقد اصحح العامل بعد كورونا عاملا جديدا فرض عليةا احملاكمة العادلة اليت تتثق دو 
 تغيريا شامال 

جيب العمل اكثر على اراءة كيفية حصر هذا الفريوس الذي فرض عليةا التعايش معه، واسحد م   عمر وداروينتطرد سعادة الةقيب 
ف كل مكونات اجملتمع، وعلى الناهري  على تطحيق هذه التدابري وخصوصا على منتوى احملاكم انتشاره، بشكل اكثر وعيا م  طر 

حول امكانية تقحل الوااع اجلديد وسلوكياته وتغيري العقلية  عمر ودارالعةاية حبقوق الدفاع. ويتناءل يف االخري االستاذ الةقيب 
 ا؟ اجملتمعية، وماهي االمكانيات املادية املمك  املطالحة هب

 كلمته دمجموعة م  التوصيات لعلها جتد طريقها اىل التطحيق م  خالل هذا املؤمتر الدويل وهي كالتايل:   عمر ودار وخيتتم سعادة الةقيب
 العمل على ضمان استمرار احملامي يف تأدية دوره يف الدفاع وفق ما تقتضيه ضمانات احملاكمة العادلة. -9
 دما يقتضيه التعامل مع خصوصيات املرحلة و حالة الطوارئتكثيف عمليات التثنيس و التوعية   -0
ضرورة انفتاح احملامون على مهام جديدة ادمية إىل جانب مهمة الدفاع مثل االستشارة القانونية و الوسائل الحديلة سحل  -3

 املةازعات
 متكني احملامون م  القيام بحعض اإلجراءات اإلدارية و القانونية الزاميا -4
 درا على إبرام بعض العقود و التصرفات احملتكرة حاليا م  احل بعض امله  اعأخرىجعل احملامي اا -5
تكثيف التكوي  اعأساسي واملنتمر لفائدة احملامون م  أجل مواكحة االنتقال م  وضعية التقاضي العادي وع  بعد إىل  -6

 وضعية التقاضي اإللكرتوين
 وين للعدالة.إشراك احملامي والقاضي  يف التثضري لالنتقال اإللكرت  -7

يؤكد النيد رئيس اجللنة على ضرورة وعي اطياف اجملتمع املغريب م  اضاة وحمامون ومرتفقون، بتغيري العقليات واملفاهيم يف مرحلة ما 
بعد كورونا، وبالتايل فيظل سؤال احملاكمة العادلة ومعايري احملاكمة العادلة يفرض نفنه يف ظل هذا املنتجد الذي سيفرض عليةا 

تعامل الكرتونيا، لذلك م  املؤكد ان االلة التشريعية تشتغل على وضع االليات القانونية املةاسحة م  اجل املرور النلس والةاعم م  ال
احملاكمة ع  بعد اىل التقاضي ع  بعد. ويضيف النيد الرئيس ان تعايش الةص القانوين او تأثر الةص القانوين باجلائثة، يتجلى فيما 

 دا التضام  الصثي، كيف اثر هذا املحدأ  على القاعدة القانونية، هذا ما سيتثفةا به املتدخل الرابع؛يطلق عليه مح
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 المتحدث الرابع
 الدكتور منير المهدياألستاذ 

 أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط
 بعنوان 

 مبدأ التضامن الصحي واثره في تطور القاعدة القانونية

وبعةوان محدأ التضام  الصثي واثره  لألستاذ الدكتور مةري املهدي،  داخلة الرابعةكانت امل
يف تطور القاعدة القانونية، واد ابتدا كلمته م  خالل طرح تناؤل حول التعايش مع ظاهرة االزمات الصثية اليت تفرضها اجلوائح اليت 

ري اإلشكال هو التقاطع بيع نطاق اسحرية اليت يتمتع هبا الفرد  ميك  ان تضرب م  وات اىل حني اجملتمعات الحشرية، و أن ما يث
كمكنب ناضلت م  أجله اجملتمعات مةذ عقود واالجراءات االحرتازية اليت تفرضها الدولة سحماية املصلثة الصثية، وتفادي خماطر 

ق يف اسحياة هو امسى اسحقوق اليت تراعيها تفشي الوباء وهو التخوف االكرب الذي اد يؤدي اىل انقراض اجلةس الحشري، وعليه فان اسح
 الدساتري الوطةية لكل دولة.

ان التناؤل الذي سيثريه يف هذه املداخلة يتمركز حول حدود سيادة القانون يف ظل تفشي حالة  االستاذ الدكتور مةري املهدي،ويقول 
، هذا التناؤل يفرض عليةا الةظر يف الوظيفة اليت تؤديها املنتجد 91-او ظاهرة اسحمى االكليلية املنتجدة واملعروفة إعالميا بكوفيد

القاعجدة القانونية حبي  نعلم انه م  خالل دراستةا عأصول نشأة القاعدة القانونية، ان الغاية اليت تؤدي اىل ظهورها هو ضحط سلوك 
مع م  منط اسحياة اليت يعيشون هبا، وبالتايل إنشاء ومعامالت اعأفراد، وم  مثة فهي تعكس بشكل او باخر االرادة اليت يحتغيها أفراد اجملت

 اواعد اانونية تليب وتنتجيب لطلحاهتم ورغحاهتم، وإىل أبعد اسحدود ميك القول ان القاعدة القانونية تؤدي دورا وظيفيا واضح املعامل ال
 ميكةةا أن نتجادل فيه وهذا ما يعطيها الشرعية يف وجودها.

، انه يف ظل هذه اجلوائح  واعأزمات، والتجربة اليت نعايشها حن  االن، يف ظل اسحمى االكليلية  مةري املهدياالستاذ الدكتور وينتطرد  
املنتجد، اصحح استعمال القاعدة القانونية، دمثابة اداة  لتةزيل و لتطحيق تدابري النياسة ذات أبعاد متفاوتة  وفق منط  91-كوفيد

مصاسحها وتنيري شؤون مواطةيها، هةا مع كامل اعأسف نصطدم مع تضارب املصاحل بني  التصور الذي تضعه سلطة الدولة لتدبري
خمتلف الفئات اليت تتةافس حول اهليمةة االاتصادية، وبالتايل اصطدام بني فئات اجملتمع للهيمةة على مداخل التثكم يف جمموعة م  

مواع مريح تفرض فيه اواعدها اخلاصة على الطرف االخر الذي اصحح  الثروات اليت ميك  ان متةح هاته الفئة او تلك القوة وجتعلها يف
خيضع هلا مرغما ومكرها، مما يؤدي اىل وجود تفاوت يف ميزان القوى داخل العالاات، وبالتايل اصحثت القاعدة القانونية وسيلة ختتزل 

 يف نظرة ضيقة على شكل النياسات العمومية.
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على انه جيب تطوير القاعدة القانونية، يف ظل نظرة التثليل االاتصادي هلا كاداة تنخر  هدي،اعأستاذ الدكتور مةري املكما يؤكد 
خلدمة النوق العاملية م  اجل حتقيق مصلثته الضيقة، هذا التطوير جيب ان  يتجاوز هذه الةظرة اىل مفهوم التضام  كمحدأ اساسي 

عة يف مواجهة االزمة، باعتحار الدولة راعية للمصاحل وتضم  اسحماية لالفراد، تتميز به القاعدة القانونية، والذي نقصد به تضام  اجلما
ونقصد به ايضا تضام  االفراد كنلوك، م  خالل تةازل الفرد يف ظل االزمات على هامش م  حريته لضمان الصثة العامة للمواط ، 

 قانونية للتضام .ما يفرض تغيريا يف مواف النياسات العمومية م  ضرورة استعمال القاعدة ال
 ختاما يقرتح النيد الدكتور مةري املهدي جمموعة م  التوصيات كالتايل:

 الدعوة إىل إنشاء اانون دويل للتضام  الصثي. -9
 الدعو اىل تأسيس مرصد عريب لتدبري االزمات الصثية -0
 إصدار اإلعالن العريب للتضام  الصثي يف فرتات تفشي االوبئة -3
ملختربات الوطةية والصثية اليت تشرف على اعأحباث العلمية املرتحطة بصثة اإلننان بةشر كافة دعوة اسحكومات اىل إلزام ا -4

 املعطيات املتعلقة دمشاريعها وكذا االهداف اليت تتوخى حتقيقها عمال دمحدأ اسحق يف الةفاذ اىل املعلومات.

 سطات-جامعة اسحن  اعأول -عأعمالوكان مقررة اجللنة: ليلى ضالع باحثة بصف الدكتوراة خمترب الحث  اانون ا
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 الجلسة الثانية

 
 
 
 
 
 

 
 

تولى رئاسة الجلسة الثانية معالي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ووزير التعليم األسبق 
 لجلسة الثانية على كل من:وقد اشتملت قائمة المتحدثين خالل الحدث االفتراضي، في ا بجمهورية مصر العربية

 احملور الثاين حقوق اإلننان وحالة الطوارئ يف ظل جائثة فريوس كورونا، وماهية اسحريات الشخصية والظروف االستثةائية
 املنتشار الدكتور 1

 عحد اجمليد حممود
اإلمارات العربية املتثدة الةائب العام  -املنتشار دمثكمة الةقض أبو ظيب

 مصر العربية النابق جلمهورية
 عةوان الوراة: اسحق يف التقاضي وكيفية التعايش مع اعأزمة

 اعأستاذ الدكتور 2
 أمحد عحد الظاهر موسى

أستاذ القانون اجلةائي كلية اسحقوق جامعة القاهرة، مدير إدارة التعاون الدويل 
 بدائرة القضاء العايل أبو ظيب اإلمارات العربية املتثدة 

 اية القضائية للثقوق واسحريات يف زم  الكوروناعةوان الوراة: اسحم
 الدكتور 3

 عحيد صاحل املخنت
باح  واكادميي يف تقةية املعلومات واجلرمية االلكرتونية دولة اإلمارات العربية 
 املتثدة عةوان الوراة: التصدي جلائثة كورونا وتأثرياهتا على اسحقوق واسحريات

 اعأستاذ الدكتور 4
 مىن كامل تركي

 استاذ القانون الدويل العام نائب مدير جملة القانون واعأعمال الدولية
 عةوان الوراة: حالة الطوارئ والظروف االستثةائية يف ظل جائثة فريوس كورونا

 



 

 91

 

 

 -46 - 

 

 كلمة رئيس الجلسة
 

 
 
 
 
 
 

عربية، ووزير التعليم األسبق أمين عام اتحاد الجامعات ال عمرو عزت سالمة، معالي األستاذ الدكتورتولى رئاسة الجلسة الثانية 
، الذي استهل حديثه بعحارات الرتحيب والشكر الكحريي  جلميع املتدخلني، وأشاد دموضوع املؤمتر، وحتديدا بجمهورية مصر العربية

املصاححة موضوع حقوق االننان الذي يرى أنه تأثر بشكل كحري سواء بالتعطيل أو باالنتهاك، بنحب ظرفية حالة الطوارئ واإلجراءات 
هلا، وحتديدا اسحقوق اعأساسية للمواطةني، كاسحق يف اسحصول على الرعاية الصثية، واسحق يف العمل، واسحق يف النك  واسحق يف التعليم،  

 كما دعا الدكتور  اسحكومات اىل ضرورة االلتزام أكثر م  أي وات آخر بتقدمي الرعاية الصثية دون أي متييز عراي أو ديين

، يف املنتجد يف ظل اإلجراءات االحرتازية" 91لتعايش مع فريوس كوفيد جللنة الثانية م  املؤمتر الدويل حول موضوع "احي  عقدت ا
أمني عام  عمرو عزت سالمة، معايل اعأستاذ الدكتور، ودعا Zoomحدود الناعة الثامةة مناء بتوايت املغرب، ع  بعد عرب تقةية  

للحدء يف حديثه ع  اسحق يف التقاضي وكيفية  فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليد حمموداعأول باجللنة  احتاد اجلامعات العربية، املتثدث
 التعايش مع اعأزمة.
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 المتحدث األول

  المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
 اإلمارات العربية المتحدة -المستشار بمحكمة النقض أبو ظبي

 ية مصر العربيةالنائب العام السابق لجمهور 
 بعنوان

 الحق في التقاضي وكيفية التعايش مع أزمة الوباء
، يف موضوع اسحق يف التقاضي وكيفية التعايش مع اعأزمة، فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليد حممودليثيل الكلمة للمتثدث اعأول  

تلف القطاعات، سواء االاتصادية أو النياسية الذي انطلق م  اسحدي  ع  ظهور الوباء، وما ترتب عةه م  آثار سلحية يف خم
واالجتماعية، لكثري م  الدول، وم  ضم  ما أثر فيه ظهور الوباء، والذي أثار نقاش كحري، موضوع اسحقوق واسحريات العامة، سواء 

م  خالل اإلعالن العاملي  االاتصادية أو النياسية أو االجتماعية، واليت أساسها  الدستور والقانون، وكذلك على املنتوى الدويل،
سحقوق االننان والعهد الدويل للثقوق االاتصادية والنياسية، والعهد الدويل للثقوق  املدنية، باإلضافة للعديد م  املواثيق الدولية، 

نه ال ميك  أن الذي يعترب م  اسحقوق اعأساسية لإلننان، وهذا اسحق اعترب املتثدث أ  حق التقاضي،وم  بني هذه اسحقوق واملحادئ، 
ينقط حتت أي ظرف مير به أي بلد، كالظرف الذي أحدثته اجلائثة، ويؤكد أن الوباء ميك  أن يؤثر على مجيع اجلوانب االاتصادية 
والعالاات االجتماعية، دون  أن يؤثر بالنلب على حق التقاضي، باعتحاره م  اسحقوق اعأساسية لإلننان، وفقا ملا ورد يف املواثيق 

ة النابقة الذكر، ويضيف املتثدث جمموعة م  اسحقوق املرتحطة حبق التقاضي، كاسحق يف احملاكمة العادلة واسحق يف عدم التعرض الدولي
للتعذيب، واسحق يف العرض على النلطة القضائية املختصة، اسحق يف االستعانة دمثامي، واسحق يف االستعانة دمرتجم، واسحق يف الصمت 

وق حنب كل مرحلة م  مراحل التقاضي، واليت تشكل يف جمموعها حق الشخص يف حماكمة عادلة، ويةفي وذكر الكثري م  اسحق
املتثدث وجود أي حدث أو طارئ ولوكان جائثة كورونا، اد تؤثر يف اسحق يف التقاضي وفقا ملا ذكره يف الةقط النابقة، وبةاء عليه 

 استمرارية هذا اسحق وممارسته.يؤكد ضرورة محاية هذا اسحق ويلزم كل الدول أن تضم  

، وربطه بشده بظهور اجلائثة، واعتربه ضمان الستمرارية التقاضي ع  بعد، ملوضوع فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليد حممودوانتقل 
نتويات، وم  مرفق القضاء ودعامة للثق يف التقاضي، كما ربط جناح التقاضي ع  بعد بضرورة توفري اعأدوات التشريعية على مجيع امل

بيةها تأهيل العةصر الحشري، وكذلك ضرورة توفري بةية فةية متكاملة، وأكد أن التقاضي ع  بعد أصحح يفرض نفنه بقوة، ويف نفس 
اعتمدت نظام التقاضي ع  بعد، ما جعلها م  بني الدول  0297النياق،  أشاد الدكتور بتجربة دولة االمارات العربية اليت مةذ 
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ذا اجملال، واستفاض يف اسحدي  ع  هذه القوانني ومضموهنا م  ناحية اإلجراءات، سواء املدنية أو اجلزائية، وكيفية التعامل الرائدة يف ه
 بوسائل التواصل ع  بعد والتقةيات اسحديثة يف خمتلف مراحل التقاضي، وما وفرته القوانني اسحديثة لضمان ذلك.

 ، مداخلته دمجموعة م  التوصيات، فيما يلي: حممود فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليدليةهي 
فرض محدأ التحاعد االجتماعي املعمول به يف ظل أزمة مرونا بعض الصعوبات العملية يف تةفيذ اخلرباء للمأموريات املةتدبني فيها  .9

ع بأطراف الدعوى وتحادل وخاصة فيما يتعلق باملعايةة واالستعانة بحعض اجلهات اسحكومية وشحه اسحكومية فضاًل ع  االجتما 
 املنتةدات واالعرتاض على تقرير اخلربة وملعاجلة هذه اإلشكالية

إن إجراءات التقاضي ع  بعد اد مت اإلعداد هلا والعمل على اعأخذ هبا وتةفيذ إجراءاهتا م  احل تفشي وباء كرونا، وأن التأكيد  .0
ر واليت تفرض التواجد واسحضور املحاشر، أكد كذلك على ضرورة على استمرارية اعأخذ هبذه اإلجراءات بعد كرونا هو أمر مقر 

توجه الدول العتماد حماكم املنتقحل، اليت أصحثت تفرض نفنها بقوة، م  خالل تدعيم الحةية التشريعية والفةية لتدعيم التقاضي 
استخدام التواصل ع  بعد  ع  بعد لضرورة تدعيم التقاضي  واسحفاظ على مكتنحات مرحلة كورونا، م  خالل اإلبقاء على

 والتقةيات اسحديثة، وعموما أكد على االستفادة بشدة م  أثر كورونا بدل التأثر م  اآلثار النلحية له فقط.
دعوة مجيع اجلهات القضائية إىل تدعيم نظام التقاضي ع  بعد دما يؤكد التوجهه حنو استعمال الوسائل التكةولوجية اسحديثة يف  .3

وإن ذلك ينتلزم إعداد التجهيزات الفةية الالزمة م  معدات ووصالت فةية وكذلك إصدار اعأدوات التشريعية إجراءات احملاكم 
 املختلفة م  اوانني وارارات لتعدمي هذا التوجه.

 
ات ، لرئيس اجللنة معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، أمني عام احتاد اجلامع-بعد انتهاء املتدح  االول-ترجع الكلمة 

العربية، الذي أكد على أمهية دعوة مجيع اجلهات القضائية إىل تدعيم نظام التقاضي ع  بعد دما يؤكد التوجهه حنو استعمال الوسائل 
التكةولوجية اسحديثة يف إجراءات احملاكم وإن ذلك ينتلزم إعداد التجهيزات الفةية الالزمة م  معدات ووصالت فةية وكذلك إصدار 

الدكتور  اعأستاذ نقل رئيس الجلسة الكلمة للمتدحث الثانيعية املختلفة م  اوانني وارارات لتعدمي هذا التوجه. مث اعأدوات التشري
 ملوضوع اسحماية القضائية للثقوق واسحريات يف زم  كورونا،للحديث عن  ،أمحد عحد الظاهر موسى
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 المتحدث الثاني

 المستشار الدكتور أحمد عبد الظاهر موسى
 تاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة،أس

 مدير إدارة التعاون الدولي بدائرة القضاء العالي أبو ظبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 بعنوان
 الحماية القضائية للحقوق والحريات في زمن كورونا

 
ماية القضائية للثقوق واسحريات يف زم  كورونا، ، والذي تطرق ملوضوع اسحالدكتور أمحد عحد الظاهر موسى اعأستاذ املتثدث الثاين

بعةوان "ثورة تشريعية واجحة"، تضم  ثالث أحداث عاملية هامة مر هبا العامل  0297حي  بدأ باإلشارة ملقال سحق ونشره يف فرباير
لثها أحداث الربيع العريب يف ، وثا0229شتةرب عام 99، وثانيها أحداث 9119واملةطقة العربية على وجه اخلصوص، أوهلا العوملة عام 

، واعترب املتثدث رابع هذه اعأحداث هو فريوس كورونا، وهذه اعأحداث يقول، أثرت تأثري بالغ على الحةية القانونية وعلى 0299عام 
اسحريات، وجييب الدراسات القانونية، ويتناءل ع  وجه هذا التأثري بالةنحة لفريوس كورونا على الةظام القانوين وعلى فلنفة اسحقوق و 

أن بتحيان املعىن اعأول للثريات، والذي اعتربه يتثدد وفقا ملفهوم سياسي مفاده العالاة بني االننان والنلطة العامة يف الدولة، واعترب 
اا فريوس كورونا جاء بفلنفة أخرى مفادها أن االننان أصحح يف مواجهة االننان وليس االننان يف مواجهة النلطة العامة،  انطال

م  اخلوف على اسحياة والدعوة لضرورة اسحجر التام،  خصوصا اذا كان أطراف أخرى تتجاهل يف التعامل مع الوضع  والتدابري 
االحرتازية، ليصحح االننان يف مواجهة االننان،  ويؤكد أن أزمة كورونا أبرزت أمهية اجليل الثاين والثال  م  حقوق االننان، حي  يف 

مازالت أسرية  لفكرة أساسية  تركز على اجليل اعأول سحقوق االننان واسحقوق املدنية والنياسية  وال يةطر للثقوق املدنية املةطقة العربية 
 واالجتماعية رغم امهيتها وهو اسحق يف التةمية.

الثاين والثال  م  حقوق  ، أنه حينب للفريوس منألة نقل االهتمام م  اجليل اعأول إىلالدكتور أمحد عحد الظاهر موسى اعأستاذويرى 
االننان، حي  أصحح يةظر خليار املوت بالفريوس أفضل م  املوت جوعا، م  خالل االعرتاض على إجراءات اسحجر الكامل نظرا 

 لصعوبة االستغةاء ع  مصادر العيش والرزق. 
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ذي يعين أن يكون الشخص يف حالة بدنية ،  للثدي  ع  مفهوم اسحق يف الصثة، والالدكتور أمحد عحد الظاهر موسى اعأستاذوانتقل 
 سليمة اجتماعيا وبدنيا ونفنيا، وليس فقط اخللو م  اعأمراض، ويف اعأحوال االستثةائية، اعترب املتثدث أن هذه املفاهيم اابلة للتغري،

ابري احرتازية اد تلثق والرتكيز على عدم االصابة باملرض كما يف حالة فريوس كورونا، حىت ولو كان ذلك بةاء على إجراءات وتد
بالشخص بعض الضرر الةفني. أشار الدكتور اىل أن الفريوس أثار بعض التةااض يف التعامل م  طرف النلطات العامة يف الدول  
كالتناهل وعدم التشدد يف اإلجراءات ملةع الفريوس، وما رافقه م  االنتقال م  دعوة النلطات لضرورة التناهل يف التعامل اىل 

 حة بضرورة التشدد يف مةع أي جتاوز م  شأنه تقليل فرص الةجاة.املطال

،  أنه استجدت مع ظهور الفريوس، منألة تعارض وتةازع اسحق يف الصثة مع اسحق الدكتور أمحد عحد الظاهر موسى اعأستاذكما يرى 
رورة التطور يف طريقة التعامل مع ما أستثدث يف العمل واسحق يف ممارسة الشعائر الديةية، ويف ظل هذه الصور اجلديدة، دعا القضاء لض

على منتوى اسحقوق واسحريات، فالراابة القضائية فيما يتعلق بالتدابري املاسة باسحقوق واسحريات، ميز املتثدث بني ثالثة أمور، أوال 
اىل رفض الطع  يف مثل هذه  الراابة القضائية على ارار إعالن حالة الطوارئ الصثية، العتحاره عمل م  أعمال النيادة ما يؤدي

عمل  القرارات،  وميز استةادا للدستور الفرنني بني ارار اعالن حالة الطوارئ والقرارات املتخذة  املتعلقة به، حي  اسحالة اعأوىل اعتربها
متةاع ع  إعالن حالة م  أعمال النيادة، واسحالة الثانية أجاز الطع  فيها،  ويف املقابل تناءل املتثدث ع  إمكانية الطع  يف اال

 الدكتور أمحد عحد الظاهر موسى سعادة اعأستاذالطوارئ، كما حدث يف النويد، العتحاره كذلك عمل م  أعمال النيادة. ليةتقل 
للثدي  ع  احملددات واملعايري اليت اختذها القضاء يف بعض الدول للطع  يف القرارات الصادرة يف ظل حالة الطوارئ، وأشار لضرورة 

عمال حمددات الضرورة والتةاسب إلعمال تلك القرارات منتعرضًا اسحقوق واسحريات وما جاء به فريوس كورونا اليت أظهرت اجليل إ
اعأول والثال  سحقوق اإلننان، حي  نقل الفريوس االهتمام باجليل الثال  سحقوق اإلننان مما اختلفت منارات الفرد جتاه النلطة 

س أن اسحق يف الصثة اد يؤثر على حقوق فردية أخرى كاسحق يف العمل واسحق يف التعليم، مما يةحغي أن يتطور العامة، كما أثحت الفريو 
 القضاء يف الصورة احملددة للثقوق واسحريات ويةحغي التمييز بني الراابة القضائية على الطوارئ الصثية فهذه الراابة م  أعمال النيادة

، ويف ظل وباء كورونا ال ميك  للمواط  أن يطع  بالقرار النليب على عدم 96الفرنني يف املادة  للدولة واليت أشار إليها الدستور
 إعالن حالة الطوارئ كما حدث يف النويد، فاملعايري اسحاكمة على الراابة القضائية املةطحقة يف حالة الطوارئ تتمثل يف حالة الضرورة

على جمموعة م  التوصيات، م  بيةها ح  القضاء أو احملاكم على أن تُعمل يف  وسىالدكتور أمحد عحد الظاهر م أكد سعادة اعأستاذ
وجاءت توصياته أحكامها معايري الضرورة والتةاسب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على ضوء هذي  الضابطني 

 فيما يلي:  
ة والتةاسب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على ح  القضاء أو احملاكم أن تُعمل يف أحكامها معايري الضرور  .9

 ضوء هذي  الضابطني. 
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أن يتم ذلك بتوجيه م  وزارة العدل يف كافة الدول مع ضرورة املوازنة بني اإلجراءات اسحكومية والقرارات املتخذة وبني التأثري على  .0
 حقوق االننان

دة طويلة، حي  جيب مراعاة حقوق االننان بالدرجة اعأوىل وعدم إهدارها حتت أي ضرورة تقييدها بزم  معني ودون تركها مل .3
 ظرف.  
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 المتحدث الثالث

 الدكتور عبيد صالح المختن
 باحث واكاديمي في تقنية المعلومات والجريمة االلكترونية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 بعنوان 

 و الحرياتالتصدي لجائحة كورونا وتأثيرها على الحقوق 
، بعةون مداخلته بالتصدي جلائثة كورونا وتأثرياهتا على اسحقوق واسحريات، بأن املشكلة تكم  يف حتدث الدكتور عحيد صاحل املخنت

توظيف هذا الوباء م  احل جهات معيةة لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظمًا حاكمة أو اوى سياسية أو مجاعات متارس 
ا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب استغالهلا لتثقيق اهليمةة والضغط، وهذ

أهداف خاصة، واسحدي  يةحغي أن يكون حول اعأولوية القصوى ملواجهة هذا التثدي اخلطري دون تأثريات سلحية على حقوق اإلننان 
هو تأثري اجلائثة على حقوق االننان، هذه اعأخرية اليت اعتربها اطعت أشواط كحرية  وانطلق يف حديثه م  طرح سؤال محاشر حول ما

م  التقدم، انطالاا م  اإلعالن العاملي سحقوق االننان وما أكدته القوانني والدساتري، ويقف على إحصائيات حول ما خلفه انتشار 
ادي وحركة الحشر حول العامل، وما عكنته بلك اعأوضاع م  الوباء م  وفيات واصابات، وتواف ع  العمل وتعطل الةشاط االاتص

تراجع اسحقوق واسحريات، وبدأ م  الطحيب يل الصيين، أول م  اكتشف الوباء وما صاححه م  تكتم اسحكومة الصيةية والظروف الدائرة 
 حول هذا الفريوس.

اختذهتا الكثري م  الدول وربطها دما صاححها م  تأثري واضح على  اىل تعداد اإلجراءات االحرتازية اليت الدكتور عحيد صاحل املخنتليةتقل 
منألة حقوق االننان، أوهلا التأثري على اسحق يف اسحياة واسحق يف الصثة، باعتحارمها حقوق مكفولة دموجب الكتب النماوية واالعالن 

عتيم االعالمي حول وفيات يف صفوف العجزة يف بعض العاملي سحقوق االننان والدساتري حول العامل، والقضايا الكثرية املخفية والت
الدول والقضايا املخفية اليت تعكس انتهاكات كحرية سحقوق االننان، واملةع االجحاري وغلق اسحدود وما رافقه م  مأساة حقيقية 

قيود على اسحرية،  عأشخاص تعرضوا النتهاكات صارخة، كمةعهم م  الوصول لحلداهنم وعدم  تقدمي العالج الضروري، وكذلك ال
كثرمان اعأفراد م  اسحصول على عمل واوت يومي وما الحديل الذي ادم هلؤالء اعأشخاص، خصوصا يف الحلدان ذات االاتصاديات 
 لةاملتضررة، كذلك التدابري االحرتازية وما رافقها م  الغرامات والعقوبات املالية اليت اد تصل للنج  واعتربها تدابري مكلفة، كذلك منأ

تواف اسحياة ومظاهرها العامة بنحب اخلوف م  هذه القوانني وأن تنتمر ملدة زمةية طويلة، وماله م  تأثري على اسحياة الدمقراطية يف 
هذه الدول، كذلك العقوبات اليت واعت على الصثفيني بنحب نشرهم للمعلومات اعتربهتا بعض الدول ممةوعة، كذلك تعطل اسحياة 
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الدول، كتأجيل االنتخابات،  وما صاححه م  ضرر ال يةاسب اجملتمع واسحكم داخل بعض الدول، مث منألة  النياسية يف كثري م 
إحكام  الراابة اسحكومية على دور الةشر، مث الراابة الرامية وإحكامها على اعأشخاص يف العديد م  الدول، كالكامريات اسحرارية، وما 

 يانات شخصية اليت أتيثت جلهات، واامت باستغالهلا دون إذن أصثاهبا.ميك  أن يؤدي اىل افشاء معلومات سرية وب

اىل ضرورة احرتام حقوق االننان وضرورة املوازنة بني اإلجراءات اسحكومية والقرارات املتخذة  سعادة الدكتور عحيد املخنتوختاما أشار 
بزم  معني ودون تركها ملدة طويلة، حي  جيب مراعاة حقوق  وبني التأثري على حقوق االننان، وضرورة تقييد تلك اإلجراءات والتدابري

االننان بالدرجة اعأوىل وعدم إهدارها حتت أي ظرف مث أكد على ضرورة إعطاء اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها 
ق أهداف سياسية م  طرف أي الوباء، دون أي تأثري سليب على اسحقوق اعأساسية لإلننان، وأوصى بعدم توظيف حالة اعأوبئة لتثقي

جهة، سواء كانت حكومات أو اوى سياسية أو ااتصادية، ملمارسة اهليمةة والضغط، نظرا ملا يعكنه ذلك م  تعارض مع القيم 
 اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان.

 وجاءت توصياته فيما يلي:
نظمًا حاكمة أو اوى سياسية او مجاعات توظيف هذا الوباء م  احل جهات معيةة لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت  .9

متارس اهليمةة والضغط، وهذا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب 
 استغالهلا لتثقيق أهداف خاصة

قوق اإلننان، وأن تتوجه كل يةحغي أن يكون حول اعأولوية القصوى ملواجهة هذا التثدي اخلطري دون تأثريات سلحية على ح .0
الدول حنو تدعيم الحةية التثتية سواء التشريعية أو اعأدوات الفةية للتوجه حنو تدعيم حماكم املنتقحل اليت تقوم على استخدام 

 التواصل ع  بعد بتقةيات حديثة
قوق وحريات االننان  مع مراعاة الحعد ضرورة املوازنة بني التدابري االحرتازية الضرورية الحتواء الوباء دون املناس الكحري حب .3

 الزمين حىت ال يتم استغالله لفرتة ما بعد زوال حالة اخلطر
بعد انتهاء املتدح  الثال  لرئيس اجللنة معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، أمني عام احتاد اجلامعات العربية، -ترجع الكلمة 

ل جهات معيةة لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظماً حاكمة أو اوى سياسية او الذي أكد على أمهية توظيف هذا الوباء م  اح
مجاعات متارس اهليمةة والضغط، وهذا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب 

ملوضوع للحديث عن  ،الدكتور مىن كامل تركي اعأستاذ عاستغالهلا لتثقيق أهداف خاصة مث نقل رئيس اجللنة الكلمة للمتدح  الراب
 حالة الطوارئ والظروف االستثةائية يف ظل جائثة فريوس كورونا
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 المتحدث الرابع

 األستاذ الدكتور منى كامل تركي
 استاذ القانون الدولي العام

 نائب مدير مجلة القانون واألعمال الدولية
 بعنوان 

 ستثنائية في ظل جائحة كورونا حالة الطوارئ و الظروف اال
، حول موضوع حالة الطوارئ والظروف فضيلة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركيحتدثت 

االستثةائية يف ظل جائثة فريوس كورونا، م  خالل تركيز املتدخلة يف الحداية على توضيح اجلوهر الثابت للثقوق واسحريات اعأساسية، 
يع اعأحوال، حىت يف حالة االضطراب، هبدف التوفيق بني حقوق االننان الطحيعية وسالمة الدول. مع اليت تلزم الدول باحرتامها يف مج

توضيح اعأبعاد اسحقواية يف االستجابة لفريوس كورونا املنتجد اليت كفلها  القانون الدويل سحقوق اإلننان لكل شخص اسحق يف أعلى 
قوق اإلننان، يف محاية حرية التعحري، محاية احملتجزي  واعأشخاص يف املؤسنات منتوى م  الصثة ميك  بلوغه كاملعايري الدولية سح

اعي، الرعائية، ضمان محاية العاملني يف اطاع الصثة، اسحق يف التعليم، اآلثار غري املتةاسحة على الةناء والفتيات املرتحطة بالةوع االجتم
 محاية خصوصية املرضى.

،  االشكالية اليت تتمثور حوهلا املداخلة، واملتعلقة بالضمانات اليت أارها لدكتور مىن كامل تركياعأستاذ احي  يف الحداية، ابرزت 
القانون الدويل سحقوق االننان سحمايته خالل فرتة فرض حالة الطوارئ، وكيف ميك  إضفاء الشرعية سحقوق االننان، وأثر الظروف 

م  سعادة اعأستاذ الدكتور ية يف االستجابة لفريوس كورونا املنتجد، وأجابت االستثةائية على اسحريات الشخصية، واعأبعاد اسحقوا
خالل ربط موضوع حقوق االننان بفريوس كورونا املنتجد، م  ناحية اعأبعاد اسحقواية اليت جيب أن توفرها الدول وتلتزم هبا، واليت  

  الصثة مع ما يتةاسب واملعايري الدولية سحقوق كفلها القانون الدويل سحقوق االننان لكل شخص، كاسحق يف أعلى منتوى م
، اعأخحار والحيانات اليت تةشر ع  الوباء، أو باعأحرى الحيانات سعادة اعأستاذ الدكتوراالننان، ومحاية حرية التعحري، وتقصد به 

فله القانون الدويل ويلزم به واملعلومات الصثية ع  حالة الوباء، واليت ينتدل هبا الحشر للوصول للمعلومة الصثيثة، وفق ما يك
الدول، كاختاذ كافة التدابري ملةع هتديد الصثة العامة ومةح الرعاية الطحية مل  حيتاجها ، كما يقر اانون حقوق االننان أن هةاك بعض 

، 91رونا كوفيد القيود اليت ميك  اد تفرض يف سياق التهديد الذي اد يعيق الصثة العامة ويؤثر على االننان، مثل حالة كوباء كو 
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باعتحاره هتديدا للصثة العامة، ما جيعله يعطى تربيرا لوضع بعض القيود على تلك اسحقوق املكفولة، كاسحجر الصثي أو العزل، ومةع 
 حرية التةقل أثةاء فرتة اسحجر الصثي. 

الالزم مراعاهتا والرتكيز عليها، وهي ستة ذلك بكثري م  االستفاضة م  خالل اعأبعاد واملعايري  فضيلة الدكتورة مىن كامل تركيوشرحت 
 معايري على الشكل التايل:

 أوال، اسحق يف الرعاية الصثية  -

 ثانيا، محاية حرية التعحري  -

 ثالثا، محاية املرضى احملتجزي  يف مؤسنات الرعاية الصثية داخل املنتشفيات. -

 رابعا، محاية اعأشخاص العاملني يف اطاع الصثة -

 يف معاملة املرضى  خامنا، مةع التمييز -

 سادسا، محاية خصوصية املرضى وعدم نشر معلوماهتم الشخصية. -

جمموعة م  اعأمثلة اسحية، بغية توضيح كل نقطة على حدة م  تلك الةقط النتة، ففي فضيلة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي وأعطت 
م  خالل امعها الوحشي لالحتجاجات الواسعة ضد ظهر تفشي املرض بعد أن اوضت النلطات ثقة اجلمهور بشكل كامل  إيران:

اسحكومة وكذهبا بشأن إسقاط طائرة مدنية نتيجة لذلك، واجهت النلطات اإليرانية مشاكل يف طمأنة الةاس بأن ارارات اسحكومة 
ني اسحكوميني، وكذلك بشأن تفشي الفريوس كانت يف مصلثتهم اعأعداد الكحرية وغري املعتادة سحاالت اإلصابة بالفريوس لدى املنؤول

تضارب اعأراام املعلةة م  احل املنؤولني واملصادر الصثفية احمللية، زادت املخاوف م  أن تكون الحيانات خاطئة بشكل مقصود أو 
 ُأسيء مجعها وحتليلها.

  النلطات هبدف واجه أشخاص م  اطاع الصثة العامة وصثفيون حتدثوا على اإلنرتنت مالحقات اضائية انتقامية م يف تايلةد:
ترهيحهم بعد أن انتقدوا استجابة اسحكومة لتفشي الوباء، وأثاروا خماوف م  احتمال وجود تنرت، ونشروا تقارير ع  فناد يتعلق 
بتكديس اعأاةعة اجلراحية ولوازم أخرى لتثقيق اعأرباح ، وواجه بعض املوظفني الطحيني هتديدات بإجراءات تأديحية تشمل إلغاء عقود 

خيص العمل بنحب التثدث ع  الةقص اسحاد يف املعدات اعأساسية يف املنتشفيات يف مجيع أحناء الحالد، ويف تايوان: اختذت وترا
تايوان خطوات سريعة ملكافثة الفريوس مشلت إتاحة معلومات موثواة على نطاق واسع للجمهور كما سعت اإلحاطات اإلعالمية 

عالنات اخلدمة العامة إىل مواجهة املعلومات اخلاطئة، وساعدت على تقليص الذعر واسرتجاع اليومية اليت يقدمها منؤولو الصثة وإ
ثقة الةاس والتشجيع على مناعدة اآلخري  يف اعأزمة، ويف سةغافورة: نشرت حكومة سةغافورة بشكل مةتظم إحصائيات تفصيلية حول 
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ة كوريا اجلةوبية  بيانات صثية وادم منؤولون يف اطاع الصثة عدد وننحة اإلصابات والتعايف، ويف كوريا اجلةوبية: نشرت حكوم
 إحاطتني إعالميتني يوميا لحةاء ثقة اجلمهور وتعزيز يقظة املواطةني.

-فريوس كوفيد االت أن فضيلة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي ملوضوع محاية احملتجزي  واعأشخاص يف املؤسنات الرعائيةويف تغطية 
كرب على اعأشخاص الذي  يعيشون على منافة اريحة م  بعضهم الحعض مثل اعأمراض املعدية اعأخرى، ويؤثر ، يشكل خطرا أ91

بشكل غري متةاسب على كحار الن  واعأشخاص الذي  لديهم أمراض كامةة، مثل أمراض القلب واعأوعية الدموية، والنكري، 
سةة هذا  62ي  توفوا بنحب فريوس كورونا ففي الصني كانوا فوق س  م  الذ %82واعأمراض التةفنية املزمةة، وارتفاع ضغط الدم. 

اخلطر يزداد حدة بشكل خاص يف مراكز االحتجاز، مثل النجون ومراكز احتجاز املهاجري ، وكذلك املؤسنات اليت يعيش فيها ذوو 
كان اسحصول على الرعاية الصثية ضعيفا اإلعااة، ودور العةاية بكحار الن ، حي  ينتطيع الفريوس االنتشار بنرعة، ال سيما إذا  

 باعأصل.

التقارير اإلخحارية وحتليالت اسحقوق املرتحطة بالةوع االجتماعي أوضثت أن  ملوضوع فضيلة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركيويف تغطية 
دم اتضاح املخاطر اخلاصة الصثة العامة تشري إىل أن فريوس كورونا يؤثر بشكل غري متةاسب على الةناء بعدد م  الطرق رغم ع

بالةناء اسحوامل املعرضات لفريوس كورونا حىت اآلن، إال أن التفشي اد يؤثر سلحا على الصثة واسحقوق اجلةنية واإلجنابية. كل م  
لةناء على الةظم الصثية املثقلة، وإعادة ختصيص املوارد، ونقص اإلمدادات الطحية، وانقطاع سالسل التوريد العاملية اد يضر بقدرة ا

اسحصول على وسائل مةع اسحمل والرعاية احل الوالدة، وخالهلا، وبعدها، ومثال ع  ذلك يف الصني: تشري التقارير الصثفية إىل زيادة 
يف العةف اعأسري حتت اسحجر الصثي ميك  أن تزيد اعأزمات ومةع اخلروج م  حاالت العةف اعأسري عأسحاب مةها زيادة الضغوط، 

عيشية الصعحة ويف أماك  مكتظة، واهنيار آليات الدعم اجملتمعي. كثريا ما حتد اعأزمات ادرة الةناء على تفادي واعأوضاع امل
 االنتهاكات، وتضع الضثايا يف بيئة تفتقر إىل اخلدمات املةاسحة، مثل مأوى آم  بعيدا ع  املةتِهكني واحملاسحة على االنتهاكات.

خالل اعأزمات الصثية العامة النابقة اليت محاية خصوصية املرضى، أوضثت أنه  ركي ملوضوعفضيلة اعأستاذ الدكتور تويف تغطية 
مرت هبا الدول غالحا ما واجه اعأشخاص املصابون بالعدوى أو املرض وأسرهم التمييز والوصم فأن اعأشخاص حاملي فريوس نقص 

والفلحني، والواليات املتثدة واجهوا التمييز والوصم بنحب إصابتهم  املةاعة الحشرية، املنحب ملرض "اإليدز" يف كيةيا، وجةوب أفريقيا،
بالفريوس ومةعوا م  اسحصول على الرعاية الصثية، واسحصول على وظائف، وااللتثاق باملدارس، وكذلك اسحال مةذ تفشي فريوس  

ب، والتمييز ضد اعأشخاص ذوي اعأصول كورونا، حي  وثقت تقارير إخحارية م  عدة دول على التثيز، والعةصرية، وكراهية اعأجان
اآلسيوية ومشل ذلك اسحوادث االعتداءات اجلندية، والضرب، والتةمر العةيف يف املدارس، والتهديدات الغاضحة، والتمييز يف املدارس أو 
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فضيلة مور أخرى وأهنت يف أماك  العمل، واستخدام لغة ازدرائية يف التقارير اإلخحارية وعلى مةصات التواصل االجتماعي، م  بني أ
 املداخلة دمجموعة م  التوصياتاعأستاذ الدكتور تركي 

 جاءت التوصيات فيما يلي: 
دعوة اسحكومات يف كافة الدول اىل ضرورة احرتام اسحق الكامل يف حرية التعحري واسحق الكامل يف اسحصول على املعلومة الصثية دما  .9

 ل الوصول للمعلومات املتعلقة حبصيلة الوباء بنالسة وبدون تضليليتةاسب مع املعايري الدولية، م  خالل تنهي
وأنه جيب على اسحكومات يف كافة الدول اختاذ التدابري الكاملة للرعاية الصثية لضمان تلقي العالج بشكل متاح للجميع وبدون  .0

 ولأي متييز أو تفراة أو عةصرية وأن يتم ذلك بتوجيه م  مةظمة الصثة العاملية لكافة الد
ح  اسحكومات اليت ترغب يف احتواء والنيطرة على تفشي الفريوس بضرورة تعديل التدابري التابعة لقوانني اهلجرة وأن يتم ذلك  .3

 بتوجيه م  مةظمة الصثة العاملية لكافة الدول
 اسية لإلننانضرورة إعطاء اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها الوباء دون التأثري النليب على اسحقوق اعأس .4
عدم توظيف حالة اعأوبئة لتثقيق أهداف سياسية م  طرف مجاعات وجهات سواء كانت حكومات او اوى سياسية أو  .5

 ااتصادية ملمارسة اهليمةة والضغط، نظرا ملا يعكنه ذلك م  تعارض مع القيم اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان.

اجللنة معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، أمني عام احتاد اجلامعات العربية، بعد انتهاء املتدح  الرابع لرئيس -ترجع الكلمة 
دعوة اسحكومات يف كافة الدول اىل ضرورة احرتام اسحق الكامل يف  في الدكتور مىن كامل تركي فضيلة اعأستاذالذي أكد على توصيات 

يتةاسب مع املعايري الدولية، م  خالل تنهيل الوصول للمعلومات  حرية التعحري واسحق الكامل يف اسحصول على املعلومة الصثية دما
املتعلقة حبصيلة الوباء بنالسة وبدون تضليل، وضرورة أن تتوجه مةظمة الصثة العاملية لكافة الدول بأنه جيب على اسحكومات يف كافة 

جميع وبدون أي متييز أو تفراة أو عةصرية وأن يتم الدول اختاذ التدابري الكاملة للرعاية الصثية لضمان تلقي العالج بشكل متاح لل
ح  اسحكومات اليت ترغب يف احتواء والنيطرة على تفشي الفريوس بضرورة تعديل التدابري التابعة لقوانني اهلجرة، مع ضرورة إعطاء 

ننان، وعدم توظيف حالة اعأوبئة اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها الوباء دون التأثري النليب على اسحقوق اعأساسية لإل
لتثقيق أهداف سياسية م  طرف مجاعات وجهات سواء كانت حكومات او اوى سياسية أو ااتصادية ملمارسة اهليمةة والضغط، 

 نظرا ملا يعكنه ذلك م  تعارض مع القيم اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان.

 سطات-جامعة اسحن  اعأول -ترب الحث  اانون اعأعمالباحثة بصف الدكتوراة خموكان مقرر اجللنة: مرمي خراج 
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 الجلسة الثالثة

 

 

 

 

 
 

رئيس المركز  تولي رئاسة الجلسة معالي المستشار القاضي الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة االستئناف القاهرة
 لحدث االفتراضي، في الجلسة الثالثة:وقد اشتملت قائمة المتحدثين خالل اجمهورية مصر العربية، –العربي للوعي بالقانون

 احملور الثال  استشراف اسحياة املنتقحلية ما بعد الوباء 

 الكلمة االفتتاحية لرئيس اجللنة 
 اعأستاذ الدكتور  1

 عمرو عزت سالمة
 اعأمني العام الحتاد اجلامعات العربية وزير التعليم النابق اجمهورية مصر العربية

 ف اسحياة املنتقحلية ما بعد الوباءعةوان الوراة: استشرا
 اعأستاذ الدكتور  2

 عطا حن  عحدالرحيم
 القائم بأعمال عميد كلية االتصال اجلامعة القامسية الشاراة

مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم  وات اعأزمات بالتطحيق علي جائثة   :عةوان الوراة
 كورونا

 الدكتور  3
 مصطفى الفوركي

يل للدراسات القانونية واعأمةية، مدير جملة القانون واعأعمال الدولية، أستاذ رئيس املركز الدو 
 زائر بكليات اسحقوق

 التجارة اإللكرتونية أكرب منتفيد م  الوباء :عةوان الوراة
 اعأستاذ الدكتور  4

 حممد أمحد ححب
 أستاذ حماضر يف اجلامعة اللحةانية واجلامعة اإلسالمية يف بريوت

الضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش مع  :عةوان الوراة
 رهابإلاعأزمة منوذج تشريع جديد ملكافثة ا
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 كلمة رئيس الجلسة

معايل املنتشار القاضي استهل 
رئيس الدكتور خالد حممد القاضي 

اجللنة كلمته باسحدي  ع  أزمة  
كورونا اليت اجتاحت العامل على 

 غرة ، وأعلةته مةظمة الصثة حني
العاملية " وباًءا عاملًيا" وم  مث 
فرضت على اسحكومات والشعوب 
وااًعا جديداً مل يك  أحًدا منتعًدا 

اختاذ ثلة  -تقريًحا  –له ، وسط مشاعر عارمة بأن اإلننانية تواجه معركة بقاء مل تعرفها م  احل. دما ااتضى م  كل دول العامل 
ية استثةائية عاجلة ملواجهة حالة الطوارئ الصثية مةها ؛ فرض ايود على حركة انتقال املواطةني ، وتعطيل العمل إجراءات احرتاز 

اً ، باحملاكم ، وتعطيل الدراسة باجلامعات واملدارس، وتعطيل العمل بالوزارات واهليئات اسحكومية ،وغلق اسحوانيت واملوالت واعأندية ، كلي
ددة ، وحظر االجتماعات واملواكب وغريها م  أشكال التجمعات ، وإلزام القادمني م  اخلارج باخلضوع أو جزئيًا ملدة ساعات حم

إلجراءات اسحجر الصثي، وحظر تصدير بعض النلع واملةتجات ، ووضع ايود على تداوهلا ، وإلزام املنتشفيات اخلاصة لتقدمي الرعاية 
رض الراابة على أعمال املختربات املعملية يف املواد الحيولوجية ، وختصيص مقار م  الصثية للثاالت املرضية املشتحه بإصابتها ، وف

 اعأماك  اململوكة للدولة لتجهيزها كمنتشفيات ميدانية مؤاتة.وغريها.

حمور على أمهية استشراف اسحياة املنتقحلية ما بعد الوباء وهو موضوع  املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضيوأكد معايل 
 اجللنة اليت يرتأسها وعليه دعا معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة أمني عام احتاد اجلامعات العربية املتثدث اعأول
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 المتحدث األول

 األستاذ الدكتور عمر عزت سالمة
 األمين العام التحاد الجامعات العربية

 وزير التعليم السابق بجمهورية مصر العربية
 عنوان ب

 تشراف الحياة المستقبلية ما بعد الوباء"اس
 

 
مداخلته موضوعه استشراف اسحياة املنتقحلية ما بعد الوباء بالتطرق إىل اعأزمة الصثية  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمةبدء  

شلت اسحركة اليومية مليون شخص وفاة أكثر م  نصف مليون إىل يومةا هذا و  90لتفشي فريوس كورونا اليت أصيب هبا أكثر م  
وعطلت اجلائثة املصاحل االاتصادية واالجتماعية واستةفرت جهود مجيع القطاعات بتعزيز إجراءات النالمة الحتواء انتشار الفريوس 
ىل بدءا م  التحاعد االجتماعي مرورا باسحجر املةزيل وإجراءات الواايا والنالمة وشرعت معظم مؤسنات العامل الصثية و املختربية إ

 بدل اجلهود الكحرية عأجل التوصل إىل لقاح أو عالج مةاسب حيد م  انتشار هذا الفريوس و إنقاد الحشرية.

إشكالية حبثية تتمثور يف كيف ميك  أن اراءة املنتقحل بعد كورونا على  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمةبعد ذلك صاغ 
عليمي و كذلك االنعكاسات اليت ستتمخض ع  تلك اعأثار النلحية على العالاات املنتوى االاتصادي، الصثي، االجتماعي و الت

اإلننانية والدولية. و ذكر أن اهلدف م  مداخلته هو رصد التغريات اسحاصلة و املتواعة نتيجة تفشي وباء كورونا يف العامل على مجيع 
الةاجتة ع  هذا اعأمر وبيان دور الفرد و اجملتمع والدولة يف  اعأصعدة و بلورت الرؤى و اخليارات املمكةة للتعامل مع االنعكاسات

 املنتجدات املنتقحلية.

أما أمهية املوضوع فتتجلى يف كونه خطري وآين ومنتمر و له تداعيات حالية ومنتقحلية وبلغت تأثرياته مجيع مةاحي اسحياة االجتماعية 
القادمة يتطلب أدوات جديدة واستثداث آليات اادرة على مواجهة خمرجات هذا  والنياسية واالاتصادية والثقافية. والعحور إىل املرحلة

على جمموعة  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمةالتغيري وانعكاساته على االننان واجملتمع و لحنط القول حول املوضوع اعتمد 
 سات اليت تنححت فيها اجلائثة و ميك  حصرها فيما يلي:م  الدراسات واعأحباث  اليت مهت خمتلف دول العامل حول اآلثار واالنعكا

 للموضوع على منتوى اجلانب االاتصادي: ويف تغطية معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة
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 تأثري اجلائثة على اجلانب االاتصادي بعد اجلانب الصثي م  خالل إغالق اعأسواق املالية و الشركات، واخنفاض اعأسهم.-
 أصدرت ارارات بشأن الحقاء يف املةازل للنيطرة على انتشار الفريوس مما تنحب حبالة م  الركود. معظم الدول -
 022فردت القيود على النفر و إلغاء الرحالت اجلوية و اسحجوزات الفةداية و الفعاليات احمللية و الدولية مما كلف ما يزيد ع   -

 ب يف ركود ااتصادي كحري.مليار دوالر، وأثر ذلك على اطاع النياحة مما تنح
 اخنفاض تدفق الحضائع عرب سالسل اإلنتاج العاملية باعتحار الصني أكرب مةتج و مصدر يف العامل اد أغلقت مصانعها. -
 خفض الطلب أدى إىل اخنفاض اعأرباح، -
 خفض الصةدوق الةقد الدويل تواعات الةمو االاتصادي بالعامل،-
 الية كثريا مةذ بدء إجراءات حظر التجول يف معظم دول العامل،ارتفاع معدل تةزيل تطحيقات امل -

 للموضوع على منتوى اجلانب التعليمي: ويف تغطية معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة
شأنه شأن القطاعات اعأخرى تأثر بدوره، حي  توافت الدارسة وأغلقت اجلامعات واررت املؤسنات التعليمية االعتماد الحديل  -

 لكرتوين للتواصل مع الطلحة.اإل

 
 

 للموضوع على منتوى اجلانب االجتماعي: ويف تغطية معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة
أظهرت اجلائثة أن الوضع االجتماعي يف العامل عموما و العامل العريب خاصة حيتاج إىل الكثري م  جهود التوعية و هذا اتضح م   -

كل اعأسرية بني الزوجني و بني أفراد اعأسرة و حىت على منتوى اجلريان و هذا ظهر خالل أشهر خالل الةنب الكحرية م  املشا 
 اسحجر املةزيل،

أظهرت اعأزمة أن تصميم املحاين اليت تظم أعداد كحرية م  اعأفراد و احملدودة املناحة ال تتةاسب مع اعأزمات الصثية نظرا  -
و اعأبواب و اعأسطح، مما حيتم منتقحال التوجه إىل مةازل توفر العزلة االجتماعية لالستخدامات املشرتكة لتجهيزاهتا كاملصاعد 

 بشكل فعال جتةحا لألوبئة و اعأمراض،

 أدى تزايد الحطالة إىل تزايد حاالت القلق واإلححاط واالكتئاب و امليول االنتثاري خالل فرتة اإلغالق. -

للموضوع خبصوص التواعات املنتقحلية فقنمها إىل عدة جماالت على الةثو ويف تغطية معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة 
 التايل:

 أواًل: يف اجملال االاتصادي يتواع :
 تراجع خالل العام اجلاري يف معامل االاتصادي و انكماش يف اسحركة التجارية التقليدية و انكماش االاتصاد العاملي، -

 ،0202/0209ترليون دوالر سةويا مع احتمال حودث انتعاش عام  92حوايل  اخنفاض يف اعأداء االاتصادي العاملي تقدر -
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 حتول اجلائثة م  جمرد كناد وركود عةيف إىل أزمة أكرب تتمثل يف اهنيار شركات ضخمة وإعالن إفالسها، -

 مليار دوالر حنب االحتاد الدويل للةقل اجلوي، 052تواع خنارة اطاع الةقل اجلوي حوايل  -

 مالت الرامية يف االاتصاد العاملي،اللجوء إىل الع -

 استمرار دول العامل يف اعتماد العمالت الوراية و املعدنية لفرتة ما احل التثول اىل العمالت الرامية، -

تواع حدوث تقشف حاد بنحب الوضع االاتصادي اد يتنحب يف تردي اسحالة االجتماعية و النياسية يف دول العامل وينتثىن م   -
 تلجأ إىل حتفيز اإلنتاج احمللي،ذلك دول اليت س

مليون وظيفة يف  5مليون وظيفة مةها  915ارتفاع عدد العاملني ع  بعد مما سيؤدي حنب تقرير مةظمة العمل الدولية إىل إلغاء  -
 يف املئة م  أطفال املدارس 65اليت تعتمد على التكةولوجيا غري موجودة اآلن وأن  0202/0232الدول العربية، وأن وظائف 

 اليوم سوف يعملون يف وظائف غري موجودة حىت هذه اللثظة.

 ثانياً: يف اجملال التعليم يتواع :
 ارتفاع ننحة اللجوء إىل التعليم ع  بعد وااللكرتوين والتعليم املدمج، -

 دة وظروف املنتجدة،التثول يف املنتقحل يف العملية التعليمية م  اجلانب اعأساليب واعأدوات واملةاهج مما يتةاسب واسحياة اجلدي -

 أن دول العامل سرتكز يف املرحلة القادمة على جماالت الحث  العلمي بشكل أكثر ، سحماية اإلننان م  اعأزمات الصثية واعأوبئة. -

 ثالثاً: يف جمال االجتماعي يتواع:
 تزايد حاالت االنتثار بنحب كورونا أكثر م  ضثايا الفريوس نفنه، -
 املةخفض أصال يف دول االحتاد االورويب والواليات املتثدة اعأمريكية،اخنفاض معدل املواليد  -
 تزايد اعأثار النلحية الةفنية واخنفاض العواطف االجيابية وعدم الشعور بالنعادة والرضا، -
وسوف تتغري كثري ختفيض الةاس لألنشطة االجتماعية اليت ترهق كاهلهم وتضيع أوااهتم وسوف يقللون التواجد يف اعأماك  املزدمحة  -

 م  العادات النفر باالرتكاز على معايري سالمة العليا،
يتواع أن الدولة العلمية واإلننانية هي اليت ستكون منوذج االنتماء اإلنناين اجلديد بدل املعيار االاتصادي  التةافني واالستهالكي  -

 النريع مما يةحئ بظهور اجتاهات اومية و إننانية معتدلة.
 يل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة إىل جمموعة م  التوصيات مةها:وخلص معا

القيام بشراكات متعددة م  أجل العمل املةنق واملحتكر إلجياد حلول ال تقتصر على دعم املتعلمني واملعلمني يف الوات الراه  بل  .9
 جيب أن تنتمر إىل ما بعد اجلائثة،

ع الصثة العامة وإصالح أوجه القصور اعأخرى يف الحةية التثتية العامة مثال على اسحكومات  إجراء إصالحات دائمة يف اطا   .0
 االنتقال إىل التعليم ع  بعد ويف أنظمة الةقل، وأنظمة الكشف ع  اعأمراض يف املنتشفيات العامة.
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 .91التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية و مةها وباء كوفيد  .3
يف مواجهة اعأوبئة يف املنتقحل و جتةب أسوء تغريات حنتاج إىل نظام ااتصادي اادر على تقليص اإلنتاج ولكي نكون أكثر مرونة   .4

بطريقة ال تعين فقدان سحل العيش لذلك حنتاج إىل عقلية ااتصادية خمتلفة تحدأ يف استشراف املنتقحل و املزيد م  الفرص للعيش 
 ة دون زيادة الفقر.بشكل خمتلف تنمح لةا بإنتاجية كافية ضم  اسحاج

مع زيادة اعأزمات مع هذه اجلائثة على اعأفراد واملؤسنات اسحرص على إعادة تشكيل وعي املواط  والرتكيز على ثقافة التكيف  .5
 وغرس هذا الوعي  بشكل مةتظم بني القطاعات املختلفة ليصحح أسلوب حياة.

قرتحات واخلطط احملكمة يف جماالت اسحياة املختلفة و الرتكيز على مواكحة إعادة تأهيل املراكز الحثثية اليت تقدم الرؤى و اسحلول وامل .6
 التغريات اسحاصلة و إشراك املواط  يف التغيري و الحةاء.

بعد انتهاء املتدح  اعأول، لرئيس اجللنة معايل القاضي الدكتور خالد القاضي والذي أكد على توصيات معايل -ترجع الكلمة 
، ولكي نكون 91عزت سالمة، بضرورة التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية ومةها وباء كوفيد  اعأستاذ الدكتور عمرو

أكثر مرونة يف مواجهة اعأوبئة يف املنتقحل وجتةب أسوء تغريات حنتاج إىل نظام ااتصادي اادر على تقليص اإلنتاج بطريقة ال تعين 
ااتصادية خمتلفة تحدأ يف استشراف املنتقحل واملزيد م  الفرص للعيش بشكل خمتلف تنمح  فقدان سحل العيش لذلك حنتاج إىل عقلية

لةا بإنتاجية كافية ضم  اسحاجة دون زيادة الفقر، مع زيادة اعأزمات مع هذه اجلائثة على اعأفراد واملؤسنات اسحرص على إعادة 
بشكل مةتظم بني القطاعات املختلفة ليصحح أسلوب حياة، إعادة  تشكيل وعي املواط  والرتكيز على ثقافة التكيف وغرس هذا الوعي

ت تأهيل املراكز الحثثية اليت تقدم الرؤى واسحلول واملقرتحات واخلطط احملكمة يف جماالت اسحياة املختلفة والرتكيز على مواكحة التغريا
للثدي  ع   اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم فضيلةاسحاصلة وإشراك املواط  يف التغيري و الحةاء، مث دعا املتثدث الثاين 

 جائثة كورونا مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وات اعأزمات بالتطحيق على
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 المتحدث الثاني
 األستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم

 القائم بأعمال عميد كلية االتصال الجامعة القاسمية الشارقة
 اإلمارات العربية المتحدة

 وانعنب
مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وقت األزمات بالتطبيق على جائحة  

 كورونا

مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وات اعأزمات بالتطحيق على مداخلته دموضوع  فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيمابتدأ 
جتماعية اليت تظهر يف اجملتمعات فال تكاد تشرق مشس يوم كون الشائعات م  الظواهر اخلطرية و آفة م  اآلفات االجائثة كورونا  

جديد إال وننمع بإشاعة جديدة يف مكان ما فالشائعات أخطر م  اعأوبئة و اعأمراض بل و أخطر م  أسلثة الدمار الشامل 
طعت بنححها للمجتمعات و اعأشخاص، فكم اتلت الشائعات م  أبرياء و حطمت عظماء أو نالت مةهم وتنححت يف جرائم و ا

 اعأرحام و مل ينلم مةها حىت اعأنحياء و الرسل و لعحت وسائل اإلعالم التقليدية و االلكرتونية دورا كحريا يف انتشار هذه الشائعات، و
ليل بالتايل ازدادت درجة خطورهتا لذا كان م  املفروض و الضروري القيام بالعديد م  الدراسات و الحثوث اليت تتةاول بالدراسة والتث

 هذه الشائعات سحماية اجملتمع واعأفراد واملؤسنات م  أخطار هذه الشائعات املدمرة .

حاول االجابة على جمموعة م  التناؤالت مةها: ما هو تعريف و  فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيمم  خالل مداخلة 
ارها؟ وما هي طرق مواجهتها؟ و وجه سؤال للثاضري  بكون مفهوم الشائعة؟ ما هو اهلدف مةها؟ كيف تتولد؟ ما هي أسحاب انتش

هل حن  يف حاجة لوجود تشريعات ميك  م  خالهلا حتقيق الردع للثد م  انتشار الشائعات و ات اعأزمات؟ خبصوص تعريف 
لغة أو التهويل أو الشائعات فقد وضع عدت تعريفات هلا بكوهنا هي الرتويج خلرب خمتلف ال أساس له م  الصثة أو هي تعمد املحا

 التشويه يف سرد خرب معظمه صثيح أو تفنري خرب صثيح و التعليق عليه بأسلوب مغاير للثقيقة.

أهنا تتمثور أهدافها يف التأثري الةفني يف الرأي العام سواء   فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيمأما أهداف الشائعات فريى 
جل حتقيق أهداف حمددة يف أي جمال م  اجملاالت، ودرب مثال لذلك بأن هتدف الشائعات إىل إثارة كان حمليا أو عامليا، وذلك م  أ

الحلحلة بني الةاس و ترويعهم و إفقادهم الثقة يف اإلجراءات اليت تتخذها الدول و اسحكومات سحماية الوط  و املواطةني، أي تفكيك و 
 ات و إشاعة الفوضى و االضطرابات فيها.زعزعة استقرار اجلحهة الداخلية للدول و اجملتمع
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إىل أسحاهبا مةها نقص املعلومات حول موضوع أو اضية أو مشكلة مثل  فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيموتطرق 
غة اجلنيمة نكورونا  وتأخذ أشكاال خمتلفة مةها: إجياد خرب ال أساس له م  الصثة، تلفيق أو تشويه خرب فيه جانب م  الصثة، املحال

 أو التهويل يف نقل خرب فيه شيء م  الصثة، تفنري خرب صثيح بشكل خاطئ يفرغه م  مضمونه.
أما أسحاب انتشار الشائعات فأمجلها يف اتناع نطاق انتشار شحكات التواصل االجتماعي، سهولة جتهيل مصدر الشائعة  وم  يقف 

دود و القارات، عدم وجود متخصصني يف التعامل مع الشائعات و دراستها و خلف اطالاها، تدويل الشائعات و ادرهتا على عحور اسح
حتليلها، إعادة تدوير الشائعات و خاصة م  اادة الرأي، املحالغة و التهويل يف تةاول أو معاجلة وسائل اإلعالم لألزمات و الكوارث. 

واء كان غشا معتمدا أو خطأ مهةيا غري مقصود  بعد ذلك حدد جمموعة م  املهارات لتجةب اعأشخاص تضليل وسائل اإلعالم س
كالتثلي بالشك، التثقق م  مصدر املعلومة أو اخلرب، التثقق م  العةاصر النتة للخربن ماذا حدث؟ وكيف؟ وم  الذي اام به؟ 

عزل اعأحكام و  وأي  واع؟ و مىت؟ وملاذا؟ ، مقارنة مع طرف ثال ،  عدم االخنداع بالعةاوي ، اعأخذ بعني االعتحار لألجةدات،
 اعأوصاف،  احرتام التخصص، تكوي  شحكة مصدااية.

وجاءت يف اعأخري إىل جمموعة م  التوصيات ملواجهة الشائعات وحماربتها  فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيمخلص 
 توصياته فيما يلي: 

 ات ،إنشاء مراكز متخصصة لرصد ومكافثة املعلومات املضللة واملزيفة نالشائع .9
ضرورة تحين طراا جديدة ومحتكرة ملواجهة الشائعات تواكب تطور أدوات إطالق الشائعات م  خالل إدماج املنتخدم نفنة  .0

 وحثهم علي علي اإلبالغ ع  احملتوي املشكوك فية أو علي االال عدم إعادة نشرها
 تزويد اجلمهور باملعلومات الصثيثة والنليمة حول موضوع هذه الشائعة، .3
تحين إسرتاتيجية املواجهة اجملتمعية م  خالل إدماج املنتخدم نفنه يف مواجهة الشائعات ع  طريق نشر الوعي بني  ضرورة .4

 املنتخدمني وحثهم على اإلبالغ على احملتوى املشكوك فيه.
فضيلة  لى توصياتبعد انتهاء املتدح  الثاين، لرئيس اجللنة معايل القاضي الدكتور خالد القاضي والذي أكد ع-ترجع الكلمة 

ضرورة تحين طراا جديدة ومحتكرة ملواجهة الشائعات تواكب تطور أدوات إطالق الشائعات م   اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم
خالل إدماج املنتخدم نفنة وحثهم علي علي اإلبالغ ع  احملتوي املشكوك فية أو علي االال عدم إعادة نشرها، مث دعا رئيس 

 دخل الثال  فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي للثدي  ع  التجارة اإللكرتونية أكرب منتفيد م  الوباء.اجللنة املت
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 المتحدث الثالث
 الدكتور مصطفى الفوركي

 رئيس المركز الدولي للدراسات القانونية واألمنية
 مدير مجلة القانون واألعمال الدولية، أستاذ زائر بكليات الحقوق

 عنوانب
 لكترونية أكبر مستفيد من الوباءالتجارة اإل

 
للثدي  ع  التجارة اإللكرتونية أكرب منتفيد م  الوباء بأن العامل برمته يتقدم ويتطور نتيجة  فضيلة الدكتور مصطفى الفوركياستهل 

هواتف ذكية ووسائل اتصال ثورة املعلوميات واالتصاالت اليت فاات تقةياهتا وحتديثاهتا كل التصورات فأيةما اجتهت اليوم مثة حواسيب و 
 أسقطت كل اسحواجز املكانية والزمةية، و جعلت م  العامل ارية صغرية، حي  متثل التقةية فيها واسطة الةشاط، وأداة االاتصاد واملعرفة،

املعلومات أو ورأس املال الفكري فأصحح العامل اآلن يطلق عليه العديد م  املصطلثات م  بيةها ن عصر تقةية املعلومات أو جمتمع 
ثورة اسحاسوب و اهلاتف الذكي وغريها م  اعأوصاف والتغيريات الدالة عليه   واد تولدت ع  ثورة االتصاالت وتكةولوجيا املعلومات 
العديد م  التطحيقات اليت أثرت تأثريا كحريا يف عدد كحري م  أوجه اعأنشطة االجتماعية و االاتصادية كان أمهها ظهور التجارة 

رتونية،حي  عرفت املعامالت التجارية اليوم انتقاالت وحتوالت مهمة إذ انتقلت م  معامالت حملية إىل معامالت  دولية اعأمر االلك
الذي استلزم ابتكار و اخرتاع آليات حديثة تنتعمل عملية االتصال ع  بعد بني التجار واملنتهلكني وخلق مةصات عاملية هلذا 

 الغرض.

جل اسحكومات يف كل بقاع العامل إىل س  جمموعة م  القوانني والدوريات م  أجل حماولة احتواء انتشار  مع ظهور الوباء سارعت
الفريوس م  جهة و تقدمي الدعم للفئات اليت تضررت م  هذه التدابري االحرتازية م  جهة أخرى ومع وجود إجراء اسحجر املةزيل و 

  العادات واملمارسات لدى أغلب  اعأسر وأصحح  االجتاه الوحيد الذي ميك  أن يليب إغالق احملالت التجارية أدى إىل تغري جمموعة م
رغحات اعأسر واعأفراد هو التحضع عرب اعأنرتنيت، بل ميك  القول أن أكثر منتفيد م  هذا الوباء هو سوق التجارة االلكرتونية. يف 

تشكل ننحة مهمة م  العادات التنواية للمواط ، إذ احل هذه املاضي القريب انتعشت التجارة االلكرتونية بشكل ملثوظ وأصحثت 
د اعأزمة كان املواط  يعتمد  على موااع التجارة اإللكرتونية يف املةاسحات املرتحطة بالتخفيضات و العروض احملدودة، لك  اعأمر تغري بع

تنوق و تلحية حاجاته سواء على منتوى احمللي أو فرض اجلثر الصثي إذ تكاد تصحح التجارة اإللكرتونية املةفذ الوحيد للمنتهلك لل
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الدويل خاصة بعد إطالق شعار خليك يف دارك أو بيتك م  احل الدول. كما أن هذه اعأزمة ألغت مفهوم  اخلوف  لدى املواطةني م  
 التداول والتحضع عرب االنرتنيت.

ثديات كحرية خصوصا على منتوى تحادل املعلومات بني اعأفراد لك  يف املقابل فالتجارة االلكرتونية حنب فضيلة الدكتور ترتحط بت  
والدول و املؤسنات وهذا اعأمر ال ميةع م  وجود خماطر يف هذا الةوع م  املعامالت مما ينتدعي وضع ضوابط اانونية وفةية وتقةية 

ااع اخلاصة بالتجارة والحيع عرب شحكة اعأنرتنت لتةظيم جمال التجارة االلكرتونية ومحاية املنتهلك م  املمارسات اليت تةهجها بعض املو 
سواء املتعلقة باعأداء و محاية عةاصره أو يف جودة النلعة و املواصفات، حي  أن املنتهلك ميك  أن يتعرض اىل الغش واخلداع و 

ات للمنتهلك أمهها اسحق يف االعالم التظليل ع  طريق إيهامه دمزايا املةتوج و اليت اد ال تكون مطابقة للوااع إال أن القانون ميةح ضمان
 و الرجوع و اسحق يف االختيار وهذه املحادئ مةصوص عليها يف اانون محاية املنتهلك املغريب. 

أنه م  أجل إرساء أسس مةاخ الثقة الرامية بحالدنا ويف إطار االسرتاتيجية الوطةية جملتمع  فضيلة الدكتور مصطفى الفوركيويف نظر 
تصاد الرامي اليت هتدف اىل وضع املغرب ضم  الدول الرائدة ديةاميكيا يف جمال تكةولوجيا املعلومات، عرف اطاع التجارة املعلومة واالا

االلكرتونية منوا كحريا، وهو ما نشهد اآلن، يف إطار برنامج اسحكومة اإللكرتونية ،بانتشار املوااع التجارية واخلدمات اسحكومية عرب 
ملشاريع اعأوىل اليت واكحت هذا الربنامج جند مةها شركة اتصاالت املغرب وشركة ليدك وكذا اخلزيةة العامة للمملكة، االنرتنيت. وم  بني ا

عرب توفري خدمة إمكانية دفع الفواتري ناهلاتف، واملياه والكهرباء والضرائب ...  على االنرتنيت على أن يتم تعميمها على خمتلف 
اخلاصة و لتأكيد التطور أعاله توجه فضيلة الدكتور إىل لغة اعأراام ،فوفق أحدث التقارير الصادرة ع   القطاعات الوزارية و القطاعات

 . %42مليون مشرتك،بزيادة سةوية ننحتها  94.5الوكالة الوطةية لتقةني االتصاالت، وصل عدد املشرتكني يف االنرتنت باملغرب إىل 

ز اخلدمات املصرفية اإللكرتونية بني الحةوك،فلقد وصل عدد معامالت الدفع عرب اإلنرتنيت م  أما بالةنحة للموااع التجارية التابعة ملرك
وجتدر اإلشارة  0291مليون درهم خالل سةة 9562مليون معاملة،لتحلغ جمموع0.6خالل الحطااات املصرفية املغربية واعأجةحية إىل 

ل إنه غري بشكل غري منحوق خمتلف مظاهر اسحياة العامة، وم  أبرز أن تأثري فريوس كورونا مل يقتصر على اجلانب الصثي فقط، ب
جتليات هذا التغيري اجتاه العديد م  املصاحل اإلدارية إىل تقدمي خدماهتا بشكل رامي ينمح بعدم تعطيل مصاحل املواطةني، إىل جانب 

فضيلة الدكتور مصطفى باملعيش اليومي ويرى  رتحطةاإلاحال الكحري على التجارة اإللكرتونية بنحب إغالق احملالت التجارية غري امل
 يف نظره أن كل ما سحق يرجع إىل املميزات اليت يتيثها التعامل مع املتاجر اإللكرتونية يف ظل هذا الوباء مةها: الفوركي

مالء الذي  احتجزهتم توفري الوات واجملهود حي  أن التعامل مع املتاجر اإللكرتونية كان شأنه تلحية احتياجات الكثري م  الع ⮚
 خماوف الفريوس، عالوة على اسحظر الذي فرض بالكثري م  الدول.
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إمكانية االستمرار بالتنوق م  متاجر حملية اليت تعرضت للغلق اجلزئي أو الكلي، والتمتع باخلدمات املختلفة حي  ستمك  تلك  ⮚
 لتنوق والتمتع بكل اخلدمات.املتاجر اإللكرتونية عمالءها م  شراء احتياجاهتم، واالستمرار يف ا

 إمكانية تنديد الفواتري م  املةازل دما يضم  أماهنم وحيافظ على سالمة عائالهتم ويوفر واتهم بذات الوات. ⮚

 بةظرة حول تطور موااع التجارة االلكرتونية منتخلصا الةتائج التالية:  فضيلة الدكتور مصطفى الفوركيبعد ذلك اام 
كون منتخدمي االنرتنت وموااع التجارة االلكرتونية يف ازدياد منتمر وبشكل سريع جدا، ونظرة سريعة   أن اإلحصائيات تشري إىل ⮚

اد بلغ عدد املنجلني فيه إىل أكثر م  تنعني مليون شخص  ebayإىل أحد أشهر و أهم هذه املوااع االلكرتونية جند مواع 
تلف دول العامل كما أن حجم املحيعات اليت تتم عرب هذا املواع ميارسون بشكل دوري الحيع و الشراء عرب هذه املةصة وم  خم

 مليون  دوالر سةويا، 922تتجاوز حاجز 

مليون سيارة تحاع يف الحلد  95يف الواليات املتثدة اعأمريكية تشهد تنجيل بيع مليوين سيارة عربة شحكة االنرتنت م  بني كل  ⮚
 بشكل سةوي.

للتجارة االلكرتونية فإن محيعات أدوات الليااة الحدنية ارتفعت ى مواع التجزئة جون لويس تزايد اإلاحال بشكل مةقطع الةظري عل ⮚
ملثل هذه املعدات،   % 57نفس الشيء شهدته أدوات الزيةة و التجميل حي  شهد نفس املواع رواجا بةنحة   % 416بةنحة 

يات تتثدث ع  دولة كما شهد نفس املواع االاحال الكحري على شراء الكمامات حىت فرغ خمزون هذا املواع وهذه االحصائ
 بريطانيا.

أما مواع شركة امازون وحتت ايادة أغىن رجل يف العامل، جيف بيزوس، تصدرت أمازون عةاوي  اعأخحار يف مةتصف شهر أبريل، بوصفها  ⮚
ألف دوالر  99ةثو أحد أبرز الراحبني م  أزمة فريوس كورونا؛ بعد تدفق الزبائ  إىل موااعها ليصرفوا على عمليات الشراء مةها ما يقدر  ب

 4ألف عامل إضايف لتغطية الطلب اإلضايف على خدماهتا. كما ان الشركة اد انفقت ارابة  975يف الثانية. مما حذا هبا إىل التعااد مع 
عقيم ، ويشمل هذا املحلغ توفري معدات الوااية الشخصية للعاملني لديها وعمليات الت91-مليارات دوالر للتعامل مع أزمة تفشي كوفيد

هي حنو أكثر م  ملياري  ونصف  0202وجتهيز  خمازهنا الضخمة؛ يف حني أن حجم اعأرباح اليت حققتها أمازون يف الربع اعأول م  عام 
 املليار دوالر، كما ارتفعت أسهم شركة أمازون إىل منتوى اياسي يف أعقاب ذلك.

 ل واخلرواات اليت تطحع التعامالت االلكرتونية مةها:يف مداخلته على املشاك فضيلة الدكتور مصطفى الفوركيواد واف  
 عدم تواجد ترمجة للشروط العامة للتعااد باللغة العربية يف اغلب موااع الحيع، ●

عدم تواجد معلومات واضثة حول اسحق يف الرتاجع ويف حالة وجودها يتكلف املنتهلك دمحالغ الشث  واإلرجاع واليت اد تفوق تكلفة  ●
 املةتوج، 

 جود معلومات ع  هوية املورد أو مقدم النلعة وكيفية االتصال املحاشر به، عدم و  ●
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وجود إشهارات كثرية عرب موااع التواصل االجتماعي حتمل يف طياهتا بيانات كاذبة أو مغلوطة م  شأهنا تشجيع املنتهلك على الشراء  ●
 والواوع يف الغلط، 

يف املواع غالحا ما يرتحط دمدة اصرية وأخرى طويلة ويف غالب اعأحيان املدة تفوق  عدم االلتزام بآجال التنليم حي  أن اعأجل املوجود ●
 الوات املتفق عليه، 

طااة وختم مداخلته بوجود خماطر يف عملية الشراء عرب االنرتنيت على بيانات املنتهلك و أورد أمثلة كتنجيل كل بيانات املنتهلك كحيانات الح
ع، و يف حالة اخرتاق املواع فإن مجيع املعلومات والحطائق تكون حبوزة املخرتق مما اد تضيع معه حقوق اعأفراد و الحةكية يف ااعدة بيانات املوا

 القيام باستغالل الحطائق يف أعمال غري شرعية. 

 التوصيات التالية: وكثل هلذا اإلشكال وضع فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي
ة م  التثديات خاصة تحادل املعلومات  بني اعأفراد واملؤسنات والدول، وهذا ال ميةع م  وجود بكون التجارة اإللكرتونية ترتحط دمجموع  .9

خماطر يف املعامالت مما ينتدعي وضع ضوابط اانونية وفةية وتقةية لتةظيم جمال التجارة اإللكرتونية ومحاية املنتهلك م  جهة أخرى م  
صة بالحيع عرب شحكة اعأنرتنيت سواء تلك املتعلقة باعأداء وعةاصره أو يف جودة النلعة بعض املمارسات اليت اد تةهجها بعض املوااع اخلا

 ومواصفاهتا،
حي  أن هذا  PAYPALكثل ملنألة حفظ الحطااة م  االخرتاق ع  طريق القيام بالشراء عرب احملافظ االلكرتونية االفرتاضية و مةها  .0

 خالله بعملية الدفع بكل امان مع دفع رسوم طفيفة جدا ال تأثر. املواع ميكةك م  ربط بطااتك الحةكية والقيام م 
كما أن احملافظ االلكرتونية حتمي املنتهلك ع  طريق إمكانية التحليغ ع  النلعة لو كانت رديئة او غري مطابقة للشروط حي  أن هذا  .3

املشكل مع املنتهلك باإلضافة اىل خدمة الوساطة اليت املواع حني التأكد م  االمر يقوم بتعليق حناب الحائع وجيمد رصيده اىل غاية حل 
 يقوم هبا هذا املواع عرب فتح جنر التواصل بني املنتهلك و الحائع. 

الشراء عرب اعأنرتنيت ميك  أن يكون حمل خطر  على بيانات املنتهلك يف العديد م  اسحاالت وكثل هلذه املنألة جيب حفظ الحطااة م   .4
ام بالشراء عرب احملافظ اإللكرتونية كمواع "بايحال" ، إذ حتمي هذه احملافظ اإللكرتونية املنتهلك بتعليق تنليم الثم  االخرتاق ع  طريق القي

يف حالة عدم مطابقة النلع للمواصفات املتفق عليها إىل أن يتم تنوية املشكل، باإلضافة إىل جنر الوساطة اليت يقدمها هذا املواع بني 
 املنتهلك والحائع.

فضيلة الدكتور  بعد انتهاء املتدح  الثال ، لرئيس اجللنة معايل القاضي الدكتور خالد القاضي والذي أكد على توصيات-رجع الكلمة ت
يف أن الشراء عرب اعأنرتنيت ميك  أن يكون حمل خطر  على بيانات املنتهلك يف العديد م  اسحاالت وكثل هلذه املنألة جيب   مصطفى الفوركي

ق اة م  االخرتاق ع  طريق القيام بالشراء عرب احملافظ اإللكرتونية كمواع "بايحال" ، إذ حتمي هذه احملافظ اإللكرتونية املنتهلك بتعليحفظ الحطا
واع امل تنليم الثم  يف حالة عدم مطابقة النلع للمواصفات املتفق عليها إىل أن يتم تنوية املشكل، باإلضافة إىل جنر الوساطة اليت يقدمها هذا
م تقةية بني املنتهلك والحائع، مث دعا رئيس اجللنة املتدخل الرابع فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححب للثدي  ع  الضوابط القانونية جلرائ

 املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش مع اعأزمة منوذج تشريع جديد ملكافثة اإلرهاب
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 المتحدث الرابع

 مد أحمد حبحباألستاذ الدكتور مح
 أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية والجامعة اإلسالمية في بيروت

 ودولة اإلمارات العربية المتحدة
 عنوانب

 الضوابط القانونية لجرائم تقنية المعلومات في مواجهة الوباء
 وكيفية التعايش مع األزمة نموذج تشريع جديد لمكافحة اإلرهاب

للثدي  ع  الضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش  مد أمحد ححثبفضيلة اعأستاذ الدكتور حمبدأ 
م  حي  انتهت املداخلة النابقة بالقول أنه إذا كان اجلانب املضيء م  جائثة  مع اعأزمة منوذج تشريع جديد ملكافثة اإلرهاب 
فاد م  اجلانب املظلم  وهم اجملرمني الدي  يتثيةون الفرص للقيام بالعمليات االجرامية كورونا هو التجارة الدولية إال أن هةاك م  است

مةها ما له طابع مايل أو شخصي أو طابع إرهايب إذا كان هذا اعأخري مل حيصل بعد فإنه ليس م  املنتحعد أن حيصل. أما جرائم 
يف املئة، هذه الةنحة جاءت يف ظل تطور التجارة االلكرتونية  32222تقةيات املعلوميات املرتحطة باجلائثة اد ازدادت إىل أن وصلت 

 واالجتماعات ع  بعد باستخدام نظم خمتلفة ويف ظل اسحجر الصثي والتعليم ع  بعد الذي أدى إىل التعاطي لألنرتنيت بشكل كحري.

فعل جائثة كورونا واشكالية مكافثتها اليت ميك  واد حتدث ع  خطر العمليات االرهابية احملتملة وجرائم تقةية املعلومات اليت واعت ب
أن تتعارض مع اسحريات الشخصية لألفراد وحياهتم اخلاصة، حي  يتم استخدام وسائل تقةية جتعل هذه اسحقوق محاحة بشكل شحه تام 

اسحفاظ على حقوق االفراد اليت لنلطات انفاذ القانون، ال سيما م  ناحية تتحعهم وتعقحهم، مما يفقد معه التوازن بني حتقيق العدالة و 
 ضمةتها الدساتري واملواثيق الدولية.

بتقنيم مداخلته إىل انمني، انم يتةاول اجلرائم املعلوماتية واإلرهابية  فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححثبلحنط مداخلته اام 
فثة خبصوص اجلرائم اإلرهابية بنحب اجلائثة أسرد اليت حدثت أو م  احملتمل حدوثها. أما القنم الثاين فخصصه إىل كيفية املكا

جمموعة م  اعأمثلة كالتشجيع على نقل العدوى إىل رجال اعأم  كما حدث يف مصر وتونس. وأشار أنه اد يكون الفريوس وسيلة غري 
عملية  97يات هةاك محاشرة الرتكاب اجلرمية بتوسيع اجلماعات اإلرهابية ادرهتا على التعامل مع الفريوسات إذ حنب اإلحصائ

إرهابية بيولوجية يف العراق، أو استغالل فريوس كورونا لتجةيد أشخاص باعتحار الفريوس جةد م  جةود اهلل و كذا استغالل حالة 
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 الحطالة بنحب اجلائثة للتجةيد. أما جرائم تقةيات املعلوميات فدرب أمثلة جرائم انتثال الصفة مؤسنة دولية كمةظمة الصثة العاملية
أو مؤسنة حكومية كإدارة الضرائب عرب إرسال رسالة عرب الربيد اإللكرتوين اصد اخرتاق املعلومات الشخصية، وجرائم إباحية اعأطفال 

 اليت انتشرت بشكل كحري بنحب التعليم ع  بعد.

فريوس وتةحيه اجملاوري  هلم فإنه أن استخدام الدول لربامج تتحع اعأشخاص اسحاملني لل فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححثبوأشار 
فضيلة اعأستاذ ورغم الغاية الةحيلة  مت استغالله لتعقب اعأشخاص ومرااحتهم مما يؤدي إىل انتهاك اخلصوصية وسحل هذا اإلشكال يف نظر 

الوسائل  خللق هذا هو إجاد توازن بني محاية املصلثة العامة واملصلثة  واسحياة اخلاصة لألفراد، وم   الدكتور حممد أمحد ححثب
 التوازن جند اواعد االجراءات اجلزائية اليت جيب اتحاعها لتثقيق العدالة وعدم املناس باسحرية واسحياة الشخصية. 

سؤال حول كيفية تطحيق هذا القانون يف الحيئة الرامية؟ م  خالل  فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححثبويف معرض مداخلته طرح 
خلص إىل أن هةاك فجوة يف هذا اإلطار يف العامل العريب وضرب مثال للدول اليت وضعت اوانني لند هذه الفجوة  اإلجابة عليه 

كاملشرع الفرنني. وأشار أن الدول العربية ميك  هلا االستعانة باتفااية "بدينت" لند هذه الفجوة. وطرح سؤال آخر حول املوازنة بني 
 ية؟محدأ املشروعية وحالة الطوارئ الصث

أشار يف هذا اإلطار أن الفقه اجته حنو عدم اعأخذ دمحدأ املشروعية على إطالاه إذ ميك  استعمال دليل حصل عليه بطريقة غري مشروعة 
 0296مع طريقة اعرتاض االتصاالت، فرغم أن القانون الفرنني لنةة   GPSلتثقيق العدالة. إال أنه يف نظره ال ميك  اياس طريقة 

 و كذا حمكمة حقوق اإلننان اعأوروبية يف حالة وجود خطر إرهايب. gpsآلين ب مسح بالتعقب ا
يف اعأخري أن القضاء و التشريع جيةح إىل خرق اخلصوصية وهو ما سوف يكون  فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححثبوخلص 

 وجاءت توصياته فيما يلي: املنتجد،  91أكثر حدة يف ظل جائثة كورونا كوفيد 
وأن ال جيةثوا ع   les bigs dataعلى املشرعني يف كافة الدول العربية أن يتةحئوا إىل اإلشكاالت اليت ستطرحها  جيب  .9

 االستغةاء ع  اسحرية الشخصية واسحياة اخلاصة خاصًة يف ظل وضع شرحية يف جنم اإلننان.
لقد تحني بشكل كحري احتمالية واوع جرائم إرهابية  ،91التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية ومةها وباء كوفيد  .0

مرتحطة بشكل محاشر أو غري محاشر بانتشار وباء كورونا، وأّدى هذا الوباء إىل ازدياد اجلرائم اإللكرتونية بشكل كحري.لذلك يتعني 
زن بني حتقيق املصلثة العامة يف هذا على النلطات املعةية اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية ملواجهة هذه اإلشكاليات مع  لزوم التوا

النياق واحرتام اسحريات الشخصية واسحقوق اخلاصة لألفراد، حي  أنه ال يقتضي اجلةوح حنو انتهاك هذه اسحقوق حتت منّمى 
هذه اإلجراءات اإلحرتازية، فمثلما تقتضي مصلثة اجملتمع اسحد م  نشار الوباء ومكافثة اجلرائم وحتقيق الردع العام، تكم  

 املصلثة أيضاً  يف ضرورة اسحفاظ على حقوق اعأفراد وحرياهتم حىت يف ظل حاالت الطوارىء. 
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م  جهة أخرى، إن اخلروج ع  محدأ املشروعية يحقى اجتاهًا مقحواًل يف القانون اجلزائي هبدف حتقيق العدالة، حي  ميك  اعأخذ  .3
  تحقى اخلشية ماثلة م  تعنف مأموري الضحط م  هذا الوضع إذا بالدليل املتثصل ع  طريق استخدام وسيلة غري مشروعة. لك

 ما ترك هلم مطلق الفاعلية باستخدام تلك الوسائل دون حتديد ضوابط واضثة.

فضيلة  والذي أكد على توصيات معايل القاضي الدكتور خالد القاضيبعد انتهاء املتدح  الرابع لرئيس اجللنة -ترجع الكلمة 
 lesجيب على املشرعني يف كافة الدول العربية أن يتةحئوا إىل اإلشكاالت اليت ستطرحها  يف أنه  مد أمحد ححباعأستاذ الدكتور حم

bigs data خاصًة يف ظل وضع شرحية يف جنم اإلننان. وأنه  وأن ال جيةثوا ع  االستغةاء ع  اسحرية الشخصية واسحياة اخلاصة
شريعية وإدارية ملواجهة هذه اإلشكاليات مع  لزوم التوازن بني حتقيق املصلثة العامة يف يتعني على النلطات املعةية اختاذ إجراءات ت

هذا النياق واحرتام اسحريات الشخصية واسحقوق اخلاصة لألفراد، حي  أنه ال يقتضي اجلةوح حنو انتهاك هذه اسحقوق حتت منّمى 
شار الوباء ومكافثة اجلرائم وحتقيق الردع العام، تكم  هذه املصلثة اإلجراءات اإلحرتازية، فمثلما تقتضي مصلثة اجملتمع اسحد م  ن

 أيضاً  يف ضرورة اسحفاظ على حقوق اعأفراد وحرياهتم حىت يف ظل حاالت الطوارىء. 

 سطات-جامعة اسحن  اعأول -وكان مقرر اجللنة: حممد اسححيب بداع باح  بصف الدكتوراة خمترب الحث  اانون اعأعمال
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 0202يوليو  -99اليوم الثاني 

 الجلسة الرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 

ترأس الجلسة فضلية األستاذ الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون األعمال كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 بعة:وقد اشتملت قائمة المتحدثين خالل الحدث االفتراضي، في الجلسة الرا واالجتماعية جامعة الحسن األول

 احملور الرابع حالة حقوق اإلننان يف العامل العريب واملنئولية النياسية للمجتمع املدين وكيفية التعايش يف ظل أزمة كورونا

 الدكتور مصطفى الفوركي الكلمة االفتتاحية للجلنات اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي 
 الةقيب 1

 عحد اللطيف بوعشري 
اكمة العادلة يف ظل جائثة  عةوان الوراة: ضمانات احمل

 كورونا
 

 اعأستاذ الدكتور
 رياض فخري

مدير خمترب الحث  اانون 
اعأعمال كلية العلوم 
القانونية واالاتصادية 
واالجتماعية جامعة 

 اسحن  اعأول
 

 اعأستاذ الدكتور 2
 عمر اخلطايحة

عةوان الوراة حالة الطوارئ بني محاية صثة اإلننان 
 ىل انتهاك حقوق االننانوجتاوز حدود اسحماية ا

3  
 الدكتور سعيد معاش

 
 عةوان الوراة: دولة اسحق والقانون يف ظل جائثة كورونا

عةوان الوراة: النياسية الوطةية يف سلطةة عمان ملكافثة  الدكتور حنني الغافري 4
اعأمراض النارية واالجراءات االحرتازية اليت اختذهتا 

 النلطةة ملواجهة وباء كورونا
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 كلمة رئيس الجلسة

فضلية أستهل اجللنة 
اعأستاذ الدكتور رياض 

مدير خمترب الحث   فخري
اانون اعأعمال كلية العلوم 
القانونية واالاتصادية 
واالجتماعية جامعة اسحن  
اعأول واستهل حديثه 

وع حالة حقوق اإلننان يف العامل العريب بعحارات الرتحيب والشكر الكحريي  جلميع املتدخلني، وأشاد دموضوع املؤمتر، وحتديدا موض
واملنئولية النياسية للمجتمع املدين وكيفية التعايش يف ظل أزمة كورونا حي  يرى أنه تأثر بشكل كحري سواء بالتعطيل أو باالنتهاك، 

صول على الرعاية الصثية، بنحب ظرفية حالة الطوارئ واإلجراءات املصاححة هلا، وحتديدا اسحقوق اعأساسية للمواطةني، كاسحق يف اسح
واسحق يف العمل، واسحق يف النك  واسحق يف التعليم، كما دعا الدكتور  اسحكومات اىل ضرورة االلتزام أكثر م  أي وات آخر بتقدمي 

 الرعاية الصثية دون أي متييز عراي أو ديين

ارئ بني محاية صثة االننان و جتاوز حدود اسحماية مع ضرورة ضمانات احملاكمة العادلة  يف ظل جائثة كورونا، وتوضيح حالة الطو 
اىل انتهاك حقوق االننان، وتوضيح دولة اسحق والقانون يف ظل جائثة كورونا، مع توضيح النياسة الوطةية ملكافثة اعأمراض النارية 

الدكتور رياض فخري رئيس اجللنة  و االجراءات  االحرتازية اليت تتخدها النلطةة ملواجهة وباء كورونا. وعليه داعى فضلية اعأستاذ
 الةقيب عحد اللطيف بوعشري  املتثدث اعأول يف اجللنةفضيلة 
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 المتحدث األول

 النقيب عبد اللطيف بوعشرين
االمين العام التحاد المحامين العرب محكم   دولي  مراقب  دولي  للمحاكمات  الدولية  

 واالنتخابات  الرئاسية
 تنفيدي  للمعهد  العربي  لحقوق  االنسان  بتونسعضو  بالمكتب  ال

 عنوانب            
 ضمانات المحاكمة العادلة  في ظل جائحة كورونا    

م  خالل مداخلته يف موضوع ضمانات احملاكمة العادلة  يف ظل جائثة كورونا بتقنيمها  الةقيب عحد اللطيف بوعشري النيد  دعم
ق املتعلق بالحث  التمهيدي :حي  ان املغرب احتكم اىل  الفقرة الثالثة م  حالة الطوارئ و اعتربها النيد الةقيب اهنا اىل شقني الش

مكةة اانونية تقوم م  خالهلا اسحكومة مقام الربملان يف اطار جد استثةائي كما تطرق النيد الةقيب اىل ان املغرب تشدد يف منالة 
قابل أن بعض الدول تعاملت بنالسة مع خاراي حالة الطوارئ و اعترب النيد الةقيب أن املغرب حصد نتائج االجراءات االحرتازية بامل

 اجيابية

الشق املتعلق باحملاكمة العادلة :حي  تطرق النيد الةقيب اىل أن املغرب خالل فرتة حالة الطوارئ انتقل اىل الوسائل الوسائطية ن 
الةقيب عحد بالدور الذي اامت به رئاسة الةيابة العامة م  خالل توجيهاهتا واكد  د اللطيف بوعشري الةقيب عحاحملاكمة الرامية  ونوه 

على ضرورة مراعاة اختيار املعةقلني وهم ميثلون امام احملاكم الزجرية يف اخلضوع اىل احملاكمة الرامية ، كما طرح   اللطيف بوعشري 
ضورية وخلص اىل أنه يصعب تشكل اةاعة القاضي يف ظل حماكمة غري حضورية .و اعترب اشكالية حتقيق احملاكمة العادلة يف غياب اسح

 ان املغرب مل يك  منتعدا ملواجهة هذه الوضعية الوبائية اانونا . 

اىل ضرورة جتهيز ااعات اجللنات بشاشات جمهزة بتقيةات الصوت ومجيع الوسائل اللوجينتيكة  الةقيب عحد اللطيف بوعشري واشار 
عمها بأطر تقةية متخصصة ملواجهة مجيع الصعوبات التقةية وعرج النيد الةقيب اىل ما اعتربه سوء الةية حي  مت استغالل حالة ود

يد الطوارئ م  اجل مترير اوانني كادت أن جتهز على املكتنحات اسحقواية لوال نحاهة خمتلف فعاليات اجملمتع اسحقواية واملهةية ، ونحه الن
 ورة ضمان سالمة الرعايا خارج املغرب وأن ولوجهم رهني خبضوعهم للتثاليل املخربية . الةقيب اىل ضر 

 وكانت اهم التوصيات :
 م  الدستور 51ضرورة احرتام ضمانات احملاكمة العادلة كما هو مةصوص عليه يف العهد الدويل و الفصل  ●
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 ميةع على أي دولة التشدد يف حالة الطوارئ الصثية ●

 تيار النجةاء يف االمتثال أمام احملاكم بشكل الكرتوين أو راميضرورة مراعاة اخ ●

 ضرورة هتيئ مجيع ااعات اجللنات بشاشات الكرتونية معززة بتقةيات الصوت و مجيع الوسائل اللوجينتيكة  ●

 ضرورة رصد تقةيني متخصصني ملواجهة مجيع الصعوبات التقةية . ●

 هتيئئ التشريعات ملواجهة مجيع املطحات . ●

 ستغالل حالة الطوارئ لتمرير اوانني جتهز على املكتنحات اسحقواية.عدم ا ●

الةقيب عحد  والذي أكد على توصيات فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخريبعد انتهاء املتدح  اعأول لرئيس اجللنة -ترجع الكلمة 
م  الدستور، وأنه  51عهد الدويل و الفصل يف ضرورة احرتام ضمانات احملاكمة العادلة كما هو مةصوص عليه يف ال اللطيف بوعشري 

ميةع على أي دولة التشدد يف حالة الطوارئ الصثية، مع ضرورة مراعاة اختيار النجةاء يف االمتثال أمام احملاكم بشكل الكرتوين أو 
تيكة ، وضرورة رصد رامي، وضرورة هتيئ مجيع ااعات اجللنات بشاشات الكرتونية معززة بتقةيات الصوت و مجيع الوسائل اللوجين

تقةيني متخصصني ملواجهة مجيع الصعوبات التقةية وأنه جيب أن هتيئ التشريعات ملواجهة مجيع املطحات  مع عدم استغالل حالة 
فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخري رئيس اجللنة املتثدث الثاين الطوارئ لتمرير اوانني جتهز على املكتنحات اسحقواية، وعليه دعا 

حالة الطوارئ بني محاية صثة االننان و جتاوز حدود اسحماية اىل انتهاك حقوق  للثدي  ع عمر اخلطايحة  ة اعأستاذ الدكتورفضيل
 االننان.

 

 

 

 

 

 

 



 

 91

 

 

 -79 - 

 

 المتحدث الثاني
 األستاذ الدكتور عمر الخطايبة

 رئيس مركز الخطايبة للتحكيم و المحاماة والتدريب
 بعنوان

النسان و تجاوز حدود الحماية الى حالة الطوارئ بين حماية صحة ا
 انتهاك حقوق االنسان

 
مداخلته حول موضوع حالة الطوارئ بني محاية صثة االننان و جتاوز حدود اسحماية اىل  عمر اخلطايحة فضيلة اعأستاذ الدكتوراستهل 

اع و اعترب أن صثة االننان وحقوق االننان انتهاك حقوق االننان، معترباً أن اوانني الطوارئ هي دمثابة لوائح الضرورة أو أوامر الدف
هي الغاية النامية لكل التشريعات والقوانني واشار يف نفس النياق اىل ارار حمكمة القاهرة والذي اعترب ان محاية االننان هي الغاية 

والواليات املتثدة  القصوى واعترب ان اوانني حالة الطورائ صيغة بشكل منتعجل على اختالف منمياهتا  بني دول كربيطانيا
هو املؤطر سحالة الطوارئ م  خالل  9112اعأمريكية واململكة االردنية اهلامشية، واعترب الدكتور الفاضل أن اانون الدفاع الصادر سةة 

  904املادة 

اانون حالة الطوارئ  اىل الفرق بني التشريع العادي الذي مير دمناطر دستورية طويلة وعمر اخلطايحة  فضيلة اعأستاذ الدكتورواشار 
ن الذي يعترب تشريعا سريعا كما طرح اشكالية استمرار الوباء وتأثريها على القوانني؟ واخلشية م  عدم التمييز بني القانون العادي واانو 

أ على ضرورة الطورائ .حي  عرج الدكتور احملرتم اىل تأثري حالة الطورائ على اجملاالت االاتصادية والنياسية واالجتماعية وكد محد
 االحتكام اىل محدأ سيادة القانون والدمقراطية والفصل بني النلطات وادرة اجلكومة خالل فرتة الطورائ  االنتحاه اىل مثل هذه اعأمور.

دوا اي تغييب اجملتمع املدين والذي يتعترب م  اركان الدمقراطية حي  ان اجملتمع املدين مل جيعمر اخلطايحة  فضيلة اعأستاذ الدكتوركما 
ن حالة وسيلة للقيام بواجحهم. كما اشار الدكتور احملرتم اىل انه خالل فرتة الطوارئ مت مت تعطيل الولوج اىل العدالة  واعترب الدكتور اىل ا

الطوارئ لينت كلها سلحية بل هلا جمموعة م  االجيابيات حي  مت تفعيل التعليم ع  بعد لك  ال جيب ان تنتمر خصوصا اجلامعات 
 ليت حتتاج اىل اسحضور واملمارسة اليومية . واعترب ان الشعور االنناين يف هذا الفرتة كان ذو امهية كربى يف هذه اعأزمة الوبائية.ا

 عمر اخلطايحة على ما يلي: فضيلة اعأستاذ الدكتور وجاءت توصيات
 ضرورة التوضيح والتمييز بني القانون العادي و اانون الطوارئ  ●
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 اجملتمع املدين واشراكه  يف س  القوانني والتدابري االحرتازية جيب تعزيز حضور ●

 جيب تكريس حقوق التقاضي بعدما مت تعطيلها دموجب اانون حالة الطوارئ ●

 جيب ان ال تصحح اوانني الطوارئ اوانني دائمة و عدم التعامل معها بتشريع دولة. ●

 ماعاهتا  و اجياد بدائل .جيب املطالحة باسحقوق م  احيل حق الةقابات يف ان جتري اجت ●

فضيلة اعأستاذ  والذي أكد على توصيات فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخريبعد انتهاء املتدح  الثاين لرئيس اجللنة -ترجع الكلمة 
دين واشراكه  يف ضرورة التوضيح والتمييز بني القانون العادي واانون الطوارئ  وأنه جيب تعزيز حضور اجملتمع املعمر اخلطايحة  الدكتور

يف س  القوانني والتدابري االحرتازية، وجيب تكريس حقوق التقاضي بعدما مت تعطيلها دموجب اانون حالة الطوارئ، كما جيب ان ال 
تصحح اوانني الطوارئ اوانني دائمة و عدم التعامل معها بتشريع دولة، وجيب املطالحة باسحقوق م  احيل حق الةقابات يف ان جتري 

 اهتا  و اجياد بدائل .اجتماع

للثدي  ع  دولة اسحق والقانون الدكتور سعيد معاش  رئيس اجللنة املتثدث الثال فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخري وعليه دعا 
 يف ظل جائثة كورونا املتثدث الثال  يف هذه اجللنة
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 المتحدث الثالث
 االستاذ سعيد معاش
 غربرئيس نادي المحامين بالم

 عنوان الورقة
 دولة الحق و القانون في ظل جائحة كورونا

 
للثدي  ع  دولة اسحق والقانون يف ظل جائثة كورونا  كمثامي وجل احملامني ابان اعالن  اعأستاذ  سعيد معاشيف بداية مداخلته 

حالة الطوارئ سةت بشكل منتعجل ان اغلب اوانني  اعأستاذ  سعيد معاشحالة الطوارئ انه كانت هةاك خماوف حقواية واد اشار 
دون اشراك اجملتمع املدين و دون مةااشتها م  طرف هذا اعأخري اضافة اىل ظهور خرواات مةد اليوم اعأول م  اعالن حالة الطوارئ ، 

 عأن اسحكومات أعطت لةفنها سلطات أوسع يف ممارسة وصايتها على الةاس 

لى انتهاك حقوق اإلننان كانت اهلةد عةدما انتقدت مفوضية حقوق االننان التدابري ان أول املؤاخذات ع واال اعأستاذ  سعيد معاش
اليت اختذهتا النلطات اهلةدية حي  خرات اخلصوصية مةد الحداية وم  متظهراته وضع اختام على أيدي م  خضع للثجر ، والصاق 

لشرطة العلمية  لتأديب الةاس بدعوى خراهم اجراءات شعارات على أبوات مةازل املعزولني لضمان التزامهم باسحجر أو استعمال ا
 اسحجر الصثي ايران كذلك عرفت نفس املشاكل  حي  مت امع االحتجاجات .

ان جل  اسحكومات استغلت فرتة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية وس  اوانني الرجعية يف  اعأستاذ  سعيد معاشواعترب 
جهزة الدولة ادرهتا على النيطرة على الوضع يف فرض حالة الطوارئ  أو  بالقوانني اليت مت سةها وغري املغرب اظهرت حالة الطوارئ ا

 ذلك 

على ضرورة تقوية اعأجهزة اسحقواية احمللية م  اجل التصدي للتقارير الغري موضوعية والغري عادلة  اليت  اعأستاذ  سعيد معاشوشدد 
تلعب أدوارا مشحوهة واعترب اعأستاذ ان دولة  اعأستاذ  سعيد معاشاعأخرية حنب اعتحار  تعدها املةظمات الدولية حي  اصحثت هذه

اسحق و القانون تصحح ذات أمهية خالل هذه الظرفية حي  جيب تعزيز وتقوية اسحقوق م  اجل مواجهة وباء كرورنا. بغض الةظر عما 
 اذا كانت الدول دميقراطية ام ال 

وجود مفاراات ابانت عليها ازمة كورونا م  بيةها ضعف الرعاية الصثية و انعدام املناواة بني الةاس  على اعأستاذ  سعيد معاشوعرج 
كان اختحارا للمجتمعات ن التضام  بني اجملتمع و الدولة    91يف التعليم والصثة والنك  وخلق فوارق اجتماعية، حي  ان كوفيد 
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ممارسات م  احيل ارتفاع مةنوب العةصرية  ن فرننا والواليات املتثدة  أن الوباء كشف ع  ظهور اعأستاذ  سعيد معاشوأعرب 
اعأمريكية   كةمودج وكيف ان العدالة يف حالة الطورائ الصثية اد تعطلت حي  ان احملاكم اغلقت حي  يعترب هذا اعأمر غري مفهوم 

 خصوصا وانه كان يف ذات الوات ازدحاما يف اعأسواق التجارية. 

 اىل جمموعة م  التوصيات : ذ  سعيد معاشاعأستاواد خلص 
 عدم استغالل حالة الطوارئ الصثية لن  تشريعات حتد م  املكتنحات اسحقواية ●

 تقوية االجهزة اسحقواية احمللية . ●

 جيب تعزيز الرعاية الصثية و أن تكون املرافق الصثية كافية . ●

 أن تكون اخلدمات الصثية متاحة للجميع بدون متييز. ●

 خلدمات الصثية نراعي اخالايات الطبأن تكزن ا ●

 ان ال يتم استغالل حالة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية. ●

 أن ال يتم وضع ايود م  اجل الولوج للعدالة بداعي حالة الطوارئ. ●

فضيلة  توصيات والذي أكد على فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخريبعد انتهاء املتدح  الثال  لرئيس اجللنة -ترجع الكلمة 
يف عدم استغالل حالة الطوارئ الصثية لن  تشريعات حتد م  املكتنحات اسحقواية، وضرورة تقوية االجهزة اعأستاذ سعيد معاش 

اسحقواية احمللية ، وأنه جيب تعزيز الرعاية الصثية وأن تكون املرافق الصثية كافية مع ضرورة توفري اخلدمات الصثية متاحة للجميع 
ييز مع مراعاة اخالايات الطب وان ال يتم استغالل حالة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية وأن ال يتم وضع ايود بدون مت

 م  اجل الولوج للعدالة بداعي حالة الطوارئ.

نياسة الوطةية يف للثدي  ع  الالدكتور حنني الغافري رئيس اجللنة املتثدث الرابع فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخري وعليه دعا 
سلطةة عمان ملكافثة اعأمراض النارية واالجراءات  االحرتازية اليت تتخدها النلطةة ملواجهة وباء كورونا املتثدث الرابع يف هذه 

 اجللنة
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 الدكتور  حسن الغافري
 أستاذ القانون المساعد الجامعة العربية سلطنة عمان

 السياسة الوطنية في سلطنة عمان
 بعنوان

 لمكافحة األمراض السارية و االجراءات
 االحترازية التي تتخدها السلطنة لمواجهة وباء كورونا

 
 

يف حديثه ع  ع  النياسة الوطةية يف سلطةة عمان ملكافثة اعأمراض النارية واالجراءات   الدكتور حن  الغافريحي  استعرض 
بة سلطةة عمان يف مواجهة اعأمراض املعدية م  خالل مرتكزات ن االطار االحرتازية اليت تتخدها النلطةة ملواجهة وباء كورونا جتر 
 التشريعي التدابري املتخدة للثد م  التأثريات االاتصادية 

االطار التشريعي حي  ان مكافثة اعأمراض املعدية مت التةصيص عليها م  خالل أول تشريع سةة  الدكتور حن  الغافريواد اشار 
الدكتور حن  سةة. واعتربه  02بعد مرور   10كقانون بديل للقانون النابق    9110لنلطاين وتاله اانون دموجب املرسوم  ا 9173
، على اساس 0202مارس  02خالصة لنةني مضت يف مكافثة اعأمراض املعدية ومت صدور اانون آخر تعديلي صدر يف  الغافري

 أن يواكب التطور والظروف الراهةة يف هذا اجملال. 

ان اانون الطوارئ مل يفعل وانه  اد مت تشكيل جلةة عليا يف النلطةة  الدكتور حن  الغافريف بااي التجارب الدولية اشار وعلى خال
اعطيت هلا كافة الصالحيات للتعامل مع التطورات الةاجتة ع  فريوس كورونا ومشكلة م  جمموعة م  اعأعضاء يف جماالت معيةة 

ل القانون النالف الذكر على اساس ان يتضم  نصوص اانونية اليت توفر تةظيما اانونيا على اعتحار حتديدا واامت بتقدمي مشروع بتعدي
ية ان القانون يعترب مرآة اجملتمع وبالتايل تطور اجملتمعات يقاس بتطور القوانني، وم  ضم  مالمح  القانون أنه اام بتقنيم اعأمرض املعد

 و اعأال خطورة كدرجة ثالثة اىل ثالث أانام ن اخلطرة و اعأال خطورة 
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ساعة فيما خيص اعأمراض اخلطرة و  04كما أنه أوجب االبالغ ع  أي شخص مصاب أو مشحته يف اصابته و التحليغ عةه داخل 
يوما فيما خيص اعأمراض اليت هتم القنم الثال  كما ان القانون اعطى لوزير الصثة  02اسحوع فيما خيص اعأمراض االال خطورة و 

 ات عدة مةها :صالحي
 غلق بعض املدن بشكل كامل  ●

 استخدام اسحلقة املعدنية للرتصد الوبائي ●

 انشاء تطحيق خاص ن امسه ترصد   ●

احملرتم اىل أن القانون تةحه اىل ضرورة محاية الحيانات اخلاص و املعلومات املتعلقة باعأشخاص املصابني  الدكتور حن  الغافريو اد اشار 
ية ال جيوز االطالع عليها اال بالقانون أو موافقة صاححها كما خول ملةدويب الصثة حق الدخول اىل املناك  و و اعتربها معلومات سر 

 الحث  ع  املصابني باعأمراض املعدية رغم ما اعتربه سعادة الدكتور احملرتم اجراء خطري ميس حبرية اعأشخاص.
راض معدية.كما ان التعديالت اليت طالت القانون اوجحت على أن اي إىل تنفري املوتى املصابني بأم الدكتور حن  الغافريودعا 

شخص يحقى عليه تزويد املؤسنة الصثية باملعلومات اخلاصة به مع ضرورة التقيد بالتعليمات و االرشادات حتت طائلة عقوبات 
 سجةية و غرامة 

ارج اىل أرض النلطةة وأنه بعد تفشي الفريوس بالنلطةة أنه مت وضع نصوص فيما يتعلق بالوافدي  م  اخل الدكتور حن  الغافريوأشار 
 مت اصدار ارارات وزارية جاءت بةاء على توجيهات صادرة م  م  اللجةة العليا :

 ارار يتعلق بالراابة على  مؤسنات القطاع اخلاص بعدما الحظت اللجةة أن  ازدياد اصابات خبصوص العاملني هبذا القطاع. ●

جمموعة م  الضوابط اليت اليت تتعلق باملخالفني للقرارات الصادرة ع  اللجةة العليا فيما يتعلق  اصدار ارار حيتوي على- ●
 باملؤسنات القطاع اخلاص

اصدار ارار يتعلق بالشرطة حي  وضعوا تنع خمالفات وغرامات ادارية محاشرة دون اسحاجة اىل حتقيق و حماكمة.للمخالفني مع - ●
 ساعة. 48ي ملدة اعطائهم صالحية اسححس االحتياط

اىل انه   الدكتور حن  الغافريفقد اشار ويف تغطية الدكتور حن  الغافري ملا  خيص الشق االاتصادي ن اسحد م  اآلثار االاتصادية  
النلطةة اامت دمجموعة م  التدابري مةها مةح اروض وزيادة االنفاق اسحكومي والتوسع يف  االعفاءات الضريحية وختفيض يف اسعار 

اشهر  6فائدة، كما ح  الحةك املركزي  شركات التمويل والحةوك على املوافقة  على طلحات تأجيل ااناط وارباح فوائد املقرتضني  ل ال
خفض سعر و  فقد اعفت وزارة الصةاعة والتجارة  املنتثمري  م  دفع الرسم على اعأراضي الصةاعية املأخودة على سحيل االمتياز،

تأجيل اداء منتثقات املاء والكهرباء  ملدة ثالث اشهر بالةنحة و  نقطة 52ليات العموالت اعأجةحية بةنحة الفائدة فيما خيص العم
للمؤسنات و الشركات املتأثرة و مةح املؤسنات الصغرية و املتوسطة اسحق يف التأجري وكانت هذه مجلة التدابري املتخدة ملواجهة فريوس  

على توصيات بضرورة تنفري املوتى املصابني بأمراض معدية.كما ان التعديالت اليت لغافري الدكتور حن  اوأكد  كرونا يف النلطةة
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طالت القانون اوجحت على أن اي شخص يحقى عليه تزويد املؤسنة الصثية باملعلومات اخلاصة به مع ضرورة التقيد بالتعليمات و 
 االرشادات حتت طائلة عقوبات سجةية و غرامة 

 ليرتأس اجللنة اخلامنةالدكتور مصطفى الفوركي رئيس اجللنة فضيلة ستاذ الدكتور رياض فخري فضلية اعأوعليه دعا 
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 الجلسة الخامسة

 
تولى رئاسة الدكتور مصطفى الفوركي أستاذ القانون الزائر جامعة الحسن االول مدير مجلة القانون واألعمال الدولية التابعة 

وقد اشتملت قائمة  انون األعمال كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن األولمدير مختبر البحث ق
 المتحدثين خالل الحدث االفتراضي، في الجلسة الخامسة على كل من:

 (المحور الخامس تطبيق حالة الطوارئ في زمن جائحة كورونا بين الضوابط القانونية والممارسات الواقعية)نماذج 
 األستاذ الدكتور 1

 ضياء نعمان
 رئيس منتدى األمن الرقمي  واستاذ زائر بالجامعات المغربية

 المستجد 91عنوان الورقة: السوشيال ميديا وفيروس كوفيد 
2  

 األستاذ الدكتور
 معاذ سليمان المال

ذ أستاذ القانون الجزائي المساعد بأكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية واألستا
 المنتدب بكلية القانون الكويتية العالمية

عنوان الورقة: التقنيات الحديثة في زمن كورونا بين ضمانات الحماية الشخصية 
 والمسطرة الجزائية )تجربة الكويت في تطبيق شلونك واإلسوار اإللكتروني نموذجا

 األستاذ الدكتور 3
 عالي طوير

 سي . الرباط المغرباستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السوي
عنوان الورقة: الترخيص باستغالل براءات االختراع في المجال الطبي مدخل لتعميم لقاح 

 91مستقبلي ضد كوفيد 
 األستاذ الدكتور 4

 أمينة رضوان
 مدير مجلة الرائدة للقانون
على آجال  0202مارس  02عنوان الورقة: مدى تطبيق المادة السادسة من مرسوم 

 لمدونة الشغ
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 كلمة رئيس الجلسة
استهلت هذه اجللنة بكلمة 

افتتاحية لرئينها الدكتور 
مصطفى الفوركي وهو مدير جملة 
القانون واعأعمال الدولية بكلية 
اسحقوق بنطات، حي  رحب 
بكل الفعاليات اسحاضرة م  
النادة القضاة واملنتشاريون 
واملتخصصني واعأكادمييني 

والحاحثني م  الطالب وبكل 
تتحعني على صفثات التواصل امل

االجتماعي، مث استقرأ عةوان اجللنة اليت تدور حول تطحيق حالة الطوارئ يف زم  جائثة كورونا بني الضوابط القانونية واملمارسات 
يف زم    املنتجد ، والتقةيات اسحديثة 91الوااعية نمناذج " موضثاً أن اجللنة سوف تدور ع  مناذج النوشيال ميديا وفريوس كوفيد 

كورونا بني ضمانات اسحماية الشخصية واملنطرة اجلزائية نجتربة الكويت يف تطحيق شلونك واإلسوار اإللكرتوين منوذجا، وكذلك 
وأخرياً مدى تطحيق املادة النادسة  91الرتخيص باستغالل براءات االخرتاع يف اجملال الطيب مدخل لتعميم لقاح منتقحلي ضد كوفيد 

 على آجال مدونة الشغل 0202رس ما 03م  مرسوم 

للثدي  ع  حول النوشيال  اعأستاذ الدكتور ضياء نعمانرئيس اجللنة املتثدث  اعأول فضلية الدكتور مصطفى الفوركي وعليه دعا 
 املتثدث اعأول يف هذه اجللنة –أمناط خمتلفة م  املقاربات  –املنتجد  91ميديا وفريوس كوفيد 
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 المتحدث األول

 ألستاذ الدكتور ضياء نعمانا
 أستاذ زائر بمجموعة من الجامعات المغربية 

 متخصص في القانون االلكتروني
  بعنوان

 المستجد 91السوشيال ميديا وفيروس كوفيد 
اربات أمناط خمتلفة م  املق –املنتجد  91حول النوشيال ميديا وفريوس كوفيد  لألستاذ الدكتور ضياء نعمانجاءت املداخلة اعأوىل 

حي  أكد على تزايد أمهية النوشيال ميديا يف زم  اجلائثة منتدال يف ذلك بارتفاع عدد منتخدمي اعأنرتنيت يف العامل، وم   –
فضلية اعأستاذ خالل ذلك عرج على إجيابياهتا خالل اجلائثة م  خالل إتاحتها لفرص التعليم ع  بعد والشغل ع  بعد، ووأوضح 

النوشيال ميديا أضثت فضاء إعالميا بديال ع  القةوات الرمسية، واستطر اائال على أهنا استطاعت أن تقوم أن  الدكتور ضياء نعمان
بكنر حواجز اسحجر الصثي والتحاعد االجتماعي حي  أضثى التواصل مع اعأاارب أكثر م  اعأيام العادية، وزيادة على ذلك اامت 

. 91الفريوس وذلك دمةثها مناحة كافية لةشر اإلعالنات اجملانية ع  كوفيد  جمموعة م  التطحيقات باملناعدة م  اسحد يف تفشي
على أن النوشيال ميديا ال ختلو كذلك م  سلحيات م  بيةها نشر الشائعات  اعأستاذ الدكتور ضياء نعمانوباملوازاة مع ذلك أكد 

 الثقافة الصثية ومصدااية اعأخحار تحقى ننحية، وكذلك جهل اجملتمعات بالفريوس عموما، وضعف 
 دمجموعة م  التوصيات خلصها يف: اعأستاذ الدكتور ضياء نعمانويف اعأخري خرج 

 جيب على النوشيال ميديا وتطحيقاهتا أن تقوم بةصح اعأشخاص باالبتعاد ع  التطحيقات النلحية واعأخحار الزائفة. .9
 عدم اضاء وات كثري ملشاهدة حمتوى تطحيقات النوشيال ميديا. .0
 لومات الصثيثة والتوعوية اصد حتنني املزاج العام لألفراد.نشر املع .3
 جيب التفكري يف تشكيل خلية أزمة متكونة م  جمموعة خرباء متخصصني لصياغة رسائل صثيثة وصثية. .4
 وضع هنج موحد للخروج حبوار يةاسب اعأزمة  .5
 جيب التأكيد على أن االجتهادات الفردية ال تزيد اعأزمة إال تعقيدا. .6

اعأستاذ الدكتور الذي أكد على توصيات فضلية الدكتور مصطفى الفوركي لكلمة بعد انتهاء املتثدث اعأول إىل رئيس اجللنة وترجع ا
يف أنه جيب أن تقوم تطحيقات النوشيال ميديا بةصح اعأشخاص باالبتعاد ع  التطحيقات النلحية واعأخحار الزائفة، ودعا   ضياء نعمان

وات كثري ملشاهدة حمتوى تطحيقات النوشيال ميديا، وأنه جيب نشر املعلومات الصثيثة والتوعوية كافة الشعوب إىل عدم اضاء 



 

 91

 

 

 -91 - 

 

بقصد حتنني املزاج العام لألفراد، كما جيب التفكري يف تشكيل خلية أزمة متكونة م  جمموعة خرباء متخصصني لصياغة رسائل 
زمة دما يوجب جيب التأكيد على أن االجتهادات الفردية ال تزيد صثيثة وصثية مع ضرورة وضع هنج موحد للخروج حبوار يةاسب اعأ

 اعأزمة إال تعقيدا.
للثدي  ع  التقةيات  اعأستاذ الدكتور معاذ سليمان املالرئيس اجللنة املتثدث الثاين فضلية الدكتور مصطفى الفوركي وعليه دعا 

زائية نجتربة الكويت يف تطحيق شلونك واإلسوار اإللكرتوين منوذجا اسحديثة يف زم  كورونا بني ضمانات اسحماية الشخصية واملنطرة اجل
 املتثدث الثاين يف هذه اجللنة
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 المتحدث الثاني
 األستاذ الدكتور معاذ سليمان المال
 أستاذ القانون الجزائي المساعد

 أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية
 كويتيةأستاذ منتدب بكلية القانون ال

 بعنوان
 التقنيات الحديثة في زمن كورونا بين ضمانات الحماية الشخصية والمسطرة الجزائية

 تجربة الكويت في تطبيق شلونك واإلسوار اإللكتروني نموذجا

بني ضمانات اسحماية الشخصية واملنطرة حول التقةيات اسحديثة يف زم  كورونا  اعأستاذ الدكتور معاذ سليمان املالمتثورت مداخلة 
اجلزائية نجتربة الكويت يف تطحيق شلونك واإلسوار اإللكرتوين منوذجا ، حي  افتتح املداخلة بالتأكيد على ضرورة االستفادة م  وسائل 

اعأستاذ الدكتور معاذ فه " الذي عر شلونكاملعلومات حملاولة اسحد م  تفشي الفريوس، وهو ما اامت به دولة الكويت م  خالل تطحيق "
بأنه " تطحيق إلكرتوين إلزامي، مت تةفيذه بإدارة اجلهاز املركزي لتكةولوجيا املعلومات، وطورته شركة زي  لالتصاالت،  سليمان املال

 ودشةته وزارة الصثة، وفعلته فةيا اهليئة العامة لالتصاالت وتقةية املعلومات 
أن هذا التطحيق يهدف باعأساس إىل متابعة اسحالة الصثية للمواطةني الذي  يطحقون اسحجر  املالاعأستاذ الدكتور معاذ سليمان وأوضح 

والعائدي  م  اخلارج يف رحالت اإلجالء على مدار الناعة، ومتابعتهم أثةاء وجودهم يف احملاجر حفاظا على صثتهم وصثة م  
 ددها يف :حوهلم وباإلضافة إىل ذلك عدد املتدخل خصائص هذا التطحيق وح

 معرفة احتمالية اإلصابة بالفريوس ع  طريق تشخيص اسحالة الصثية. ⮚

 تتحع حتركات وأماك  تواجد املنتخدم مع معرفة خمالطيه. ⮚

 مرات. 5التواصل مع احملجور عليه مةزليا يوميا دمعدل  ⮚

 التواصل املرئي مع احملجور عليه مةزليا يف حال ظهور أعراض. ⮚

 ملراكز الصثية.إمكانية حتديد مواعيد مع ا ⮚

 ويف آخر مداخلته عرج الدكتور معاذ املال على املخاطر املتواعة م  هذه العملية، واليت حددها يف  ⮚

اد يرتتب على استخدام هذا التطحيق املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخدام خاصية التتحع اجلغرايف  اسحق يف اخلصوصية : ⮚
 .GPSالحلوثوث املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت مع تعطيل خاصية  ع  بعد لتثديد موااعهم، خصوصا أن تقةية
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اد تتعرض هذه الفئة إىل املناس حبقهم يف الصورة بنحب التقاط "سيلفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق  اسحق يف الصورة : ⮚
ر االلكرتوين، كذلك هذه الفئة يقع عليها عبء االلكرتوين وم  مث إرساهلا ملطابقة موااعهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوا

 مرات يف اليوم الواحد. 3التصوير أكثر م  

م  حق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخاطر الوااعة يف الحيئة االلكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية  اسحق يف اعأم  : ⮚
 واعتماد سياسة التعامل االلكرتوين ع  بعد يف أواات حظر التجوال. املعلومات يف مجيع أحناء العامل مةذ تفشي فريوس كورونا،

 اعأستاذ الدكتور معاذ سليمان املال على ما يلي: وجاءت توصيات
باستخدام هذا التطحيق املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخدام خاصية التتحع اجلغرايف ع   التأكيد على اسحق يف اخلصوصية .9

 GPSصوصا أن تقةية الحلوثوث املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت مع تعطيل خاصية بعد لتثديد موااعهم، خ
املناس باسحق يف الصورة بنحب التقاط "سيلفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق االلكرتوين وم  مث إرساهلا  التأكيد على عدم .0

مرات  3، كذلك هذه الفئة يقع عليها عبء التصوير أكثر م  ملطابقة موااعهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوار االلكرتوين
ات يف اليوم الواحد وحق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخاطر الوااعة يف الحيئة االلكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية املعلوم

 ين ع  بعد يف أواات حظر التجوال.يف مجيع أحناء العامل مةذ تفشي فريوس كورونا، واعتماد سياسة التعامل االلكرتو 

اعأستاذ الدكتور الذي أكد على توصيات فضلية الدكتور مصطفى الفوركي وترجع الكلمة بعد انتهاء املتثدث الثاين إىل رئيس اجللنة 
دام خاصية باستخدام هذا التطحيق املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخ يف التأكيد على اسحق يف اخلصوصية معاذ سليمان املال

، GPSالتتحع اجلغرايف ع  بعد لتثديد موااعهم، خصوصا أن تقةية الحلوثوث املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت مع تعطيل خاصية 
املناس حبقهم يف الصورة بنحب التقاط "سيلفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق االلكرتوين وم  مث إرساهلا  التأكيد على عدم

مرات يف  3عهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوار االلكرتوين، كذلك هذه الفئة يقع عليها عبء التصوير أكثر م  ملطابقة مواا
يف مجيع اليوم الواحد وحق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخاطر الوااعة يف الحيئة االلكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية املعلومات 

فضلية الدكتور ذ تفشي فريوس كورونا، واعتماد سياسة التعامل االلكرتوين ع  بعد يف أواات حظر التجوال. وعليه دعا أحناء العامل مة
  اعأستاذ الدكتور عايلاملتثدث الثال  مصطفى الفوركي 

 
 
 
 



 

 91

 

 

 -93 - 

 

 المداخلة الثالثة
 األستاذ الدكتور عالي طوير

 أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط
 نبعنوا

الترخيص باستغالل براءات االختراع  في المجال الطبي مدخل لتعميم لقاح 
 91مستقبلي ضد كوفيد 

، حول موضوع " الرتخيص باستغالل براءات االخرتاع يف اجملال الطيب مدخل لتعميم اعأستاذ الدكتور عايل طويرتقدم هبذه املداخلة 
ر عايل بأنه على املنتوى الوطين، أجاز القانون املغريب اخلاص حبماية امللكية " وتحعا لذلك أكد الدكتو  91لقاح منتقحلي ضد كوفيد 

الصةاعية لإلدارة املختصة حق اختاذ ارار دمةح تراخيص باستغالل براءة اخرتاع عةدما تنتدعي مصلثة الصثة العمومية ضرورة إصدار 
، أو بدواء أساسي ال يوجد بديل عةه، ومل توضع هذه تراخيص باستغالل براءة يةصب موضوعها على دواء جديد ملعاجلة مرض ما

اعأدوية يف متةاول اجلمهور أو وضعت بأمثان مرتفعة واجودة أو كمية غري كافية، على أن منألة تقدير اعأسحاب املوجحة ملةح هذا 
يص يف الطع  أمام القضاء اإلداري الرتخيص ترجع لوزارة الصثة باعتحارها اإلدارة املختصة، مع حفظ حق صاحب الرباءة املعةية بالرتخ

 ضد صثة ارارها دمةح هذا الرتخيص .

أنه ميك  القول أن عملية مةح الرتخيص باستغالل براءة اخرتاع ملصلثة الصثة  اعأستاذ الدكتور عايل طويرويف اجلانب العملي، أكد 
وزارة الصثة بفتح استغالل براءة اخرتاع، وتقوم بإشعاره إىل  العمومية متر عرب مرحلتني اثةتني، يتم يف اعأوىل اختاذ ارار إداري  م  طرف

 وزارة الصةاعة والتجارة واالستثمار واالاتصاد الرامي اليت تقوم بدورها بتحليغ هذا القرار إىل مالك الرباءة املعةية أو ذوي حقواه.
ة العمومية لكل شخص يطلب اسحصول على هذا أما يف املرحلة الثانية  يتم مةح الرتخيص باستغالل براءة اخرتاع تتعلق بالصث

و الرتخيص، وترى اإلدارة املعةية أنه مؤهل لتثقيق االستغالل املطلوب، بعد حتديد شروط هذا االستغالل ومداه ومحلغ اإلتاوة االتفااية أ
رتك بني وزارة الصثة ووزارة القضائية املنتثق ملالك الرباءة. وهكذا يصدر الرتخيص اإلداري ملصلثة الصثة العمومية دمرسوم مش

الصةاعة والتجارة واالستثمار واالاتصاد الرامي، يةشر يف اجلريدة الرمسية ويتم تحليغه إىل كل م  مالك الرباءة، واملنتفيد م  هذا 
   الذي يقوم بتقييده يف النجل الوطين للرباءات.OMPICالرتخيص، واملكتب املغريب للملكية الصةاعية والتجارية ن

أشهر مصةع عأجهزة التةفس الصةاعي، ع  حقوق  Medtronicا على املنتوى الدويل، فقد أكد الدكتور على أنه تةازلت شركة أم
ملكيتها الفكرية عأجهزة التةفس الصةاعي اليت متلكها، حي  اامت دمشاركة كل التصميمات اخلاصة باجلهاز مع الدول للحدء يف 

ا تشارك عالنية مواصفات التصميم، لتمكني املشاركني م  خمتلف الصةاعات تقييم خيارات تصةيعها فورا، حي  أكدت الشركة أهن
 التصةيع النريع عأجهزة التةفس الصةاعي ملناعدة اعأطحاء واملرضى وسط انتشار فريوس كورونا.
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 ويف اعأخري خرج اعأستاذ الدكتور عايل طوير دمجموعة م  التوصيات لعل أبرزها:
 الرتاخيص الدوائية اإلجحارية واالستفادة م  املرونة اليت أوردهتا اتفااية تريحسضرورة اللجوء إىل  .9
طاملا أن هذا املؤمتر يشارك فيه متدخلون م  جل الدول العربية، اارتح تحين املطالحة بإعادة صياغة اتفااية تريحس خاصة أن املادة  .0

 .91الستفادة بشكل عادل م  لقاح منتقحلي لكوفيد مةها تنمح بتعديل هذا االتفاق بصفة دورية م  أجل حتقيق ا 79
، واالستفادة م  املرونة 91اارتح تحين صياغة رؤية عربية موحدة لالستفادة م  تراخيص إجحارية خاصة بلقاح منتقحلي ضد كوفيد  .3

 اليت متةثها اتفااية تريحس يف االستفادة م  الرتاخيص اإلجحارية يف اجملال الدوائي.

اعأستاذ الدكتور الذي أكد على توصيات فضلية الدكتور مصطفى الفوركي عد انتهاء املتثدث الثال  إىل رئيس اجللنة وترجع الكلمة ب
يه يف ضرورة اللجوء إىل الرتاخيص الدوائية اإلجحارية واالستفادة م  املرونة اليت أوردهتا اتفااية تريحس طاملا أن هذا املؤمتر يشارك فعايل 

مةها تنمح بتعديل هذا االتفاق  79ل العربية، اارتح تحين املطالحة بإعادة صياغة اتفااية تريحس خاصة أن املادة متدخلون م  جل الدو 
يف تحين  اعأستاذ الدكتور عايل. كما أكد اارتاح 91بصفة دورية م  أجل حتقيق االستفادة بشكل عادل م  لقاح منتقحلي لكوفيد 

، واالستفادة م  املرونة اليت متةثها 91تراخيص إجحارية خاصة بلقاح منتقحلي ضد كوفيد صياغة رؤية عربية موحدة لالستفادة م  
 اتفااية تريحس يف االستفادة م  الرتاخيص اإلجحارية يف اجملال الدوائي.

ملادة للثدي  ع  مدى تطحيق االدكتورة أميةة رضوان رئيس اجللنة املتثدث الرابع فضلية الدكتور مصطفى الفوركي وعليه دعا 
 على آجال مدونة الشغل املتثدث الرابع يف هذه اجللنة 0202مارس  03النادسة م  مرسوم 
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 المتحدث الرابع
 األستاذ الدكتورة

 أمينة رضوان
 رئيسة مجلة الرائدة وباحثة في العلوم القانونية

  بعنوان        
 على آجال مدونة الشغل 0202رس ما 02مدى تطبيق المادة السادسة من مرسوم 

على آجال  0202مارس  03متثور حول مدى تطحيق املادة النادسة م  مرسوم  موضوعها الذيالدكتورة أميةة رضوان  بدأت 
مدونة الشغل، حي  ركزت الدكتورة يف الحداية على خطورة تفشي فريوس كورونا وحماولة حكومات الدول اختاذ جمموعة م  اإلجراءات 

تحااية واالحرتازية م  أجل وااية شعوهبا م  عدوى هذا الوباء، وهكذا مت إعالن حالة الطوارئ الصثية يف املغرب بواسطة املرسوم االس
يتعلق بن  أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصثية وإجراءات اإلعالن  0202مارس  03الصادر بتاريخ  0.02.010بقانون رام 

 عةها ملواجهة تفشي فريوس كورونا.

حي  نصت املادة النادسة م  هذا املرسوم بأنه: " يواف سريان مفعول مجيع اآلجال املةصوص عليها يف الةصوص التشريعية 
 والتةظيمية اجلاري هبا العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصثية املعل  عةها، وينتأنف احتناهبا ابتداء م  اليوم املوايل ليوم رفع حالة

ثىن م  أحكام الفقرة اعأوىل أعاله آجال الطع  باالستئةاف اخلاصة بقضايا اعأشخاص املتابعني يف حالة اعتقال، الطوارئ املذكورة تنت
 65.11وكذا مدد الوضع حتت اسحراسة الةظرية واالعتقال االحتياطي "وتحعا لذلك أكدت الدكتورة أميةة رضوان على أن القانون رام 

تضم  عدة آجال ينتفيد مةها طرفا العالاة الشغلية ن املشغل واعأجري ، حي  تناءلت ع  مدى  املتعلق دمثابة مدونة الشغل املغربية
 تطحيق املادة النادسة النالفة الذكر على آجال مدونة الشغل ؟

ع املغريب، وحماولة م  املتدخلة اجلواب على هذا النؤال انمت مداخلتها إىل جزءي ، تةاولت يف اعأول ماهية اعأجل القانوين يف التشري
 حي  عرفته لغة واصطالحا، وكذلك ساات التعريف القانوين م  خالل إشارهتا للفصول املةظمة له يف ظهري االلتزامات والعقود.

مث انتقلت يف اجلزء الثاين للثدي  ع  مدى تأثري املادة النادسة م  مرسوم حالة الطوارئ على اآلجال املةصوص عليها يف مدونة 
اآلجال املتضمةة لإلجراءات الشكلية اليت جيب على املشغل احرتامها عةد فصله لألجري، حي  أوجب املشرع على الشغل وبالضحط 

 م  مدونة الشغل. 65إىل  60احرتام املشغل جمموعة م  الشكليات املتعلقة بفصل اعأجري، وهذه الشكليات هي ما احتوهتا املواد م  
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 وخلصت توصيات الدكتورة أميةة رضوان يف:
التأكيد بأن مدونة الشغل املغربية كغريها م  القوانني اسحديثة و املنتجدة تضمةت اواعد املوضوع و اواعد الشكل، و أن هذه  .9

اعأخرية تضمةت آجاالت اانونية جيب احرتامها، و إال اعترب الفصل الذي يقوم به املشغل سواء يف إطار الفصل التأدييب أو 
لة خرق أحد هذه اآلجال أو كلها، و أهنا تنري عليها مقتضيات املادة النادسة م  املرسوم الفصل االاتصادي تعنفيا يف حا

  املتعلق بن  أحكام خاصة حبالة 0202مارس  03ن 9449م  رجب  08الصادر بتاريخ   0.02.010بقانون رام 
ال املةصوص عليها يف الةصوص الطوارئ الصثية و إجراءات اإلعالن عةها، و اليت تقضي بإيقاف سريان مفعول مجيع اآلج

التشريعية و التةظيمية اجلاري هبا العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصثية املعل  عةها على أن ينتأنف احتناهبا ابتداء م  اليوم 
 املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة.

الدكتورة أميةة الذي أكد على توصيات مصطفى الفوركي فضلية الدكتور وترجع الكلمة بعد انتهاء املتثدث الرابع إىل رئيس اجللنة 
يف ضرورة التأكيد بأن مدونة الشغل املغربية كغريها م  القوانني اسحديثة و املنتجدة تضمةت اواعد املوضوع و اواعد الشكل، و رضوان 

شغل سواء يف إطار الفصل التأدييب أو أن هذه اعأخرية تضمةت آجاالت اانونية جيب احرتامها، و إال اعترب الفصل الذي يقوم به امل
الفصل االاتصادي تعنفيا يف حالة خرق أحد هذه اآلجال أو كلها، و أهنا تنري عليها مقتضيات املادة النادسة م  املرسوم بقانون 

   املتعلق بن  أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصثية و0202مارس  03ن 9449م  رجب  08الصادر بتاريخ   0.02.010رام 
إجراءات اإلعالن عةها، و اليت تقضي بإيقاف سريان مفعول مجيع اآلجال املةصوص عليها يف الةصوص التشريعية و التةظيمية اجلاري 
هبا العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصثية املعل  عةها على أن ينتأنف احتناهبا ابتداء م  اليوم املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ 

 املذكورة.

لحدء الدكتورة أميةة رضوان  وفضيلة اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي وفضيلةرئيس اجللنة، فضلية الدكتور مصطفى الفوركي دعا وعليه 
 اجللنة اخلتامية للتوصيات
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 0202يوليو -99أعمال اجللنة اخلتامية للتوصيات 
 

 اجللنة اخلتامية الةتائج والتوصيات 
 اعأول  اعأستاذ الدكتور  رياض فخريرئيس اجللنة ع  احملور  1
 رئيس اجللنة ع  احملور الثاين معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة 2
 رئيس اجللنة ع  احملور الثال  معايل املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضي 3
 رئيس اجللنة ع  احملور الرابع  الدكتور مصطفى الفوركي 4
 ةالتوصيات اخلتامي 5
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 0202يوليو -99أعمال اجللنة اخلتامية للتوصيات 
االستاذ  الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون االعمال جامعة استهل 

، اململكة املغربية، كلمته باجللنة اخلتامية للتوصيات اإلمجالية الحسن االول سطات
املنتجد يف ظل  91-للمؤمتر الدويل املةعقد ع  بعد "التعايش مع فريوس كوفيد

االجراءات االحرتازية"، حديثه بعحارات الرتحيب والشكر الكحريي  جلميع املتدخلني، 
وأشاد دموضوع املؤمتر، مث بدأ باسحدي  ع  توصيات اجللنة اعأوىل اليت عرفت اطوارها 
اربع مداخالت لةخحة م  رجاالت القانون الوطةية والعربية، ودارت حول حمور القانون يف 

 .91-  الكوفيدزم

مؤكداً أن اسحماية الدستورية للثقوق واسحريات وكيفية التعايش مع االزمة، جتد محايتها يف 
الدساتري، اليت تعد الوعاد االساسي الذي يعول عليه الحرتام ومحاية اسحقوق يف مجيع االوضاع سواء كانت اوضاع عادية او غري عادية، 

يت واع عليها العديد م  التطورات والتغيريات يف مجيع الحلدان العربية، الشيء الذي جيعلها اكثر يف ظل ما ينمى بقواعد االستثةاء ال
مرونة وادرة على احرتام حقوق االننان يف ظل هذه اعأوضاع االستثةائية هذا االشكال الذي سوف حياول املتدخل االول حماصرته 

وما حيصل بنحب اجلوائح م  اثار ااتصادية  91-كل  ما حيدث بنحب كوفيد  بشكل اكثر داة وحتديد،محديا كلمته اليت يقول فيها ان
أو اجتماعية أو غريها م  االثار، جتد االطار االننب هلا م  اجل اجياد الضوابط الكفيلة باحرتام االننانية، واحرتام حقوق االننان 

سةثاول وضع كل هذه االفكار موضوع اختحار  خري؛اعأستاذ الدكتور رياض فم  خالل الةص القانوين. وعلى لنان رئيس اجللنة 
لدى القضاء، فالةص القانوين ميت ال حمالة بال اضاء، فلوال العمل القضائي ملا اتيح إعمال الةص القانوين، اذا كيف تعامل القضاء مع 

ائثة كورونا، فكيف هو االمر اجلائثة ومع اثارها ومع كل ما حيدث؟  اذا كان الوضع كما هو عليه بالةنحة لتعامل القضاء مع ج
بالةنحة ملهةة احملاماة يف هذه الظرفية، ما الذي حدث وكيف مت التعامل مع هذه الظروف اجلديدة وما الذي يةتظر هذه املهةة؟ وان 

دأ  على تعايش الةص القانوين او تأثر الةص القانوين باجلائثة، يتجلى فيما يطلق عليه محدا التضام  الصثي، كيف اثر هذا املح
 القاعدة القانونية.

رئيس اجللنة ضرورة ضمانات احملاكمة العادلة  يف ظل جائثة كورونا، وتوضيح حالة  فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخريواد أكد 
الطوارئ بني محاية صثة االننان و جتاوز حدود اسحماية اىل انتهاك حقوق االننان، وتوضيح دولة اسحق والقانون يف ظل جائثة  

 كورونا، مع توضيح النياسة الوطةية ملكافثة اعأمراض النارية و االجراءات  االحرتازية اليت تتخدها النلطةة ملواجهة وباء كورونا. 
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معايل املنتشار على توصيات  اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛ أكد معايل املنتشار الدكتور خالد حممد القاضي   يف توصيات9ن
ع  موضوع مداخلته حول اسحماية الدستورية للثقوق واسحريات وكيفية التعايش مع اعأزمة واليت جاءت  ضيالدكتور خالد حممد القا

 فيما يلي:
 نشر ثقافة الوعي بالدستور والقانون لالستعداد املحكر ملواجهة اعأوبئة. .9
الةظر فيها لكي  نحقى كدول ومةظمات  مراجعة اجملتمع الدويل لكل اللوائح الصثية العاملية وفقا الثار جائثة كورونا، جيب إعادة .0

 بعيدي  ع  عةصر املفاجئة يف مثل هذه االزمات.
 تعديل بعض نصوص الدساتري لتنمح  دمواجهة االوبئة واجلوائح.         .3
أمهية اخنراط الدول ضم   معايل املنتشار الدكتور خالد حممد القاضي على توصيات اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛كما أكد  .4

ةظومة الدولية سحقوق االننان، للتأكيد على احرتامها دمختلف جوانحها املدنية واالاتصادية وحىت النياسية مةها، حي  جعلت امل
الةص الدستوري يتطور ليواكب التطور الذي يعرفه العامل اليوم على منتوى حقوق االننان، وبالتايل فالوثيقة الدستورية والةص 

انونية اال ان تكون مطابقة له ومةاسحة وهو ما تأكد م  خالل الةصوص القانونية اليت صدرت الدستوري الميك  للةصوص الق
 دموجب اجلائثة واليت اخذت بعني االعتحار مطابقة كل املحادئ الدستورية، وبالطحع حتت راابة احملاكم الدستورية.

النيد املنتشار عحد العزيز  على توصيات رياض فخري؛ اعأستاذ الدكتور : أكد النيد املنتشار عحد العزيز وايدي   يف توصيات0ن
 واليت جاءت فيما يلي: وايدي

، للوصول اىل مرحلة التعايش معه واستمرارية 91-استمرار عمل اجلهاز القضائي بةفس املةهجية املواكحة ملنتجدات فريوس كوفيد .9
 خدمات املرفق القضائي بكفاءة وجودة عالية.

حيق الةصوص القانونية أخذا بعني االعتحار خصوصية املرحلة وصعوبات وحتديات حالة الطوارئ اجتماعيا التعامل مع املةازعات وتط .0
 وااتصاديا  أخذا بعني االعتحار ان القاضي يتمثل روح العدالة اكثر مةه التطحيق اسحريف للةصوص القانونية.

  إىل التقاضي اإللكرتوين.استعداد القضاة ثقافيا لالنتقال م  وضعية التقاضي اسحضوري و العلين .3
وضع الةصوص القانونية الكفيلة بتغطية خمتلف التفاصيل اليت تثريها عملية التقاضي اإللكرتوين حىت ال تظل عرضة لالجتهادات  .4

 املتضاربة
 النتقال اإللكرتوينجتهيز احملاكم واحملامني والنجون وخمتلف اإلدارات ذات الصلة دما يلزم تقةيا و بشريا دما يلزم ملواكحة عملية ا .5
 اسحرص على ضمان محاديء احملاكمة العادلة وفق ما تةص عليه املواثيق الدولية. .6

لعلها جتد طريقها  توصيات الةقيب عمر ودار اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛ رئيس اجللنة عرض الةقيب عمر ودار   يف توصيات3ن
  اىل التطحيق م  خالل هذا املؤمتر الدويل وهي كالتايل:

 العمل على ضمان استمرار احملامي يف تأدية دوره يف الدفاع وفق ما تقتضيه ضمانات احملاكمة العادلة. -9
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 تكثيف عمليات التثنيس و التوعية دما يقتضيه التعامل مع خصوصيات املرحلة و حالة الطوارئ  -0
رة القانونية و الوسائل الحديلة سحل ضرورة انفتاح احملامون على مهام جديدة ادمية إىل جانب مهمة الدفاع مثل االستشا -3

 املةازعات
 متكني احملامون م  القيام بحعض اإلجراءات اإلدارية و القانونية الزاميا -4
 جعل احملامي اادرا على إبرام بعض العقود و التصرفات احملتكرة حاليا م  احل بعض امله  اعأخرى -5
مواكحة االنتقال م  وضعية التقاضي العادي وع  بعد إىل  تكثيف التكوي  اعأساسي واملنتمر لفائدة احملامون م  أجل -6

 وضعية التقاضي اإللكرتوين
 إشراك احملامي والقاضي  يف التثضري لالنتقال اإللكرتوين للعدالة. -7

مةري  النيد الدكتور التوصيات املقرتحة م  اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛ رئيس اجللنة عرض الةقيب عمر ودار   يف توصيات4ن
 وجاءت كالتايل: هديامل
 الدعوة إىل إنشاء اانون دويل للتضام  الصثي. .9
 الدعو اىل تأسيس مرصد عريب لتدبري االزمات الصثية .0
 إصدار اإلعالن العريب للتضام  الصثي يف فرتات تفشي االوبئة .3
بصثة اإلننان بةشر كافة  دعوة اسحكومات اىل إلزام املختربات الوطةية والصثية اليت تشرف على اعأحباث العلمية املرتحطة .4

 املعطيات املتعلقة دمشاريعها وكذا االهداف اليت تتوخى حتقيقها عمال دمحدأ اسحق يف الةفاذ اىل املعلومات.
 وعن توصيات الجلسة الرابعة 

ملنئولية النياسية دموضوع املؤمتر، وحتديدا موضوع حالة حقوق اإلننان يف العامل العريب وا فضلية اعأستاذ الدكتور رياض فخري أشاد
 للمجتمع املدين وكيفية التعايش يف ظل أزمة كورونا 

 الةقيب عحد اللطيف بوعشري  توصيات النيد اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛ عرض   يف توصيات الةقيب عحد اللطيف بوعشري 5ن
 واليت جاءت فيما يلي:

 م  الدستور 51العهد الدويل و الفصل ضرورة احرتام ضمانات احملاكمة العادلة كما هو مةصوص عليه يف  .9
وأنه ميةع على أي دولة التشدد يف حالة الطوارئ الصثية، مع ضرورة مراعاة اختيار النجةاء يف االمتثال أمام احملاكم بشكل  .0

 نتيكة الكرتوين أو رامي، وضرورة هتيئ مجيع ااعات اجللنات بشاشات الكرتونية معززة بتقةيات الصوت و مجيع الوسائل اللوجي
ضرورة رصد تقةيني متخصصني ملواجهة مجيع الصعوبات التقةية وأنه جيب أن هتيئ التشريعات ملواجهة مجيع املطحات  مع عدم  .3

 استغالل حالة الطوارئ لتمرير اوانني جتهز على املكتنحات اسحقواية، 
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ضرورة وعي اطياف اجملتمع املغريب م  اضاة  ري الةقيب عحد اللطيف بوعش على توصيات النيد اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛مث أكد 
دلة وحمامون ومرتفقون، بتغيري العقليات واملفاهيم يف مرحلة ما بعد كورونا، وبالتايل فيظل سؤال احملاكمة العادلة ومعايري احملاكمة العا

اللة التشريعية تشتغل على وضع االليات يفرض نفنه يف ظل هذا املنتجد الذي سيفرض عليةا التعامل الكرتونيا، لذلك م  املؤكد ان ا
 القانونية املةاسحة م  اجل املرور النلس والةاعم م  احملاكمة ع  بعد اىل التقاضي ع  بعد. 

عمر  فضيلة اعأستاذ الدكتور توصيات اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛ عمر اخلطايحة عرض   يف توصيات فضيلة اعأستاذ الدكتور6ن
 :اخلطايحة على ما يلي

 ضرورة التوضيح والتمييز بني القانون العادي واانون الطوارئ  .9
 جيب تعزيز حضور اجملتمع املدين واشراكه  يف س  القوانني والتدابري االحرتازية .0
 جيب تكريس حقوق التقاضي بعدما مت تعطيلها دموجب اانون حالة الطوارئ .3
 معها بتشريع دولة.جيب ان ال تصحح اوانني الطوارئ اوانني دائمة وعدم التعامل  .4
 جيب املطالحة باسحقوق م  احيل حق الةقابات يف ان جتري اجتماعاهتا  واجياد بدائل . .5

يف ضرورة التوضيح والتمييز بني القانون العادي  عمر اخلطايحة فضيلة اعأستاذ الدكتور على توصيات اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛أكد 
جملتمع املدين واشراكه  يف س  القوانني والتدابري االحرتازية، وجيب تكريس حقوق التقاضي واانون الطوارئ  وأنه جيب تعزيز حضور ا

بعدما مت تعطيلها دموجب اانون حالة الطوارئ، كما جيب ان ال تصحح اوانني الطوارئ اوانني دائمة وعدم التعامل معها بتشريع دولة، 
 ي اجتماعاهتا  واجياد بدائلوجيب املطالحة باسحقوق م  احيل حق الةقابات يف ان جتر 

م   اعأستاذ  سعيد معاش  ما خلص إليه اعأستاذ الدكتور رياض فخري عرض رئيس اجللنة   يف توصيات اعأستاذ  سعيد معاش7ن
 جمموعة م  التوصيات :

 عدم استغالل حالة الطوارئ الصثية لن  تشريعات حتد م  املكتنحات اسحقواية .9
 ية .تقوية االجهزة اسحقواية احملل .0
 جيب تعزيز الرعاية الصثية و أن تكون املرافق الصثية كافية . .3
 أن تكون اخلدمات الصثية متاحة للجميع بدون متييز. .4
 أن تكزن اخلدمات الصثية نراعي اخالايات الطب .5
 ان ال يتم استغالل حالة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية. .6
 لة بداعي حالة الطوارئ.أن ال يتم وضع ايود م  اجل الولوج للعدا .7

للثدي  ع  موضوعه دولة اسحق والقانون يف ظل جائثة   الدكتور سعيد معاش على توصيات اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛وأكد 
 كورونا واليت جاءت كما يلي:
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 اية احملليةعدم استغالل حالة الطوارئ الصثية لن  تشريعات حتد م  املكتنحات اسحقواية، وضرورة تقوية االجهزة اسحقو  .9
جيب تعزيز الرعاية الصثية وأن تكون املرافق الصثية كافية مع ضرورة توفري اخلدمات الصثية متاحة للجميع بدون متييز مع  .0

مراعاة اخالايات الطب وان ال يتم استغالل حالة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية وأن ال يتم وضع ايود م  اجل 
 حالة الطوارئ. الولوج للعدالة بداعي

م  توصيات ما توصل إليه الدكتور حن  الغافري    يف توصيات الدكتور حن  الغافري  عرض اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛8ن
 ختص الشق االاتصادي  للثد م  اآلثار االاتصادية واليت جاءت كما يلي:

ق اسحكومي والتوسع يف االعفاءات الضريحية وختفيض أن سلطةة عمان اامت دمجموعة م  التدابري مةها مةح اروض وزيادة االنفا .9
يف اسعار الفائدة، مما يدعوا به إىل ايام الحةك املركزي الدويل حب  شركات التمويل والحةوك على املوافقة على طلحات تأجيل 

تأجيل و  نقطة 52ةنحة اشهر وخفض سعر الفائدة فيما خيص العمليات العموالت اعأجةحية ب 6ااناط وارباح فوائد املقرتضني  ل 
 اداء منتثقات املاء والكهرباء  ملدة ثالث اشهر بالةنحة للمؤسنات والشركات املتأثرة 

أن متةح النلطات املختصة بنلطةة عمان املؤسنات الصغرية واملتوسطة اسحق يف التأجري كجملة التدابري املتخدة ملواجهة فريوس   .0
  كرونا يف النلطةة

صابني بأمراض معدية.كما ان التعديالت اليت طالت القانون اوجحت على أن اي شخص يحقى عليه تزويد ضرورة تنفري املوتى امل .3
 املؤسنة الصثية باملعلومات اخلاصة به مع ضرورة التقيد بالتعليمات و االرشادات حتت طائلة عقوبات سجةية و غرامة 

دعوة مةظمة الصثة العاملية حكومات اجملتمع الدويل   الغافري الدكتور حنعلى توصيات  اعأستاذ الدكتور رياض فخري؛وعليه أكد 
فضيلة اعأستاذ الدكتور رياض بالتأكيد على تنفري املوتى املصابني بأمراض معديةإىل موطةهم اعأصلي ويف هناية التوصيات  توجه 

مؤمتر كما الشكر والتقدير ملعايل اعأستاذ بالشكر والتقدير جلاللة امللك حممد اخلامس ملك اململكة املغربية على رعايته لل فخري؛
الدكتور عمرو عزت سالمة، اعأمني العام الحتاد اجلامعات العربية وزير التعليم العاىل والحث  العلمى والتكةولوجيا اعأسحق ع  رعاية 

املةنق العام للمؤمتر املةظم م  احل احتاد اجلامعات العربية للمؤمتر الدويل واعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي والدكتور مصطفى الفوركي 
ميةة جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول دمديةة سطات باململكة املغربية والدكتورة أ

ة باململكة املغربية واعأستاذ الدكتور رشاد رضوان رئينة جملة الرائدة للقانون واعأعمال، واملركز الدويل للدراسات القانونية والعلوم اعأمةي
سامل مدير اجلامعة القامسية بالشاراة واعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية االتصال باجلامعة القامسية 

 امعات املشاركني ومجيع اسحضور.بالشاراة دولة اإلمارات العربية املتثدة وجلميع النادة املنتشاري  والقضاة واعأكادميني وطالب اجل
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أمين عام اتحاد الجامعات  استهل معالي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،
العربية، ووزير التعليم األسبق بجمهورية مصر العربية، الذي حديثه بعبارات 

 الترحيب والشكر الكبيرين لجميع المتدخلين، وأشاد بموضوع المؤتمر. 

باجللنة اخلتامية للتوصيات   ستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،معايل اعأويف كلمة 
اإلمجالية للمؤمتر الدويل بدأ باسحدي  ع  توصيات اجللنة حول حمور حقوق 
اإلننان وحالة الطوارئ يف ظل جائثة فريوس كورونا، وماهية اسحريات الشخصية 

تأثر بشكل كحري والظروف االستثةائية وحتديدا موضوع حقوق االننان الذي يرى أنه 
سواء بالتعطيل أو باالنتهاك، بنحب ظرفية حالة الطوارئ واإلجراءات املصاححة هلا، 

وحتديدا اسحقوق اعأساسية للمواطةني، كاسحق يف اسحصول على الرعاية الصثية، واسحق يف العمل، واسحق يف النك  واسحق يف التعليم،  
أكثر م  أي وات آخر بتقدمي الرعاية الصثية دون أي متييز عراي أو ديين، وعليه بدأ  كما دعا الدكتور  اسحكومات اىل ضرورة االلتزام

 يف عرض التوصيات كما يلي:

رئيس اجللنة ما أوصى  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،   يف توصيات فضيلة املنتشار الدكتور عحد اجمليد حممود عرض9ن
، حديثه ع  اسحق يف التقاضي وكيفية التعايش مع اعأزمة واليت انتهت دمجموعة م  حممود فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليدبه 

 التوصيات، فيما يلي: 
فرض محدأ التحاعد االجتماعي املعمول به يف ظل أزمة مرونا بعض الصعوبات العملية يف تةفيذ اخلرباء للمأموريات املةتدبني فيها  .9

نة بحعض اجلهات اسحكومية وشحه اسحكومية فضاًل ع  االجتماع بأطراف الدعوى وتحادل وخاصة فيما يتعلق باملعايةة واالستعا
 املنتةدات واالعرتاض على تقرير اخلربة وملعاجلة هذه اإلشكالية

إن إجراءات التقاضي ع  بعد اد مت اإلعداد هلا والعمل على اعأخذ هبا وتةفيذ إجراءاهتا م  احل تفشي وباء كرونا، وأن التأكيد  .0
لى استمرارية اعأخذ هبذه اإلجراءات بعد كرونا هو أمر مقرر واليت تفرض التواجد واسحضور املحاشر، أكد كذلك على ضرورة ع

توجه الدول العتماد حماكم املنتقحل، اليت أصحثت تفرض نفنها بقوة، م  خالل تدعيم الحةية التشريعية والفةية لتدعيم التقاضي 
واسحفاظ على مكتنحات مرحلة كورونا، م  خالل اإلبقاء على استخدام التواصل ع  بعد  ع  بعد لضرورة تدعيم التقاضي 

 والتقةيات اسحديثة، وعموما أكد على االستفادة بشدة م  أثر كورونا بدل التأثر م  اآلثار النلحية له فقط.
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ستعمال الوسائل التكةولوجية اسحديثة يف دعوة مجيع اجلهات القضائية إىل تدعيم نظام التقاضي ع  بعد دما يؤكد التوجهه حنو ا .3
إجراءات احملاكم وإن ذلك ينتلزم إعداد التجهيزات الفةية الالزمة م  معدات ووصالت فةية وكذلك إصدار اعأدوات التشريعية 

 املختلفة م  اوانني وارارات لتعدمي هذا التوجه.

واليت فضيلة الدكتور املنتشار عحد اجمليد حممود ى توصيات رئيس اجللنة عل معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،مث أكد 
 جاءت:

أمهية دعوة مجيع اجلهات القضائية إىل تدعيم نظام التقاضي ع  بعد دما يؤكد التوجهه حنو استعمال الوسائل التكةولوجية اسحديثة  .9
صالت فةية وكذلك إصدار اعأدوات التشريعية يف إجراءات احملاكم وإن ذلك ينتلزم إعداد التجهيزات الفةية الالزمة م  معدات وو 

 املختلفة م  اوانني وارارات لتعدمي هذا التوجه. 
التأكيد على استمرارية اعأخذ بإجراءات "التقاضي ع  بعد" بعد  انتهاء أزمة كرونا، ضرورة توجه الدول العتماد حماكم املنتقحل،  .0

لتشريعية والفةية لتدعيم التقاضي ع  بعد لضرورة تدعيم التقاضي  اليت أصحثت تفرض نفنها بقوة، م  خالل تدعيم الحةية ا
واسحفاظ على مكتنحات مرحلة كورونا، م  خالل اإلبقاء على استخدام التواصل ع  بعد والتقةيات اسحديثة، وعموما أكد على 

 االستفادة بشدة م  أثر كورونا بدل التأثر م  اآلثار النلحية له فقط.

عرض معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، رئيس ة املنتشار اعأستاذ الدكتور أمحد عحد الظاهر موسى   يف توصيات فضيل0ن
موضوع اسحماية القضائية للثقوق واسحريات يف زم   عن فضيلة املنتشار اعأستاذ الدكتور أمحد عحد الظاهر موسى اجللنة ما أوصى به 

جمموعة م  التوصيات، م  بيةها ح  القضاء أو احملاكم على أن تُعمل يف أحكامها على  حي  أكد سعادة اعأستاذ الدكتور كورونا،
 وجاءت توصياته فيما يلي:  معايري الضرورة والتةاسب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على ضوء هذي  الضابطني 

سب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على ح  القضاء أو احملاكم أن تُعمل يف أحكامها معايري الضرورة والتةا .9
ضوء هذي  الضابطني وأن يتم ذلك بتوجيه م  وزارة العدل يف كافة الدول مع ضرورة املوازنة بني اإلجراءات اسحكومية والقرارات 

 املتخذة وبني التأثري على حقوق االننان
حي  جيب مراعاة حقوق االننان بالدرجة اعأوىل وعدم إهدارها حتت أي  ضرورة تقييدها بزم  معني ودون تركها ملدة طويلة، .0

 ظرف.  

رئيس اجللنة على توصيات فضيلة املنتشار اعأستاذ الدكتور أمحد عحد الظاهر  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،مث أكد 
 فيما يلي: موسى
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والتةاسب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على  ح  القضاء أو احملاكم أن تُعمل يف أحكامها معايري الضرورة .9
 ضوء هذي  الضابطني بتوجيه م  وزارة العدل يف كافة الدول 

 ضرورة املوازنة بني اإلجراءات اسحكومية والقرارات املتخذة وبني التأثري على حقوق االننان .0
ب مراعاة حقوق االننان بالدرجة اعأوىل وعدم إهدارها حتت أي ضرورة تقييدها بزم  معني ودون تركها ملدة طويلة، حي  جي .3

 ظرف.  

رئيس اجللنة ما أوصى به فضيلة    يف توصيات فضيلة الدكتور عحيد صاحل املخنت عرض معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،3ن
 واليت جاءت كما يلي: الدكتور عحيد صاحل املخنت

لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظماً حاكمة أو اوى سياسية او مجاعات متارس توظيف الوباء م  احل جهات معيةة  .9
اهليمةة والضغط، وهذا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب استغالهلا 

 لتثقيق أهداف خاصة
اخلطري دون تأثريات سلحية على حقوق اإلننان، وأن تتوجه كل  يةحغي أن يكون حول اعأولوية القصوى ملواجهة هذا التثدي .0

الدول حنو تدعيم الحةية التثتية سواء التشريعية أو اعأدوات الفةية للتوجه حنو تدعيم حماكم املنتقحل اليت تقوم على استخدام 
 التواصل ع  بعد بتقةيات حديثة

واء الوباء دون املناس الكحري حبقوق وحريات االننان  مع مراعاة الحعد ضرورة املوازنة بني التدابري االحرتازية الضرورية الحت .3
 الزمين حىت ال يتم استغالله لفرتة ما بعد زوال حالة اخلطر

أمهية توظيف وباء كورونا  فضيلة الدكتور عحيد صاحل املخنت يف على توصيات  معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،وعليه أكد 
جهات معيةة لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظمًا حاكمة أو اوى سياسية او مجاعات متارس اهليمةة م  احل  91كوفيد 

والضغط، وهذا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب استغالهلا لتثقيق أهداف 
 خاصة.

رئيس اجللنة، توصيات  كامل تركي عرض معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،    يف توصيات فضيلة اعأستاذ الدكتور مىن4ن 
 ملوضوع حالة الطوارئ والظروف االستثةائية يف ظل جائثة فريوس كورونا واليت جاءت كما يلي:اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي 

عحري واسحق الكامل يف اسحصول على املعلومة الصثية دما دعوة اسحكومات يف كافة الدول اىل ضرورة احرتام اسحق الكامل يف حرية الت .9
 يتةاسب مع املعايري الدولية، م  خالل تنهيل الوصول للمعلومات املتعلقة حبصيلة الوباء بنالسة وبدون تضليل

لجميع وبدون وأنه جيب على اسحكومات يف كافة الدول اختاذ التدابري الكاملة للرعاية الصثية لضمان تلقي العالج بشكل متاح ل .0
 أي متييز أو تفراة أو عةصرية وأن يتم ذلك بتوجيه م  مةظمة الصثة العاملية لكافة الدول
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ح  اسحكومات اليت ترغب يف احتواء والنيطرة على تفشي الفريوس بضرورة تعديل التدابري التابعة لقوانني اهلجرة وأن يتم ذلك  .3
 بتوجيه م  مةظمة الصثة العاملية لكافة الدول

 رة إعطاء اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها الوباء دون التأثري النليب على اسحقوق اعأساسية لإلننانضرو  .4
عدم توظيف حالة اعأوبئة لتثقيق أهداف سياسية م  طرف مجاعات وجهات سواء كانت حكومات او اوى سياسية أو  .5

 تعارض مع القيم اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان. ااتصادية ملمارسة اهليمةة والضغط، نظرا ملا يعكنه ذلك م 

 فيما يلي: اعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي على توصيات معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة،وعليه أكد 
لصثية دما دعوة اسحكومات يف كافة الدول اىل ضرورة احرتام اسحق الكامل يف حرية التعحري واسحق الكامل يف اسحصول على املعلومة ا .9

 يتةاسب مع املعايري الدولية، م  خالل تنهيل الوصول للمعلومات املتعلقة حبصيلة الوباء بنالسة وبدون تضليل
ضرورة أن تتوجه مةظمة الصثة العاملية لكافة الدول بأنه جيب على اسحكومات يف كافة الدول اختاذ التدابري الكاملة للرعاية  .0

 متاح للجميع وبدون أي متييز أو تفراة أو عةصرية الصثية لضمان تلقي العالج بشكل 
أن يتم ح  اسحكومات اليت ترغب يف احتواء والنيطرة على تفشي الفريوس بضرورة تعديل التدابري التابعة لقوانني اهلجرة، مع  .3

 اسية لإلننان،ضرورة إعطاء اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها الوباء دون التأثري النليب على اسحقوق اعأس
عدم توظيف حالة اعأوبئة لتثقيق أهداف سياسية م  طرف مجاعات وجهات سواء كانت حكومات أو اوى سياسية أو  .4

 ااتصادية ملمارسة اهليمةة والضغط، نظرا ملا يعكنه ذلك م  تعارض مع القيم اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان.

بالشكر والتقدير جلاللة امللك حممد اخلامس ملك اململكة املغربية  ر عمرو عزت سالمة،معايل اعأستاذ الدكتو ويف هناية التوصيات توجه 
على رعايته للمؤمتر والشكر والتقدير لفضيلة اعأستاذ الدكتور رياض فخري مدير الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول، واعأستاذ 

عام للمؤمتر املةظم م  احل جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الدكتور مىن كامل تركي والدكتور مصطفى الفوركي املةنق ال
ل، الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول دمديةة سطات باململكة املغربية والدكتورة أميةة رضوان رئينة جملة الرائدة للقانون واعأعما

ة املغربية واعأستاذ الدكتور رشاد سامل مدير اجلامعة القامسية بالشاراة واعأستاذ واملركز الدويل للدراسات القانونية والعلوم اعأمةية باململك
الدكتور عطا حن  عحد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية االتصال باجلامعة القامسية بالشاراة دولة اإلمارات العربية املتثدة وجلميع 

 شاركني ومجيع اسحضور.النادة املنتشاري  والقضاة واعأكادميني وطالب اجلامعات امل
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  رئيس الجلسةاستهل معالي المستشار القاضي الدكتور خالد محمد القاضي 
كلمته باسحدي  ع  أزمة كورونا اليت اجتاحت العامل على حني غرة ، وأعلةته مةظمة 
الصثة العاملية " وباًءا عاملًيا" وم  مث فرضت على اسحكومات والشعوب وااًعا جديداً 

ا منتعًدا له، وسط مشاعر عارمة بأن اإلننانية تواجه معركة بقاء مل مل يك  أحدً 
تعرفها م  احل. دما ااتضى م  كل دول العامل اختاذ ثلة إجراءات احرتازية استثةائية 
عاجلة ملواجهة حالة الطوارئ الصثية مةها ؛ فرض ايود على حركة انتقال املواطةني، 

سة باجلامعات واملدارس، وتعطيل العمل وتعطيل العمل باحملاكم ، وتعطيل الدرا
بالوزارات واهليئات اسحكومية ،وغلق اسحوانيت واملوالت واعأندية ، كليًا ، أو جزئيًا ملدة ساعات حمددة ، وحظر االجتماعات واملواكب 

ض النلع واملةتجات، وغريها م  أشكال التجمعات، وإلزام القادمني م  اخلارج باخلضوع إلجراءات اسحجر الصثي، وحظر تصدير بع
ووضع ايود على تداوهلا ، وإلزام املنتشفيات اخلاصة لتقدمي الرعاية الصثية للثاالت املرضية املشتحه بإصابتها ، وفرض الراابة على 
أعمال املختربات املعملية يف املواد الحيولوجية ، وختصيص مقار م  اعأماك  اململوكة للدولة لتجهيزها كمنتشفيات ميدانية 

على أمهية استشراف اسحياة املنتقحلية ما بعد الوباء منتعرضاً  املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضيوأكد معايل  مؤاتة.وغريها.
 أهم التوصيات اليت جاءت هبذا احملور كما يلي:

الد حممد القاضي جمموعة   يف توصيات معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة عرض معايل املنتشار القاضي الدكتور خ9ن
 التوصيات اليت ادمها معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة كما يلي:

القيام بشراكات متعددة م  أجل العمل املةنق واملحتكر إلجياد حلول ال تقتصر على دعم املتعلمني واملعلمني يف الوات الراه  بل  .9
 جيب أن تنتمر إىل ما بعد اجلائثة،

جراء إصالحات دائمة يف اطاع الصثة العامة وإصالح أوجه القصور اعأخرى يف الحةية التثتية العامة مثال على اسحكومات  إ .0
 االنتقال إىل التعليم ع  بعد ويف أنظمة الةقل، وأنظمة الكشف ع  اعأمراض يف املنتشفيات العامة.

 .91التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية و مةها وباء كوفيد  .3
ولكي نكون أكثر مرونة يف مواجهة اعأوبئة يف املنتقحل و جتةب أسوء تغريات حنتاج إىل نظام ااتصادي اادر على تقليص اإلنتاج  .4

بطريقة ال تعين فقدان سحل العيش لذلك حنتاج إىل عقلية ااتصادية خمتلفة تحدأ يف استشراف املنتقحل و املزيد م  الفرص للعيش 
 بإنتاجية كافية ضم  اسحاجة دون زيادة الفقر.بشكل خمتلف تنمح لةا 

مع زيادة اعأزمات مع هذه اجلائثة على اعأفراد واملؤسنات اسحرص على إعادة تشكيل وعي املواط  والرتكيز على ثقافة التكيف  .5
 وغرس هذا الوعي  بشكل مةتظم بني القطاعات املختلفة ليصحح أسلوب حياة.
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تقدم الرؤى واسحلول واملقرتحات واخلطط احملكمة يف جماالت اسحياة املختلفة و الرتكيز على مواكحة  إعادة تأهيل املراكز الحثثية اليت .6
 التغريات اسحاصلة و إشراك املواط  يف التغيري و الحةاء.

 معايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة: على توصيات معايل املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضيوأكد 
القيام بشراكات متعددة م  أجل العمل املةنق واملحتكر إلجياد حلول ال تقتصر على دعم املتعلمني واملعلمني يف الوات استمرار  .9

الراه  إىل ما بعد اجلائثة، إعادة تأهيل املراكز الحثثية اليت تقدم الرؤى واسحلول واملقرتحات واخلطط احملكمة يف جماالت اسحياة 
 كحة التغريات اسحاصلة وإشراك املواط  يف التغيري و الحةاءاملختلفة والرتكيز على موا 

على اسحكومات  إجراء إصالحات دائمة يف اطاع الصثة العامة وإصالح أوجه القصور اعأخرى يف الحةية التثتية العامة مثال  .0
 .االنتقال إىل التعليم ع  بعد ويف أنظمة الةقل، وأنظمة الكشف ع  اعأمراض يف املنتشفيات العامة

 ، واملرونة يف مواجهة اعأوبئة يف املنتقحل91ضرورة التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية ومةها وباء كوفيد  .3
اسحاجة إىل نظام ااتصادي واستشراف املنتقحل اادر على تقليص اإلنتاج بطريقة ال تعين فقدان سحل العيش واملزيد م  الفرص  .4

 بإنتاجية كافية ضم  اسحاجة دون زيادة الفقر للعيش بشكل خمتلف تنمح لةا
على اعأفراد واملؤسنات اسحرص على إعادة تشكيل وعي املواط  والرتكيز على ثقافة التكيف وغرس هذا الوعي بشكل مةتظم بني  .5

 القطاعات املختلفة ليصحح أسلوب حياة مع هذه اجلائثة

عرض معايل املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضي جمموعة  حيم  يف توصيات فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الر 0ن
يف حديثه ع  مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وات اعأزمات  التوصيات اليت ادمها فضيلة اعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم

 كما يلي:  بالتطحيق على جائثة كورونا
 املضللة واملزيفة نالشائعات ،إنشاء مراكز متخصصة لرصد ومكافثة املعلومات  .9
ضرورة تحين طراا جديدة ومحتكرة ملواجهة الشائعات تواكب تطور أدوات إطالق الشائعات م  خالل إدماج املنتخدم نفنة  .0

 وحثهم علي علي اإلبالغ ع  احملتوي املشكوك فية أو علي االال عدم إعادة نشرها
 موضوع هذه الشائعة،تزويد اجلمهور باملعلومات الصثيثة والنليمة حول  .3
ضرورة تحين إسرتاتيجية املواجهة اجملتمعية م  خالل إدماج املنتخدم نفنه يف مواجهة الشائعات ع  طريق نشر الوعي بني  .4

 املنتخدمني وحثهم على اإلبالغ على احملتوى املشكوك فيه.

ضرورة تحين  اذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيمفضيلة اعأست على توصيات معايل املنتشار القاضي الدكتور خالد حممد القاضيأكد 
طراا جديدة ومحتكرة ملواجهة الشائعات تواكب تطور أدوات إطالق الشائعات م  خالل إدماج املنتخدم نفنة وحثهم علي علي 
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تور مصطفى اإلبالغ ع  احملتوي املشكوك فية أو علي االال عدم إعادة نشرها، مث دعا رئيس اجللنة املتدخل الثال  فضيلة الدك
 الفوركي للثدي  ع  التجارة اإللكرتونية أكرب منتفيد م  الوباء.

اليت ادمها فضيلة الدكتور مصطفى  عرض معايل القاضي الدكتور خالد القاضي    يف توصيات فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي9ن
 كما يلي:يف حديثه ع  التجارة اإللكرتونية أكرب منتفيد م  الوباء،    الفوركي

كون التجارة اإللكرتونية ترتحط دمجموعة م  التثديات خاصة تحادل املعلومات  بني اعأفراد واملؤسنات والدول، وهذا ال ميةع ب .9
م  وجود خماطر يف املعامالت مما ينتدعي وضع ضوابط اانونية وفةية وتقةية لتةظيم جمال التجارة اإللكرتونية ومحاية املنتهلك م  

رسات اليت اد تةهجها بعض املوااع اخلاصة بالحيع عرب شحكة اعأنرتنيت سواء تلك املتعلقة باعأداء جهة أخرى م  بعض املما
 وعةاصره أو يف جودة النلعة ومواصفاهتا،

حي   PAYPALكثل ملنألة حفظ الحطااة م  االخرتاق ع  طريق القيام بالشراء عرب احملافظ االلكرتونية االفرتاضية و مةها  .0
 كةك م  ربط بطااتك الحةكية والقيام م  خالله بعملية الدفع بكل امان مع دفع رسوم طفيفة جدا ال تأثر.أن هذا املواع مي

كما أن احملافظ االلكرتونية حتمي املنتهلك ع  طريق إمكانية التحليغ ع  النلعة لو كانت رديئة او غري مطابقة للشروط حي  أن  .3
حناب الحائع وجيمد رصيده اىل غاية حل املشكل مع املنتهلك باإلضافة اىل هذا املواع حني التأكد م  االمر يقوم بتعليق 

 خدمة الوساطة اليت يقوم هبا هذا املواع عرب فتح جنر التواصل بني املنتهلك والحائع. 
فظ الشراء عرب اعأنرتنيت ميك  أن يكون حمل خطر  على بيانات املنتهلك يف العديد م  اسحاالت وكثل هلذه املنألة جيب ح .4

الحطااة م  االخرتاق ع  طريق القيام بالشراء عرب احملافظ اإللكرتونية كمواع "بايحال" ، إذ حتمي هذه احملافظ اإللكرتونية املنتهلك 
بتعليق تنليم الثم  يف حالة عدم مطابقة النلع للمواصفات املتفق عليها إىل أن يتم تنوية املشكل، باإلضافة إىل جنر الوساطة 

 هذا املواع بني املنتهلك والحائع. اليت يقدمها

يف أن الشراء عرب اعأنرتنيت ميك  أن يكون   على توصيات فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي معايل القاضي الدكتور خالد القاضيأكد 
لقيام بالشراء حمل خطر  على بيانات املنتهلك يف العديد م  اسحاالت وكثل هلذه املنألة جيب حفظ الحطااة م  االخرتاق ع  طريق ا

 عرب احملافظ اإللكرتونية كمواع "بايحال" ، إذ حتمي هذه احملافظ اإللكرتونية املنتهلك بتعليق تنليم الثم  يف حالة عدم مطابقة النلع
 للمواصفات املتفق عليها إىل أن يتم تنوية املشكل، باإلضافة إىل جنر الوساطة اليت يقدمها هذا املواع بني املنتهلك والحائع

اليت ادمها    يف توصيات فضيلة الدكتور فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححب  عرض معايل القاضي الدكتور خالد القاضي9ن
يف حديثه ع  الضوابط القانونية جلرائم تقةية املعلومات يف مواجهة الوباء وكيفية التعايش مع فضيلة اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححب  
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يف أن القضاء و التشريع جيةح إىل خرق اخلصوصية وهو ما سوف يكون أكثر حدة يف ع جديد ملكافثة اإلرهاب، اعأزمة منوذج تشري
 وجاءت توصياته فيما يلي: املنتجد،  91ظل جائثة كورونا كوفيد 

ةثوا ع  وأن ال جي les bigs dataجيب على املشرعني يف كافة الدول العربية أن يتةحئوا إىل اإلشكاالت اليت ستطرحها   .9
 االستغةاء ع  اسحرية الشخصية واسحياة اخلاصة خاصًة يف ظل وضع شرحية يف جنم اإلننان.

، لقد تحني بشكل كحري احتمالية واوع جرائم إرهابية 91التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأزمات العاملية ومةها وباء كوفيد  .0
نا، وأّدى هذا الوباء إىل ازدياد اجلرائم اإللكرتونية بشكل كحري.لذلك يتعني مرتحطة بشكل محاشر أو غري محاشر بانتشار وباء كورو 

على النلطات املعةية اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية ملواجهة هذه اإلشكاليات مع  لزوم التوازن بني حتقيق املصلثة العامة يف هذا 
ه ال يقتضي اجلةوح حنو انتهاك هذه اسحقوق حتت منّمى النياق واحرتام اسحريات الشخصية واسحقوق اخلاصة لألفراد، حي  أن

اإلجراءات اإلحرتازية، فمثلما تقتضي مصلثة اجملتمع اسحد م  نشار الوباء ومكافثة اجلرائم وحتقيق الردع العام، تكم  هذه 
 املصلثة أيضاً  يف ضرورة اسحفاظ على حقوق اعأفراد وحرياهتم حىت يف ظل حاالت الطوارىء. 

خرى، إن اخلروج ع  محدأ املشروعية يحقى اجتاهًا مقحواًل يف القانون اجلزائي هبدف حتقيق العدالة، حي  ميك  اعأخذ م  جهة أ .3
بالدليل املتثصل ع  طريق استخدام وسيلة غري مشروعة. لك  تحقى اخلشية ماثلة م  تعنف مأموري الضحط م  هذا الوضع إذا 

 الوسائل دون حتديد ضوابط واضثة.ما ترك هلم مطلق الفاعلية باستخدام تلك 

 يف أنه  اعأستاذ الدكتور حممد أمحد ححب على توصيات فضيلة معايل القاضي الدكتور خالد القاضيأكد 
وأن ال جيةثوا ع   les bigs dataجيب على املشرعني يف كافة الدول العربية أن يتةحئوا إىل اإلشكاالت اليت ستطرحها   .9

 صية واسحياة اخلاصة خاصة يف ظل وضع شرحية يف جنم اإلننان. االستغةاء ع  اسحرية الشخ
يتعني على النلطات املعةية اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية ملواجهة هذه اإلشكاليات مع  لزوم التوازن بني حتقيق املصلثة العامة   .0

ي اجلةوح حنو انتهاك هذه اسحقوق حتت يف هذا النياق واحرتام اسحريات الشخصية واسحقوق اخلاصة لألفراد، حي  أنه ال يقتض
منّمى اإلجراءات اإلحرتازية، فمثلما تقتضي مصلثة اجملتمع اسحد م  نشار الوباء ومكافثة اجلرائم وحتقيق الردع العام، تكم  

 هذه املصلثة أيضاً  يف ضرورة اسحفاظ على حقوق اعأفراد وحرياهتم حىت يف ظل حاالت الطوارىء. 

أن تتكامل كل اجلهود الوطةية والعربية والغربية لتفعيل تلك اعأطروحات  معايل القاضي الدكتور خالد القاضي ت  أملويف هناية التوصيا
واعأوراق العلمية والدراسات واعأحباث واعأفكار واعأحالم إىل وااع عملي، تتواصل به ومعه مجيع اعأطراف املعةية حىت يتثقق للمواط  

قي باسحماية الدستورية سحقوق اإلننان يف زم  الطوارئ واعأزمات وكيفية استمرارية اسحياة يف ظل وجود الوباء العريب والغريب الوعي اسحقي
املنتجد لةةعم مجيعًا باالحرتام املتحادل للثقوق والواجحات واسحماية الدستورية ونضع ادما راسخة يف العامل املتثضر، ونقيم صرحا 

 كحري.اانونياً حضاريا لوطةةا العريب ال
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بالشكر والتقدير جلاللة امللك حممد اخلامس ملك اململكة املغربية على رعايته للمؤمتر  مث توجه معايل القاضي الدكتور خالد القاضي
وادم الشكر والتقدير ملعايل اعأستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، اعأمني العام الحتاد اجلامعات العربية وزير التعليم العاىل والحث  

ى والتكةولوجيا اعأسحق اجمهورية مصر العربية ع  رعاية احتاد اجلامعات العربية للمؤمتر والشكر التقدير لفضيلة اعأستاذ الدكتور العلم
رياض فخري مدير الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول، واعأستاذ الدكتور مىن كامل تركي والدكتور مصطفى الفوركي املةنق 

م م  احل جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعمال اجامعة اسحن  اعأول دمديةة سطات العام للمؤمتر املةظ
ة باململكة باململكة املغربية والدكتورة أميةة رضوان رئينة جملة الرائدة للقانون واعأعمال، واملركز الدويل للدراسات القانونية والعلوم اعأمةي

اذ الدكتور رشاد سامل مدير اجلامعة القامسية بالشاراة واعأستاذ الدكتور عطا حن  عحد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية املغربية واعأست
االتصال باجلامعة القامسية بالشاراة دولة اإلمارات العربية املتثدة وجلميع النادة املنتشاري  والقضاة واعأكادميني وطالب اجلامعات 

 ضور. املشاركني ومجيع اسح
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حي  رحب  الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيسها استهل فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي
بكل الفعاليات اسحاضرة م  النادة القضاة واملنتشاريون واملتخصصني واعأكادمييني 
والحاحثني م  الطالب وبكل املتتحعني على صفثات التواصل االجتماعي، مث استقرأ عةوان 

تطحيق حالة الطوارئ يف زم  جائثة كورونا بني الضوابط القانونية  اجللنة اليت تدور حول
واملمارسات الوااعية نمناذج " موضثًا أن توصيات اجللنة تدور ع  مناذج النوشيال ميديا 

املنتجد ، والتقةيات اسحديثة يف زم  كورونا بني ضمانات اسحماية  91وفريوس كوفيد 
كويت يف تطحيق شلونك واإلسوار اإللكرتوين منوذجا، الشخصية واملنطرة اجلزائية نجتربة ال

وأخريًا مدى تطحيق املادة  91وكذلك الرتخيص باستغالل براءات االخرتاع يف اجملال الطيب مدخل لتعميم لقاح منتقحلي ضد كوفيد 
يس اجللنة التوصيات  على آجال مدونة الشغل وعليه ارأ فضلية الدكتور مصطفى الفوركي رئ 0202مارس  03النادسة م  مرسوم 

 كما يلي:

الدكتور ضياء  اليت ادمها فضيلة اعأستاذ عرض فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي   يف توصيات فضيلة اعأستاذ الدكتور ضياء نعمان9ن
كتور اعأستاذ الد واد خرج  –أمناط خمتلفة م  املقاربات  –املنتجد  91يف حديثه ع  حول النوشيال ميديا وفريوس كوفيد  نعمان

 دمجموعة م  التوصيات خلصها يف: ضياء نعمان
 جيب على النوشيال ميديا وتطحيقاهتا أن تقوم بةصح اعأشخاص باالبتعاد ع  التطحيقات النلحية واعأخحار الزائفة. .9
 عدم اضاء وات كثري ملشاهدة حمتوى تطحيقات النوشيال ميديا. .0
 لعام لألفراد.نشر املعلومات الصثيثة والتوعوية اصد حتنني املزاج ا .3
 جيب التفكري يف تشكيل خلية أزمة متكونة م  جمموعة خرباء متخصصني لصياغة رسائل صثيثة وصثية. .4
 وضع هنج موحد للخروج حبوار يةاسب اعأزمة  .5
 جيب التأكيد على أن االجتهادات الفردية ال تزيد اعأزمة إال تعقيدا. .6

 يف أنه:اعأستاذ الدكتور ضياء نعمان  على توصيات رئيس اجللنة فضلية الدكتور مصطفى الفوركيوعليه أكد 
 جيب أن تقوم تطحيقات النوشيال ميديا بةصح اعأشخاص باالبتعاد ع  التطحيقات النلحية واعأخحار الزائفة .9
 دعوة كافة الشعوب إىل عدم اضاء وات كثري ملشاهدة حمتوى تطحيقات النوشيال ميديا .0
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قصد حتنني املزاج العام لألفراد، كما جيب التفكري يف تشكيل خلية أزمة متكونة م  جيب نشر املعلومات الصثيثة والتوعوية ب .3
 جمموعة خرباء متخصصني لصياغة رسائل صثيثة وصثية 

ضرورة وضع هنج موحد للخروج حبوار يةاسب اعأزمة دما يوجب جيب التأكيد على أن االجتهادات الفردية ال تزيد اعأزمة إال  .4
 تعقيدا.

اليت ادمها فضيلة اعأستاذ الدكتور معاذ  عرض فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي فضيلة اعأستاذ الدكتور ضياء نعمان   يف توصيات0ن
يف حديثه ع  التقةيات اسحديثة يف زم  كورونا بني ضمانات اسحماية الشخصية واملنطرة اجلزائية جتربة الكويت يف تطحيق  سليمان املال

 ذجا كما يلي:شلونك واإلسوار اإللكرتوين منو 
ضرورة اسحق يف اخلصوصية باستخدام هذا التطحيق املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخدام خاصية التتحع اجلغرايف ع  بعد  .9

 GPSلتثديد موااعهم، خصوصا أن تقةية الحلوثوث املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت مع تعطيل خاصية 
لفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق االلكرتوين وم  مث إرساهلا ملطابقة عدم املناس حبقهم يف الصورة بنحب التقاط "سي .0

مرات يف اليوم  3موااعهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوار االلكرتوين، كذلك هذه الفئة يقع عليها عبء التصوير أكثر م  
لكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية املعلومات يف مجيع الواحد وحق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخاطر الوااعة يف الحيئة اال

 أحناء العامل مةذ تفشي فريوس كورونا، واعتماد سياسة التعامل االلكرتوين ع  بعد يف أواات حظر التجوال.

 يف أنه: اعأستاذ الدكتور معاذ سليمان املال رئيس اجللنة على توصيات فضلية الدكتور مصطفى الفوركيوعليه أكد 
ضرورة اسحق يف اخلصوصية باستخدام هذا التطحيق املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخدام خاصية التتحع اجلغرايف ع  بعد  .9

 GPSلتثديد موااعهم، خصوصا أن تقةية الحلوثوث املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت مع تعطيل خاصية 
يلفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق االلكرتوين وم  مث إرساهلا عدم املناس حبق اإلننان يف الصورة بنحب التقاط "س .0

 ملطابقة موااعهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوار االلكرتوين، 
يف التأكيد على حق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخاطر الوااعة يف الحيئة االلكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية املعلومات  .3

 مجيع أحناء العامل مةذ تفشي فريوس كورونا، واعتماد سياسة التعامل االلكرتوين ع  بعد يف أواات حظر التجوال.

اليت ادمها فضيلة  رئيس اجللنة  التوصيات عرض فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي   يف توصيات فضيلة اعأستاذ الدكتور عايل0ن
خيص باستغالل براءات االخرتاع يف اجملال الطيب مدخل لتعميم لقاح منتقحلي ضد كوفيد يف حديثه ع  " الرت  اعأستاذ الدكتور عايل

 " كما يلي: 91
 ضرورة اللجوء إىل الرتاخيص الدوائية اإلجحارية واالستفادة م  املرونة اليت أوردهتا اتفااية تريحس .9
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ين املطالحة بإعادة صياغة اتفااية تريحس خاصة أن املادة طاملا أن هذا املؤمتر يشارك فيه متدخلون م  جل الدول العربية، اارتح تح .0
 .91مةها تنمح بتعديل هذا االتفاق بصفة دورية م  أجل حتقيق االستفادة بشكل عادل م  لقاح منتقحلي لكوفيد  79

تفادة م  املرونة ، واالس91اارتح تحين صياغة رؤية عربية موحدة لالستفادة م  تراخيص إجحارية خاصة بلقاح منتقحلي ضد كوفيد  .3
 اليت متةثها اتفااية تريحس يف االستفادة م  الرتاخيص اإلجحارية يف اجملال الدوائي.

 يف: رئيس اجللنة على توصيات اعأستاذ الدكتور عايل فضلية الدكتور مصطفى الفوركيوعليه أكد 
وردهتا اتفااية تريحس طاملا أن هذا املؤمتر يشارك فيه ضرورة اللجوء إىل الرتاخيص الدوائية اإلجحارية واالستفادة م  املرونة اليت أ .9

مةها تنمح بتعديل هذا  79متدخلون م  جل الدول العربية، اارتح تحين املطالحة بإعادة صياغة اتفااية تريحس خاصة أن املادة 
ادة م  املرونة اليت هبدف االستف 91االتفاق بصفة دورية م  أجل حتقيق االستفادة بشكل عادل م  لقاح منتقحلي لكوفيد 

 متةثها اتفااية تريحس يف االستفادة م  الرتاخيص اإلجحارية يف اجملال الدوائي.
 91تحين صياغة رؤية عربية موحدة لالستفادة م  تراخيص إجحارية خاصة بلقاح منتقحلي ضد كوفيد  .0

اليت ادمها فضيلة  ئيس اجللنة  التوصياتر  عرض فضيلة الدكتور مصطفى الفوركي   يف توصيات فضيلة الدكتورة أميةة رضوان0ن
 على آجال مدونة الشغل  0202مارس  03يف حديثها ع  مدى تطحيق املادة النادسة م  مرسوم  الدكتورة أميةة رضوان

 يف: رئيس اجللنة على توصيات فضيلة الدكتورة أميةة رضوان فضلية الدكتور مصطفى الفوركيوعليه أكد 
الشغل املغربية كغريها م  القوانني اسحديثة و املنتجدة تضمةت اواعد املوضوع و اواعد الشكل، و أن  ضرورة التأكيد بأن مدونة .9

هذه اعأخرية تضمةت آجاالت اانونية جيب احرتامها، و إال اعترب الفصل الذي يقوم به املشغل سواء يف إطار الفصل التأدييب أو 
جال أو كلها، و أهنا تنري عليها مقتضيات املادة النادسة م  املرسوم الفصل االاتصادي تعنفيا يف حالة خرق أحد هذه اآل

  املتعلق بن  أحكام خاصة حبالة 0202مارس  03ن 9449م  رجب  08الصادر بتاريخ   0.02.010بقانون رام 
الةصوص الطوارئ الصثية وإجراءات اإلعالن عةها، واليت تقضي بإيقاف سريان مفعول مجيع اآلجال املةصوص عليها يف 

التشريعية والتةظيمية اجلاري هبا العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصثية املعل  عةها على أن ينتأنف احتناهبا ابتداء م  اليوم 
 املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة.
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 البيان الختامي
 91المؤتمر الدولي االفتراضي للتعايش مع فيروس كورونا كوفيد 

 تنا مستمرة مع الوباءتحت شعار حيا
املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية، فعاليات جلناته يف سلنلته  91عقد املؤمتر الدويل التعايش مع فريوس كورونا كوفيد 

ل االفرتاضية، وذلك حتت شعار حياتةا منتمرة مع الوباء واد مجعت جملة القانون واعأعمال الدولية التابعة ملخترب الحث  اانون اعأعما
جامعة اسحن  اعأول سطات حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية وبشراكة جملة الرائدة للعلوم القانونية خنحة م  الشخصيات املهمة م  
رجال القانون والقضاء وأساتذة اجلامعات يف خمتلف الدول، كخطوة مهمة لتثقيق اهلدف اعأمسى لةشر الثقافة القانونية دوليًا بكيفية 

املنتجد يف ظل االجراءات االحرتازية اليت ميك  أن حتقق أهداف الثقافة القانونية يف الوط   91فريوس كورونا كوفيد التعايش مع 
 دولة، يف ب  حي محاشر. 922آالف مشاهد م  أكثر م   92العريب والغريب الستمراية اسحياة مع الوباء، وتابع اسحدث أكثر م  

 املةنق العام
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 لختاميةالتوصيات ا
 0202يوليو  99-92توصيات المؤتمر الدولي 

 التوصيات اخلتامية للمؤمتر الدويل
 أواًل: فيما يتعلق باسحماية الدستورية واسحقوق واسحريات

 نشر ثقافة الوعي بالدستور والقانون لالستعداد املحكر ملواجهة اعأوبئة. .9
عأثار جائثة كورونا، جيب إعادة الةظر فيها لكي نحقى كدول ومةظمات  مراجعة اجملتمع الدويل لكل اللوائح الصثية العاملية وفقا .0

 بعيدي  ع  عةصر املفاجئة يف مثل هذه االزمات.
 تعديل بعض نصوص الدساتري لتنمح  دمواجهة االوبئة واجلوائح.         .3
جوانحها املدنية واالاتصادية وحىت ضرورة اخنراط الدول ضم  املةظومة الدولية سحقوق االننان، للتأكيد على احرتامها دمختلف  .4

النياسية مةها، حي  جعلت الةص الدستوري يتطور ليواكب التطور الذي يعرفه العامل اليوم على منتوى حقوق االننان، 
وبالتايل فالوثيقة الدستورية والةص الدستوري الميك  للةصوص القانونية اال ان تكون مطابقة له ومةاسحة وهو ما تأكد م  خالل 
الةصوص القانونية اليت صدرت دموجب اجلائثة واليت اخذت بعني االعتحار مطابقة كل املحادئ الدستورية، وبالطحع حتت راابة 

 احملاكم الدستورية.
وأن ال جيةثوا ع   les bigs dataجيب على املشرعني يف كافة الدول العربية أن يتةحئوا إىل اإلشكاالت اليت ستطرحها   .5

 رية الشخصية واسحياة اخلاصة خاصة يف ظل وضع شرحية يف جنم اإلننان. االستغةاء ع  اسح
دعوة اسحكومات يف كافة الدول اىل ضرورة احرتام اسحق الكامل يف حرية التعحري واسحق الكامل يف اسحصول على املعلومة الصثية دما  .6

 صيلة الوباء بنالسة وبدون تضليليتةاسب مع املعايري الدولية، م  خالل تنهيل الوصول للمعلومات املتعلقة حب
أن يتم ح  اسحكومات اليت ترغب يف احتواء والنيطرة على تفشي الفريوس بضرورة تعديل التدابري التابعة لقوانني اهلجرة، مع  .7

 ضرورة إعطاء اعأولوية لضمان مواجهة التثديات اليت فرضها الوباء دون التأثري النليب على اسحقوق اعأساسية لإلننان،
تمرار القيام بشراكات متعددة م  أجل العمل املةنق واملحتكر إلجياد حلول ال تقتصر على دعم املتعلمني واملعلمني يف الوات اس .8

الراه  إىل ما بعد اجلائثة، إعادة تأهيل املراكز الحثثية اليت تقدم الرؤى واسحلول واملقرتحات واخلطط احملكمة يف جماالت اسحياة 
 لى مواكحة التغريات اسحاصلة وإشراك املواط  يف التغيري والحةاءاملختلفة والرتكيز ع

ضرورة املوازنة بني اإلجراءات اسحكومية والقرارات املتخذة وبني التأثري على حقوق االننان وتقييدها بزم  معني ودون تركها ملدة  .1
   طويلة، حي  جيب مراعاة حقوق االننان بالدرجة اعأوىل وعدم إهدارها حتت أي ظرف.
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عدم توظيف حالة اعأوبئة لتثقيق أهداف سياسية م  طرف مجاعات وجهات سواء كانت حكومات أو اوى سياسية أو  .92
 ااتصادية ملمارسة اهليمةة والضغط، نظرا ملا يعكنه ذلك م  تعارض مع القيم اعأخالاية ومحادئ حقوق اإلننان.

 تنحات اسحقواية، وضرورة تقوية االجهزة اسحقواية احملليةعدم استغالل حالة الطوارئ الصثية لن  تشريعات حتد م  املك .99
 ثانياً: فيما يتعلق دمةظمة الصثة العاملية واسحق يف الصثة

دعوة مةظمة الصثة العاملية بتوجيه حكومات اجملتمع الدويل باختاذ التدابري الكاملة للرعاية الصثية لضمان تلقي العالج بشكل  .9
 تفراة أو عةصرية  متاح للجميع وبدون أي متييز أو

 دعوة مةظمة الصثة العاملية بتوجيه إىل إنشاء اانون دويل للتضام  الصثي عاملي. .0
 دعوة مةظمة الصثة العاملية بتوجيه اىل تأسيس مرصد عريب لتدبري االزمات الصثية .3
 دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه بإصدار إعالن عريب للتضام  الصثي يف فرتات تفشي االوبئة. .4
دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه إىل تحين صياغة رؤية عربية موحدة لالستفادة م  تراخيص إجحارية خاصة بلقاح منتقحلي ضد   .5

 91كوفيد 
دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه إىل إلزام حكومات اجملتمع الدويل بإلزام املختربات الوطةية والصثية اليت تشرف على اعأحباث  .6

ملرتحطة بصثة اإلننان بةشر كافة املعطيات املتعلقة دمشاريعها وكذا االهداف اليت تتوخى حتقيقها عمال دمحدأ اسحق يف العلمية ا
 الةفاذ اىل املعلومات.

دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه إىل إلزام حكومات اجملتمع الدويل بإجراء إصالحات دائمة يف اطاع الصثة العامة وإصالح  .7
ور اعأخرى يف الحةية التثتية العامة مثل االنتقال إىل التعليم ع  بعد ويف أنظمة الةقل، وأنظمة الكشف ع  اعأمراض يف أوجه القص

 املنتشفيات العامة.
دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه إىل إلزام حكومات اجملتمع الدويل بضرورة تنفري املوتى املصابني بأمراض معدية املقيمني يف  .8

  دوهلم إىل موطةهم اعأصليدول غري
دعوة مةظمة الصثة العاملية بالتوجه إىل إلزام حكومات اجملتمع الدويل ضرورة اللجوء إىل الرتاخيص الدوائية اإلجحارية واالستفادة  .1

املطالحة بإعادة  م  املرونة اليت أوردهتا اتفااية تريحس طاملا أن هذا املؤمتر يشارك فيه متدخلون م  جل الدول العربية، اارتح تحين
مةها تنمح بتعديل هذا االتفاق بصفة دورية م  أجل حتقيق االستفادة بشكل عادل  79صياغة اتفااية تريحس خاصة أن املادة 

هبدف االستفادة م  املرونة اليت متةثها اتفااية تريحس يف االستفادة م  الرتاخيص اإلجحارية يف  91م  لقاح منتقحلي لكوفيد 
 ئي.اجملال الدوا



 

 91

 

 

 -119 - 

 

جيب تعزيز الرعاية الصثية وأن تكون املرافق الصثية كافية مع ضرورة توفري اخلدمات الصثية متاحة للجميع بدون متييز مع  .92
مراعاة اخالايات الطب وان ال يتم استغالل حالة الطوارئ  لإلجهاز على املكتنحات اسحقواية وأن ال يتم وضع ايود م  اجل 

 طوارئ.الولوج للعدالة بداعي حالة ال
دعوة اجملتمع الدويل وحكوماته ضرورة االلتزام أكثر م  أي وات آخر بتقدمي الرعاية الصثية دون أي متييز عراي أو ديين عأن  .99

التعطيل أو باالنتهاك، بنحب ظرفية حالة الطوارئ واإلجراءات املصاححة هلا، وحتديدا اسحقوق اعأساسية للمواطةني، كاسحق يف 
 الصثية، واسحق يف العمل، واسحق يف النك  واسحق يف التعليم، يؤثر سلحاً على الشعباسحصول على الرعاية 

 ثالثاً: فيما يتعلق باسحقوق الشخصية والوعي القانوين
على اعأفراد واملؤسنات اسحرص على إعادة تشكيل وعي املواط  والرتكيز على ثقافة التكيف وغرس هذا الوعي بشكل مةتظم بني  .9

 فة ليصحح أسلوب حياة مع هذه اجلائثةالقطاعات املختل
ضرورة تحين طرق جديدة ومحتكرة ملواجهة الشائعات تواكب تطور أدوات إطالق الشائعات م  خالل إدماج املنتخدم نفنة  .0

 وحثهم علي علي اإلبالغ ع  احملتوي املشكوك فية أو علي االال عدم إعادة نشرها
 ، واملرونة يف مواجهة اعأوبئة يف املنتقحل91زمات العاملية ومةها وباء كوفيد ضرورة التوجه حنو ااتصاد اسحروب ملواجهة اعأ .3
اسحاجة إىل نظام ااتصادي واستشراف املنتقحل اادر على تقليص اإلنتاج بطريقة ال تعين فقدان سحل العيش واملزيد م  الفرص  .4

 للعيش بشكل خمتلف تنمح لةا بإنتاجية كافية ضم  اسحاجة دون زيادة الفقر
التأكيد على اسحق يف اخلصوصية عةد استخدام تطحيقات إلزامية يف اسحجر الصثينالنوار اإللكرتوين اخلاص باملرااحة الصثية   .5

عدم  املناس باسحق يف اخلصوصية بنحب استخدام خاصية التتحع اجلغرايف ع  بعد لتثديد موااعهم، خصوصا أن تقةية الحلوثوث 
 GPSمع تعطيل خاصية  املنتثدثة حتدد تلك املوااع حىت

التأكيد على عدم املناس حبق اإلننان يف الصورة بنحب التقاط "سيلفي"، وحتميل الصور امللتقطة عرب التطحيق االلكرتوين وم  مث  .6
 إرساهلا ملطابقة موااعهم مع املواع اجلغرايف الذي حيدده النوار االلكرتوين، 

اطر الوااعة يف الحيئة االلكرتونية السيما مع ارتفاع وترية جرائم تقةية املعلومات يف التأكيد على حق اعأفراد الشعور باعأم  م  املخ .7
 مجيع أحناء العامل مةذ تفشي فريوس كورونا، واعتماد سياسة التعامل االلكرتوين ع  بعد يف أواات حظر التجوال.

 النلحية واعأخحار الزائفةجيب أن تقوم تطحيقات النوشيال ميديا بةصح اعأشخاص باالبتعاد ع  التطحيقات  .8
 دعوة كافة الشعوب إىل عدم اضاء وات كثري ملشاهدة حمتوى تطحيقات النوشيال ميديا .1

التأكيد على نشر املعلومات الصثيثة والتوعوية بقصد حتنني املزاج العام لألفراد، كما جيب التفكري يف تشكيل خلية أزمة  .92
 صثيثة وصثية  متكونة م  جمموعة خرباء متخصصني لصياغة رسائل

 التأكيد على تكثيف عمليات التثنيس و التوعية دما يقتضيه التعامل مع خصوصيات املرحلة وحالة الطوارئ .99
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التأكيد على خطورة عملية الشراء عرب اعأنرتنيت ميك  أن يكون حمل خطر  على بيانات املنتهلك يف العديد م  اسحاالت وكثل  .90
خرتاق ع  طريق القيام بالشراء عرب احملافظ اإللكرتونية كمواع "بايحال" ، إذ حتمي هذه هلذه املنألة جيب حفظ الحطااة م  اال

احملافظ اإللكرتونية املنتهلك بتعليق تنليم الثم  يف حالة عدم مطابقة النلع للمواصفات املتفق عليها إىل أن يتم تنوية املشكل، 
 املنتهلك والحائعباإلضافة إىل جنر الوساطة اليت يقدمها هذا املواع بني 

 رابعاً: فيما يتعلق باسحق يف القضاء فيما بعد الوباء
دعوة مجيع اجلهات القضائية إىل تدعيم نظام التقاضي ع  بعد دما يؤكد التوجهه حنو استعمال الوسائل التكةولوجية اسحديثة يف  .9

وصالت فةية وكذلك إصدار اعأدوات التشريعية إجراءات احملاكم وإن ذلك ينتلزم إعداد التجهيزات الفةية الالزمة م  معدات و 
 املختلفة م  اوانني وارارات لتعدمي هذا التوجه. 

التأكيد على استمرارية اعأخذ بإجراءات "التقاضي ع  بعد" بعد  انتهاء أزمة كرونا، ضرورة توجه الدول العتماد حماكم املنتقحل،  .0
التشريعية والفةية لتدعيم التقاضي ع  بعد لضرورة تدعيم التقاضي  اليت أصحثت تفرض نفنها بقوة، م  خالل تدعيم الحةية 

واسحفاظ على مكتنحات مرحلة كورونا، م  خالل اإلبقاء على استخدام التواصل ع  بعد والتقةيات اسحديثة، وعموما أكد على 
 االستفادة بشدة م  أثر كورونا بدل التأثر م  اآلثار النلحية له فقط.

اكم أن تُعمل يف أحكامها معايري الضرورة والتةاسب، والفصل بيةهما يف كل حالة، وتقيم اإلجراءات بةاء على ح  القضاء أو احمل .3
 ضوء هذي  الضابطني بتوجيه م  وزارة العدل يف كافة الدول 

قيق املصلثة العامة يتعني على النلطات املعةية اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية ملواجهة هذه اإلشكاليات مع  لزوم التوازن بني حت .4
يف هذا النياق واحرتام اسحريات الشخصية واسحقوق اخلاصة لألفراد، حي  أنه ال يقتضي اجلةوح حنو انتهاك هذه اسحقوق حتت 
منّمى اإلجراءات اإلحرتازية، فمثلما تقتضي مصلثة اجملتمع اسحد م  نشار الوباء ومكافثة اجلرائم وحتقيق الردع العام، تكم  

 لثة أيضاً  يف ضرورة اسحفاظ على حقوق اعأفراد وحرياهتم حىت يف ظل حاالت الطوارىء. هذه املص
التعامل مع املةازعات وتطحيق الةصوص القانونية أخذا بعني االعتحار خصوصية املرحلة وصعوبات وحتديات حالة الطوارئ اجتماعيا  .5

 كثر مةه التطحيق اسحريف للةصوص القانونية.وااتصاديا  أخذا بعني االعتحار أن القاضي يتمثل روح العدالة ا 
ضرورة التوضيح والتمييز بني القانون العادي واانون الطوارئ  وأنه جيب تعزيز حضور اجملتمع املدين واشراكه  يف س  القوانني  .6

ن ال تصحح اوانني والتدابري االحرتازية، وجيب تكريس حقوق التقاضي بعدما مت تعطيلها دموجب اانون حالة الطوارئ، كما جيب ا
الطوارئ اوانني دائمة وعدم التعامل معها بتشريع دولة، وجيب املطالحة باسحقوق م  احيل حق الةقابات يف ان جتري اجتماعاهتا  

 واجياد بدائل.
مرارية ، للوصول اىل مرحلة التعايش معه واست91-استمرار عمل اجلهاز القضائي بةفس املةهجية املواكحة ملنتجدات فريوس كوفيد .7

 خدمات املرفق القضائي بكفاءة وجودة عالية.
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ضرورة وعي اطياف اجملتمع املغريب م  اضاة وحمامون ومرتفقون، بتغيري العقليات واملفاهيم يف مرحلة ما بعد كورونا، وبالتايل فيظل  .8
عليةا التعامل الكرتونيا، لذلك م  سؤال احملاكمة العادلة ومعايري احملاكمة العادلة يفرض نفنه يف ظل هذا املنتجد الذي سيفرض 

املؤكد أن اعألة التشريعية تشتغل على وضع اآلليات القانونية املةاسحة م  أجل املرور النلس والةاعم م  احملاكمة ع  بعد اىل 
 التقاضي ع  بعد. 

وضع الةصوص القانونية الكفيلة استعداد القضاة ثقافيا لالنتقال م  وضعية التقاضي اسحضوري والعلين إىل التقاضي اإللكرتوين ب .1
 بتغطية خمتلف التفاصيل اليت تثريها عملية التقاضي اإللكرتوين حىت ال تظل عرضة لالجتهادات املتضاربة

ع جتهيز احملاكم واحملامني والنجون وخمتلف اإلدارات ذات الصلة دما يلزم تقةيا و بشريا دما يلزم ملواكحة عملية االنتقال اإللكرتوين م .92
 ص على ضمان محاديء احملاكمة العادلة وفق ما تةص عليه املواثيق الدولية.اسحر 

م  احل جهات معيةة لتثقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظمًا حاكمة أو اوى سياسية او  91توظيف وباء كورونا كوفيد  .99
اإلننان اضية أساسية، ولك  ال جيب  مجاعات متارس اهليمةة والضغط، وهذا اعأمر ال جيوز م  الةاحية اعأخالاية، فاحرتام حقوق

 استغالهلا لتثقيق أهداف خاصة.
ضرورة التأكيد بأن مدونة الشغل املغربية كغريها م  القوانني اسحديثة و املنتجدة تضمةت اواعد املوضوع و اواعد الشكل، و أن  .90

ه املشغل سواء يف إطار الفصل التأدييب أو هذه اعأخرية تضمةت آجاالت اانونية جيب احرتامها، و إال اعترب الفصل الذي يقوم ب
الفصل االاتصادي تعنفيا يف حالة خرق أحد هذه اآلجال أو كلها، و أهنا تنري عليها مقتضيات املادة النادسة م  املرسوم 

  املتعلق بن  أحكام خاصة حبالة 0202مارس  03ن 9449م  رجب  08الصادر بتاريخ   0.02.010بقانون رام 
ثية وإجراءات اإلعالن عةها، واليت تقضي بإيقاف سريان مفعول مجيع اآلجال املةصوص عليها يف الةصوص الطوارئ الص

التشريعية والتةظيمية اجلاري هبا العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصثية املعل  عةها على أن ينتأنف احتناهبا ابتداء م  اليوم 
 املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة.

ل على ضمان استمرار احملامي يف تأدية دوره يف الدفاع وفق ما تقتضيه ضمانات احملاكمة العادلة. ضرورة انفتاح احملامون على العم .93
مهام جديدة ادمية إىل جانب مهمة الدفاع مثل االستشارة القانونية والوسائل الحديلة سحل املةازعات ومتكني احملامون م  القيام 

 ية والقانونية الزاميابحعض اإلجراءات اإلدار 
جعل احملامي اادرا على إبرام بعض العقود والتصرفات احملتكرة حاليا م  احل بعض امله  اعأخرى، مع إشراك احملامي والقاضي  يف  .94

التثضري لالنتقال اإللكرتوين للعدالة هبدف تكثيف التكوي  اعأساسي واملنتمر لفائدة احملامون م  أجل مواكحة االنتقال م  
 عية التقاضي العادي وع  بعد إىل وضعية التقاضي اإللكرتوينوض

ضرورة وضع هنج موحد للخروج حبوار يةاسب اعأزمة دما يوجب جيب التأكيد على أن االجتهادات الفردية ال تزيد اعأزمة إال  .95
 تعقيدا.
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 مقرري اجللنات
 الصفة االسم

 بداعمحمد الحبيب 

 

 ن األعمال جامعة الحسن األولباحث بصف الدكتوراه مختبر البحث قانو 

 مريم خراج

 

 باحث بصف الدكتوراه مختبر البحث قانون األعمال جامعة الحسن األول

 محمد أفقير

 

 باحث بصف الدكتوراه مختبر البحث قانون األعمال جامعة الحسن األول

 ليلي ضالع

 

 لباحثة بصف الدكتوراه مختبر البحث قانون األعمال جامعة الحسن األو 

 عز الدين حيدا

 

 باحث بصف الدكتوراه مختبر البحث قانون األعمال جامعة الحسن األول

 ل كرماتصفي

 

 باحث بصف الدكتوراه جامعة ابن زهر أكادير المملكة المغربية
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