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 * افتتاحية للعدد* 
 

 
 
  املدير املسؤول:

 ذ. حممد القا مسي         

 
 
 

بسم هلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي ونغدو يف طريقنا حتى نبلغ مقام اليقني، والصالة والسالم على أشرف 

حلل عقدة من لساني ااملرسلني، نهر اهلدى وحبر الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و

 يفقهوا قولي...

 بعد: أما

فمن دواعي السرور أن نقص يف جمال النشر العلمي والبحث األكادميي،  سنوات خلتتتمة للمسار الذي بدأناه مند 

شريط عدد جديد من أعداد جملتنا، لكن؛ وباملقابل، فنفوسنا غامرة بأسف شديد وعزاء كبري، وذلك نظرا للظروف 

احلبيب على وجه التخصيص، ويتمثل سبب احلزن واألسى يف جائحة واألوضاع اليت مير بها العامل بصفة عامة ومغربنا 

فريوس كورونا الذي أضحى ذا أثر وخيم علي مجيع اجملاالت، على اإلنسان، على الصحة، على التعليم، على 

استه االقتصاد،...اخل، فنظرا ملا خلفه من أثر جسيم، فقد تناولته أنامل الباحثني والدارسني وباألخص القانونيني بدر

ومقاربته مقاربات قانونية عدة، لذلك؛ ارتأت معه جملة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية بعدما 

ـ  ـ  4و  3و  2و  1خصصت األعداد خاص الطوارئ  –كورونا  - 5لنشر املقاالت اليت تعاجل هذه الظاهرة، أن ختصص ملف خاص

 ملقاالت اليت تهم هذه اجلائحة، آملني أن يرفع اهلل البالء، آمني.لنشر باقي ا 2020  غشت 21الصحية، أي العدد 

، ستشكل حثون أجالء يف اجملال القانونيبا، ألفها غين مبقاالت وأحباث هذا الصرحمن واحد والعشرون الفالعدد 

 الوطن...للخزانة القانونية، وتقييما ملدى تأثري هذه املعضلة على خمتلف جماالت احلياة داخل بال شك إضافة 

العدد ، ويف انتظار مناقشة الظاهرة مناقشة قانونية حمكمةفالشكر اجلزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد على     

  ...أمسى عبارات التقدير واالحرتام. والسالم ولقبتفضلوا ب، 2020 شتنرب 22 العدد القادم أي

 

 28/07/2020اململكة املغربية يف  – بالرباط حرر
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 السيد ابراهيم الناصري
  

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

 القضاء االستعجايل يف ظل جائحة كورونا
 :ةــــمقدم

حول العالم،  191لفيروس كورونا املستجد كوفيد ن االنتشار املتسارعإ

، أدى الى قيام 2وتحوله ال جائحة وفقا لتصريحات منظمة الصحة العاملية

العديد من الدول باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتعامل مع هذا الوباء، بهدف 

تضييق انتشار الفيروس قدر املستطاع، حتى يتم ايجاد املصل الالزم للعالج، 

هذه االجراءات مثال: فرض حظر التجوال في بعض املناطق واملدن، وايضا ومن 

فرض حجر الصحي احتياطي لألفراد داخل منازلهم، ذلك ان توقفت جل مظاهر 

 ل العالم. الحياة اليومية في العديد من الدول حو

                                                           
 ية.بحسب توصيفات منظمة الصحة العالمصابة بفيروس كورونا الجديد  " هو اسم المرض الناجم عن اال19ن" كوفيد أيشار  1
حفي عقده ص" يمكن وصفه بأنه جائحة، جاء ذلك خالل مؤتمر covid19"علنت منظمة الصحة العالمية ان فيروس كورونا المستجِد أ 2

  .2020مارس 11المدير العام للمنظمة في جنيف، يوم االربعاء

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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واملغرب على غرار باقي الدول، فقد قام بمجموعة من الخطوات 

بكر كان الهدف منها ضبط تفش ي فيروس كرورنا القاتل  االستباقية في وقت جد م

 3في بالدنا، حيث ثم االعالن عن حالة الطوارئ الصحية، وفرض حظر التجوال،

وكما ايضا تم فرض تدابير الحجر الصحي على عموم املواطنين، والزامهم بالبقاء 

مل او في بيوتهم، وعدم مغادرتها اال للضرورة القصوى سواء  تعلق االمر بالع

اقتناء املواد الغذائية الضرورية او للعالج، باإلضافة الى انشاء الصندوق 

 الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا.

وبناءا على هذا الوضع، فقد تقرر بالتنسيق بين وزارة العدل واملجلس 

االعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تعليق انعقاد الجلسات 

ملكة، باستثناء الجلسات املتعلقة بالبت في القضايا بمختلف محاكم امل

 قضاء التحقيق.القضايا املعتقلين، و  االستعجالية و 

و على اعتبار ان القضاء االستعجالي قضاءا متميزا عن القضاء العادي،    

فقد اعتبره استاذ عبد هللا درميش كنظام االسعاف القانوني الذي يقي املراكز 

ار التي يمكن ان تهددها من جراء اتباع طريق التقاض ي القانونية من االخط

العادي، وكما ان حياة االنسان ساعة الخطر تكون رهنا بسرعة نجدته، فأنه 

كثيرا ما يتوقف نفاذ املركز القانوني على تعجيل بحمايته القضائية. ومن هنا 

                                                           
 (، يتعلق بالسن احكام خاصة بالطوارئ الصحية2020مارس 24)4114من رجب  28صادر بتاريخ  2.20.292مرسوم قانون رقم 3

. ومرسوم اخر رقم 1782، الصفحة1441رجب 29مكرر بتاريخ  6867واجراءات االعالن عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد

ي راب الوطن( يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء الت2020مارس 24)1441من رجب  29صادر بتاريخ  2.20.293

الصفحة  ،1441رجب 29بتاريخ  مكرر 6867. نشر بالجريدة الرسمية عدد 19المغربي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 

1783. 

ة ( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحي2020يونيو  9) 1441من شوال  17صادر في  406.20.2ـ اخر مرسوم رقم 

قة بها. منشور وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعل 19الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوروناـ كوفيد بسائر ارجاء التراب 

 .3392( الصفحة:2020يونيو  9) 1441شوال  17مكررـ 6889بالجريد الرسمية عدد 
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ي، نجد القضاء االستعجالي يختص بالفصل في االمور املستعجلة ذات طابع وقت

 4والتي ال تمس جوهر النزاع،

وفي هذا االطار قد نظم املشرع املغربي مؤسسة القضاء االستعجالي في  

 . 5من قانون املسطرة املدنية 154الى  149الفصول من 

وفي خضم الظروف الحاصلة بشأن فيروس كورونا، فالقضاء االستعجالي 

حة على مستوى كان امام محك حقيقي مع بعض  الدعاوى والقضايا املطرو 

املحاكم بسبب بفيروس كورونا، في املجال االسري واالجتماعي، واالداري، وقد 

 تمخض عن هذه املنازعات، مجموعة من االوامر القضائية في هذا الشأن.

وبناء على ما سبق ذكره يمكننا ان نتساءل :  ما مدى تأثير فيروس كورونا  

قضاء االستعجالي في ظل الفترة على القضايا االستعجالية املعروضة على ال

 الوبائية؟ وكيف تعامل القضاء االستعجالي مع هذه القضايا؟ 

ماد التصميم على وعليه لكي نحيط بالتساؤالت املطروحة سنحاول اعت 

يا املبحث االول: مظاهر تدخل القضاء االستعجالي في القضا املنوال التالي:

ثاني: موقف القضاء االستعجالي مع املبحث ال. املدنية خالل الفترة الوبائية

 .القضايا االدارية في ظل وباء كورونا املستجد

 

 

                                                           
عبد هللا درميش،  القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، مقال منشور بموقع،  4

post_2413.html?m=1-https://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog   :على  2020/6/6تاريخ تصفح

 . 11.41الساعة 
رة نص القانون المسط ( بالمصادقة على1974شتنبر  28)1394، رمضان11. بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  5

 .2741، الصفحة 1974شتنبر  30مكرر، بتاريخ  3230المدنية، نشر بالجريدة الرسمية عدد 

https://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_2413.html?m=1
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الل خستعجالي يف القضايا املدنية املبحث االول: مظاهر تدخل القضاء اال

 الفرتة الوبائية

فاملشرع املغربي جعل  من قانون املسطرة املدنية،   149لفصلعلى ضوء ا 

وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت، رئيس املحكمة االبتدائية يختص 

كلما توفر عنصر االستعجال في الصعوبات املتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل 

ع للتنفيذ، او االمر بالحراسة القضائية، او اي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزا

 في الجوهر قد احيل على املحكمة ام ال.

م اعاله، تعد اطار قانوني عام ينظ ذا من هذا املنطلق فاملادة املشار اليهاإ

صالحيات وتدخالت قاض ي االمور املستعجلة في القضايا ذات طبيعة استعجالية 

املتمثلة في تنفيذ حكم، سند قابل للتنفيذ، االمر بالحراسة النظرية، اجراء 

لقضايا في ا تحفظي. وقد يتدخل ايضا بناءا على قوانين خاصة كما هو شأن 

 الكراء.ب املتعلقة  القضايااالسرة، و 

االخيرة  اآلونةفي اطار الحديث عن القضاء االستعجالي، فقد اصدر في  و 

مجموعة من االوامر االستعجالية خالل الفترة الوبائية، ونخص بذكر منع سفر 

االسترحامية قبل  املحضون خارج ارض الوطن ) املطلب االول(، و منح املهلة 

 تنفيذ االفراغ )املطلب الثاني(.

 ض الوطناملطلب االول: منع سفر احملضون خارج ار

اثر من اثار الزواج الصحيح، وتمارس من طرف  6من الواضح ان الحضانة

االبوين معا ألنها تعتبر من واجباتهما مادامت الرابطة الزوجية قائمة وليس حقا 

 ، اي انهما مسؤولية ملزمة ألن الواجب يلزم، بينما يمكن التنازل ذي7لهما فقط

                                                           
الى  163ن المواد تناول المشرع المغربي الحضانة في الكتاب الثالث المعنون بالوالدة ونتائجها، ضمن القسم الثاني:" الحضانة"، م 6

 من مدونة االسرة. 186
 من دونة االسرة على ما يلي:" الحضانة من واجبات االبوين، ما دامت عالقة الزوجية قائمة". 164تنص المادة  7



  

  

  14P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

غير ان اسناد الحضانة و ممارستها من طرف احد االبوين او من  8الحق عن حقه.

غيرهما يطرح بحدة بعد انحالل ميثاق الزوجية، سواء بطالق او تطليق، وعلى 

اعتبار ان مدار الحضانة هو مصلحة املحضون، ذلك لتعزيز ما فيه حماية له، و 

، وقد 9استوجب االمر ذلك من ذلك تقرير في شأن  من هو مؤهل للحضانة كلما

حدد املشرع ترتيب مستحقي الحضانة بعد انحالل الرابطة الزوجية من خالل 

من مدونة االسرة وجعل االم في املرتبة االولى، ثم يليها االب، ثم ألم  171املادة 

االم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة ان تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح 

ية، مع جعل توفير لهال ناد الحضانة ألحد االقارب االكثر ارعاية املحضون، اس

 سكن الئق للمحضون من واجبات النفقة.

يتضح لنا بأن املشرع املغربي  10من مدونة االسرة، 179 وبالعودة الى املادة

قد اعطى لكل من النيابة العامة و النائب الشرعي للمحضون، حق تقديم طلب 

افقة نائبه الشرعي.منع السفر باملحضون الى خارج ا  رض الوطن، دون مو

 وكما ان النيابة العامة تتولى تبليغ الجهة املختصة مقرر املنع، قصد اتخاذ

 االجراءات الالزمة لضمان تنفيذ ذلك.

افقة السفر املحضون  خارج املغرب، يتم اللجوء  و عندما يتم رفض املو

 الى القاض ي االمور املستعجلة الستصدار االذن بذلك

 يستجاب لطلب االذن، اال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن و ال 

 عودة املحضون الى املغرب. 

                                                           
، الصفحة: 2005مراكش  محمد الشافعي، الزواج وانحالله في مدونة االسرة، الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة ابو عبيدةـ 8

292. 
 .329محمد الشافعي، مرجع سابق، الصفحة  9

السرة. بمثابة مدونة ا 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير 3)1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  10

 .418، الصفحة: 05/02/2004بتاريخ  5184منشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 
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ذا فالقضاء االستعجالي  يتم اللجوء اليه عندما يوجد نزاع بين الحاضن إ

والنائب الشرعي، وذلك في حالة امتناع النائب الشرعي عن  السماح بالسفر 

 ن على االنتقال به.باملحضون واصرار الحاضنة او الحاض

من مدونة االسرة، تعتبر بمثابة اطار تشريعي للقضاء  179وبما ان املادة  

االستعجالي في القضايا االسرية املتعلقة بالحضانة، فقد تطلب املشرع املغربي 

للبت في هذا نوع من القضايا ذات طبيعة استعجالية، توفر مجموعة من 

، 11ين الشروط الشكلية نجد االهليةالشروط الشكلية واملوضوعية، ومن ب

، التي ال تختلف عن باقي الشروط املتعلقة برفع الدعوى 13، واملصلحة 12والصفة

التي  15وعدم املساس بالجوهر 14العادية، واما االخرى  فهي  عنصر االستعجال

 تندرج ضمن الشروط املوضوعية.

ذن بالسفر لعبه القضاء االستعجالي،  في منح اال يو على الرغم دور الذي 

املحضون خارج ارض الوطن بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر في االحوال 

العادية التي ال يصادفها اي وباء او خطر، فإنه في ظل الوضع الحالي للمغرب 

الذي يشهد اوضاع مقلقة تمس بسالمة صحية للمواطنين، جعلته يغلق الحدود 

                                                           
ولها المشرع قاضي من تلقاء نفسه انعدامها وهي السلطة التي خان االهلية القانونية هي شرط من شروط رفع الدعوى حيث يقرر ال 11

 المغربي في الفصل االول من قانون المسطرة المدنية.
وكذا لمن  يمكن تعريف الصفة بأنها والية الشخص في مباشرة الدعوى، ومن ثم فهي تثبت لرافع الدعوى الذي يدعي الحق لنفسه، 12

 اتفاقية. ينوب عن صاحب الغير نيابة قانونية او
ة، نظر محمد بومهود، شروط التقاضي، دليل الملحق في المادة المسطرة المدنية، المعهد العالي للقضاء بدون ذكر سنة، وال مطبعا  -

 .32صفحة 
ر هي او بمعنى آخ يقصد بالمصلحة المنفعة او الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له قضائيا على طلباته كلها او بعضها، 13

البد للمدعي من  الحاجة الى الحماية القضائية، والعلة من هذا الشرط ان المحاكم لم توجد إلعطاء استشارات قانونية للمتخاصمين بل
نوني لضمان مصلحة، وشروط معينة لدخول باب القضاء، فمن دون هذه المصلحة ال يملك المدعي هذا الحق، فالمصلحة هي الضابط القا

 دم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها.جدية الدعوى وع

 .42نظر محمد بومهود، مرجع سابق، الصفحة ـ 
سرعة ال يقصد بعنصر االستعجال حسب البعض: " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه ب 14

ل وال قضاء االشارة اليه ان مشرعنا المغربي لم يعرف االستعجاتكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده"، ومما ينبغي 
 ية.من قانون المسطرة المدن 154الى  49االمور المستعجلة بصورة عامة وانما اكتفى بتنصيص على احكامها في الفصول من 

عة التاسعة، ، الطب2018مشروع ـ انظر عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مستجدات مسودة 

 .93، الصفحة 2019مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 
على ان  يقصد بعدم المساس بالموضوع او الجوهر، "اال ينظر قاضي االمور المستعجلة في الموضوع الدعوى وال في أصل الحق، 15

 الذي يكفي لتكوين قناعته".هذا ال يمنع من ان يتفحص موضوع الدعوى بشكل عرضي وبالقدر 

 .97ـ انظر عبد الكريم الطالب، مرجع سابق الصفحة 
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ياحية بسبب انتشار سريع للوباء البرية والجوية، والغاء كافة الرحالت الس

عبر مختلف بقع العالم، هذا  رواح كثيرةالذي حصد ا 19كورونا القاتل كوفيد 

الوضع  الذي اشرنا اليه سابقا وما صاحبه من اجراءات جعلنا نتساءل: هل 

يحق للحاضن او الحاضنة ان يتقدم بطلب االذن بسفر املحضون خارج ارض 

 نتشر؟  الوطن في ظل هذا الوباء امل

في هذا الصدد، فقد اصدرت املحكمة االبتدائية االدارية  بالرباط امرا 

يقض ي بمنع املحضون من السفر خارج املغرب حماية له من وباء  16استعجاليا

كورونا املنتشر، وتتلخص وقائعه في تقديم مقال استعجالي من قبل طليقة وهي 

ها السفر رفقة ابناءها خارج ارض ام لثالثة ابناء، التي تدعي انها طلبت من طليق

، 4/5/2020الى  17/04/2020الوطن، وذلك خالل العطلة الربيعية املمتدة من

 لكنه رفض ذلك.

وبناءا على الوقائع املقدمة من قبل االم الطليقة فقد كان رد القضاء 

 179تالي: انه ولئن كان يحق للحاضنة، وعمال بمقتضيات املادة الاالستعجالي ك 

نة االسرة اللجوء لرئيس املحكمة  بصفته قاضيا للمستعجالت من اجل من مدو 

االذن لها بالسفر العرض ي بمحضونها خارج التراب الوطني عند امتناع نائبه 

 الشرعي، اال ان مناط كل ذلك هو مراعاة املصلحة الفضلى للمحضون.

ي واشار القرار بأن مؤسسة القضاء االستعجالي نظرا للدور االيجابي الت

اقع والقانون، والتي اوكل لها املشرع بدورها مسؤولية  تشكله في مقاربة الو

حماية وتكريس حقوق املحضون املكفولة له بموجب الدستور واملواثيق 

                                                           
، تاريخ صدوره: 275، امر عدد 223/1101/2020امر استعجالي صادر عن المحكمة االبتدائية بالرباط في ملف رقم،  16

11/03/2020. 
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الدولية، فإنها لها في حالة وجود ضرر محدق قد يؤثر  سلبا على املحضون االنية 

 التدخل بحكم وضيفتها.

راره بان الوضع الراهن للعالم الذي يشهد وقد علل القضاء االستعجالي ق

 في بالعديد من دول املعمور، وباعتبار الحق 19تفش ي فيروس كورونا كوفيد 

الصحة من الحقوق االساسية ألي طفل، وخشية ما قد ينجم  في الحياة والحق

عن االذن بالسماح للمحضون بالسفر في الظروف الحالية مما قد يهدد صحته 

لبا على وضعيته وعلى حقه االصيل في التمتع بكافة حقوقه وحياته وينعكس س

بشكل عادي وسليم، وحفاظا على الحياة الهادئة والقارة للمحضون التي لم 

يتبين لنا من التصفح وثائق امللف قيام حالة االستعجال القصوى التي تقتض ي 

 سفره للخارج.

الدولية قد اسس ايضا على عدة قوانين اململكة، وكذا االتفاقيات و 

املتعلقة بحقوق الطفل املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة و 

 املصادق عليها من طرف املغرب في هذا االطار.

ليخلص في االخير رفض الطلب، مؤكدا القضاء االستعجالي ان منح االذن 

بالسفر من عدمه يدور مع مصلحة املحضون وجودا وعدما، وباالعتبار االذن له 

سفر في ظل هذه الظروف الحالية فيه اهدار لتلك املصلحة التي تبقى هي االولى بال

بالحماية، وانه كل ما تم ذكره يكون طلب االذن الحاضنة في الوقت الراهن 

 17بالسفر بمحضونها خارج ارض الوطن غير مبرر يكون مآله الرفض.

وتأسيسا على ما سبق  فنحن نؤيد التوجه الذي ذهب اليه القضاء 

 :وهي االستعجالي لعدة اعتبارات 
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فر سماح له بالسالهو كون  مصلحة املحضون هي أولى بالحماية، و  وال :أ

في ظل انتشار السريع للوباء وعدم ضبطه من قبل الدول، سيهدد حتما املحضون 

 في صحته وحياته.

 ن القضاء االستعجالي عندما اصدر االمر القضائي برفض سفر إ ثانيا:

قد طبق القانون بشكل سليم وقد راعى في تطبيقه ملصلحة املحضون فهو 

من مدونة االسرة التي جاء فيها"  186املحضون، تماشيا مع مقتضيات املادة 

 تراعي املحكمة مصلحة املحضون في تطبيق مواد هذا الباب".

 ة  قبل تنفيذ االفراغاملطلب الثاني: منح املهلة االسرتحامي

االبعاد االجتماعية لعقد الكراء املدني،  يعتبر حق في السكنى من أهم

ونتيجة ألهمية هذا الحق فإننا اصبحنا نسمع لكثير من االصوات التي تنادي 

بضرورة االعتراف للمواطن بحقه الطبيعي في استحقاق السكنى وانه يتعين على 

الدولة ضمان هذا الحق كما هو االمر بالنسبة لباقي الحقوق االخرى املتعلقة 

 18والتمدرس والصحة مثال. بالشغل

وعقد الكراء املدني ينظر اليه من زاوية االلتزامات املتبادلة بين كل املكري 

واملكثري في اطار موازين القوة املتحكمة في ضبط العالقة التعاقدية الحساسة 

جدا، فاملعادلة الكرائية مبنية على تحقيق االحتمالين التاليين إما االنضباط 

رام بنود العقود، مما يترتب عنه االستقرار في االوضاع االقتصادية واالنقياد الحت

واالجتماعية، واما االضطراب والفوض ى بسبب عدم احترام بنود هذه العالقة 

يضا  من نتائج السلبية في الغاية سوء قد نصل في معظم أمع ما يترتب عن ذلك، 

                                                           
القانون الجديد  لكتاب الثاني، كراء المحالت المعدة للسكنى واالستعمال المهني على ضوءعبد القادر العرعاري، العقود الخاصة، ا 18

 .17، الصفحة 2018، الطبعة الرابعة، مطبعة االمنيةـ الرباط 67.12رقم 
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ي تعرضه لإلفراغ وما الحاالت الى وضع املكثري في مواجهة اسوأ االختيارات الت

 19ينبغي على ذلك من تشريد لألسر الهشة ضعيفة الدخل.

ان  عقد الكراء املدني من العقود املنصبة على االنتفاع، فإن   وال غرو 

املشرع ووعيا منه قد الزم املكثري باعتباره الطرف الذي يستفيد من العين 

من  12ة، حيث  نصت املادة املكتراة  بأداء الوجيبة الكرائية او السومة  الكرائي

على انه :" يلتزم املكتري بأداء الوجيبة الكرائية في االجل الذي   2067.12قانون 

يحدده العقد، وعند االقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتض ى 

 العقد بموجب القوانين الجاري بها العمل.

ة للوجيبة الكرائية تدخل في حساب التكاليف الكرائية، املبالغ التابع

 مقابل الخدمات الالزمة الستعمال مختلف اجزاء محل الكراء". 

و تزامنا مع االزمة التي تعيشها البالد بسبب جائحة كورونا، وما صاحبها  

من عدة اجراءات وقائية، قد انعكست بشكل كبير على القطاعات االقتصادية 

شطة بمختلف مشاربها عن واالجتماعية واملالية، حيث توقفت معها جل االن

العمل، تفاديا لالختالط املواطنين والحد من انتشار الفيروس كورونا، واحترام 

 الحجر الصحي.

الش يء الذي جعل املواطن املغربي خاصة املكتري في وضعية صعبة بين 

كفة تغطية املصاريف اليومية للعيش، وبين اداء الوجيبة   الكرائية، التي 

 ين املكتراة. تضمن بقائه في الع

                                                           
 .22عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، الصفحة  19
تعاقدية المتعلق بتنظيم العالقات ال 67.12قانون رقم بتنفيذ ال 19) 1435من محرم  15، صادر في 1.13.111ظهير شريف رقم  20

 24تاريخ بالصادرة  6208بين المكري والمكثري للمحالت المعدة للسكنى او لالستعمال المهني، منشور في الجريدة الرسمية عدد 

 .3328(، الصفحة 2013نوفمبر  28) 1435محرم 
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اقيل  التي قد تحول دون ادائه للسومة    واملكتري  في ظل هذه العر

اقعة االداء،  الكرائية، يصبح معها في حالة تماطل من الناحية القانونية على و

وباملقابل فاملكري قد يغتنم هذه االوضاع، ويتخذ الفرصة و يهدده بين فينة 

، كه اكثر عرضة  لهذا الوباء الفتاي واسرتواخرى باإلفراغ، و بالتالي يكون املكتر 

 و يؤذي بهم ال محالة الى فقدان مساكنهم.

ولهذا نظرا لهذه االوضاع التي اثرت بشكل كبير على املكتري، فقد كان 

القضاء االستعجالي رحيما به في اآلونة االخيرة، حيث اصدرت املحكمة االبتدائية 

كمهلة استرحامية  لفائدة شهر يقض ي بمنح اجل  21بالخميسات امرا قضائيا

 ، على ان تستأنف عملية التنفيذ مباشرة بعد انتهاء االجل.مكترية

و قد علل القضاء االستعجالي هذا االمر بالوضعية االستثنائية التي تمر 

بها اململكة املغربية واملتمثلة ففي انتشار وباء "كورونا" مستجد وما يمكن أن 

لصحية للمواطنين خاصة امام قرار الدولة ينتج عنه من مساس الوضعية ا

املتمثل في التزام املواطنين بمساكنهم وعدم االختالط فإن افراغ املنفذ عليها من 

مسكنها هي وابناءها الصغار في الوقت الراهن من شأنه االضرار واملساس 

بالصحة العامة، مما يكون معه الطلب وجيها ومبررا ويتعين االستجابة اليه 

 22منحها اجال مناسبا لكال الطرفين.وذلك ب

على ضوء االمر القضائي الصادر عن املحكمة االبتدائية بالخميسات، و 

نالحظ انه قد جسد الدور االنساني للمؤسسات القضائية في حماية الفئات 

الهشة  املتضررة من تداعيات الوباء كورونا من خالل منحهم االجل املعقول 

                                                           
 . 16/03/2020، ملف مختلفة، بتاريخ 318/1109/20، عدد 318م صادر عن محكمة االبتدائية بالخميسات، رق امر قضائي 21
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تأجيل مسطرة االفراغ بشكل يضمن استقرارهم في ألداء الوجيبة  الكرائية و 

 شققهم املؤجرة  الى حين رفع الحجر الصحي.

وتعزيزا لحماية املكتري في ظل وباء كورونا، فقد تقدم فريق العدالة 

فيما يخص  2349.16و  67.12والتنمية بمقترح قانون يرمي الى تعديل قانون رقم 

لة الطوارئ الصحية  التي تعيشها استيفاء الوجيبة  الكرائية خالل فترة حا

اقعة 19بالدنا جراء كوفيد  . والبيت القصيد من هذا املقترح هو عدم ترتيب و

املطل على عدم االداء طيلة فترة الحجر الصحي، مع االخد بيعن االعتبار 

الوضعية املادية للمكري، والذي تشكل الوجيبة الكرائية التي يستخلصها 

 وال، ضمانا ملبدأ التوازن بين طرفي العقد.مصدر عيشه في غالب اآلح

  

                                                           
راء العقارات ، المتعلق بك49.16(، بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18)1437، من شوال13، صادر في 16.99ظهير شريف رقم، 23

نشور في الجريدة مال التجاري او الصناعي او الحرفي، او المحالت المخصصة لالستعمال التجاري او العقارات او المحالت لالستعم

 .5857(، الصفحة 2016اغسطس  11)1437ذي القعدة  7، بتاريخ، 6490الرسمية، عدد، 
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دارية يف ظل القضاء االستعجالي مع القضايا اإلاملبحث الثاني: موقف 

 وباء كورونا املستجد  

ن االجراءات التي اصدرها املغرب كتدبير احترازي من انتشار فيروس أ

ة مع كورونا في اململكة، كان لها انعكاس ملحوظ على مستوى الحدود املغربي

وس الذي انتشر بوتيرة سريعة، دول االخرى، فهذه االخيرة وتزامنا مع هذا الفيرال

جانب يطالبون أو أ، غلب املواطنين القاطنين بها سواء مغاربة كانواأ جعل

بدخول الى ارض الوطن، او خارجه، وقد ترتبت عن هذه املطالب، دعاوى 

 قضائية امام القضاء االداري املغربي.

لى االعتبار القضايا الصادرة في ظل هذه االزمة الوبائية، والتي و عموما ع

تتصف  باالستعجال فالقضاء االستعجالي االداري هو الذي يختص بالبت فيها، 

:" يختص رئيس املحكمة االدارية من قانون  19ويجد سند اختصاصه في املادة 

النظر في وامر القضائية باأل به عنه بصفته قاضيا للمستعجالت و و من ينيأ

 الطلبات الوقتية و التحفظية".

لى تراب الوطني بعد إحقية الولوج ألى إوعليه سنتحدث في هذا املبحث 

، ونتطرق الى رفض طلب )املطلب الثاني(  التأكد من عدم اصابة بفيروس كورونا

 )املطلب الثاني(. زوجين مغربيين دخول الى املغرب عبر ميناء طنجة

صابة الرتاب الوطين بعد التأكد من عدم االلولوج اىل حقية اأاملطلب االول: 

 بفريوس كورونا

ن الدولة اليوم باعتبارها وضعية قانونية عبرها يتم تنظيم مجموعة من إ

األشخاص في إقليم معين محدد جوا وبحرا وبرا، تحكمهم سلطة سياسية في إطار 

من االعتراف منظم، يترتب على قيامه ما يسمى بشخصية املعنوية، املستمدة 

، بما يحقق لها نوعا  من -أي الدولة –توفر عناصر قيامها  املحلي والدولي، ومن
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السيادة الداخلية على ترابها الوطني والخارجية على رعاياها في الدول االجنبية، 

وذلك عبر قوانين نافذة من حيث الزمان واملكان، ومستندة على مبدأي 

السلطة املخولة للدولة على االقاليم  االقليمية والشخصية في شمول نطاق

 والتي تجد أساسها في القواعد القانونية والتنظيمية. رعاياهاالتابعة لها وعلى 

والدولة في عملها وبسط سلطانها تستند على هيئات ووسائل مادية 

ومعنوية، تسهل عملها وتسهم في تنظيم األفراد داخلها، ونقصد في هذا الباب كل 

لعمومية الخاضعة للقانون العام والخاص، من قبيل االدارة من املؤسسات ا

العمومية كوزارة الداخلية والصحة واملؤسسات التابعة لها، التي تعنى بحفظ 

النظام العام في جوانبه الثالث: الصحة والسكينة واألمن، إذ تسعى هذه االخيرة 

لكليات واملؤسسات التابعة لها وهي بصدد ممارسة مهامها الى حفظ هذه ا

القانونية، وتتدخل عبر وسائل مادية كشرطة االدارية وتقنية عبر القرارات 

واملناشير والدوريات الهادفة لضمان استتباب األمن والصحة والسكينة ملواجهة 

 أي خطر اجتماعي يهدد أمن األفراد داخل املجتمع من قبيل الكوارث واألمراض.

صا وما يعرفه العالم ومن ضمنه وقد عبرت الدولة في الفترة الراهنة خصو 

أو ما يسمى  19املغرب من تداعيات على الصحة العامة جراء وباء كوفيد 

بفيروس كورونا املستجد، عن استعدادها ملواجهة هذا الوباء عبر قرارات صادرة 

عن السلطة الحكومية وقوانين همت تنظيم املجال وضبطه حفظا لسالمة 

االصابة بالفيروس املستجد، وقد شكل قرار املواطنين ووقاية لهم من خطر 

الحجر الصحي إحدى أهم القرارات االدارية التي أثرت في جوانب عديدة من بينها 

تقييد حرية األفراد في التنقل اال لضرورة والحاجة امللحة، ما أسفر عنه تعطل 

مؤقت للمصالح العامة والخاصة لألفراد، ساهم بشكل جلي في وقوع نوع من 

في ميادين شتى من بينها قطاع النقل البحري والجوي والبري، وتقييد  الضرر 
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الحركة وشلها، وإغالق الحدود بين الدول، السبب الذي أدى الى  حبس مجموعة 

من األفراد املنتمين لتراب الوطني أو األجانب بأماكن ال توفر أبسط ظروف 

ت بين الدولة السالمة الصحية واألمن الغذائي، فنتج عن ذلك نشوء نزاعا

واألجانب أمام القضاء املغربي العادي واملتخصص وما نجم  ورعاياهااملغربية 

 عنه استصدار قرارات قضائية فريدة في هذه الظرفية.

ويشكل قرار رئيس املحكمة االدارية بالرباط، احدى نماذج هذه األوامر 

 23بتاريخ التي تتسم بظرف االستعجال وعدم البث في جوهر النزاع ومسه، إذ 

بين املدعي  24أصدر رئيس املحكمة االدارية بالرباط أمر استعجالي 2020مارس 

الليبي الجنسية الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة افريقية، الذي علق جراء 

الحجر الصحي بمنطقة العبور مطار محمد الخامس لدولته األصل ليبيا، وكل 

خص كل من وزير الخارجية والتعاون من الدولة املغربية بصفتها مدعى عليها في ش

 الدولي، ومديرية األمن بالرباط في شخص مديرها العام.

إذ جاء في حثيات القرار أن املدعي قد علق بمطار محمد الخامس، فمنع 

من الدخول للتراب الوطني من قبل االدارة رغم عدم ارتكابه ألي مخالفة تمنعه 

نه من التنقل الى دولته، مع تأكيده في من الدخول للتراب الوطني، كما وقع حرما

طلبه املقدم لرئاسة املحكمة أنه مصاب بمرض مزمن )السكري ( يستدعي 

السماح له بالولوج للتراب الوطني من أجل العالج، كما أكد على أن القانون 

املتعلق بدخول و إقامة االجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة   03.02

لوضعية بقاء املسافرين في مناطق عبور االجانب باملناطق الدولية في لم يتطرق 

حالة االضطرار نتيجة منع الطيران، ما يبرر تدخل القضاء االستعجالي لرفع 
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الضرر عنه، ومراعاة الحالة الصحية واالجتماعية له، مع التأكد من سالمة 

 املدعي وخلوه من االصابة بفيروس كورونا املستجد.

اقعة وبتفقد ا لوقائع النازلة اتضح للمحكمة في شخص رئيسها أن الو

تدور حول منع أجنبي في حالة الحظر الصحي من الدخول للتراب الوطني جراء 

ا 25توقف رحلته لدولته التي اتضح من وثائقه أنه ذو جنسية ليبية، وكونه مصاب

بمرض مزمن يحول دون قدرته على البقاء في منطقة مطار محمد الخامس 

دولية، وعليه  فقد اقرت املحكمة في شخصها رئيسها قبول الطلب من حيث ال

لإلجراءات الشكلية املعمول بها، ومن حيث املوضوع قبول  ئهالشكل لالستيفا

طلب املدعي، وتقرير أحقيته في ولوج التراب الوطني بعد التأكد من عدم إصابته 

بية بتحديد منطقة بفيروس كورونا املستجد، على أن تتكلف القنصلية اللي

 محددة لسكناه، وضمان سالمة تنقله لبلده فور انتهاء الحظر الصحي.

وعليه وكخالصة للموضوع يتضح أن رئاسة املحكمة عملت في أمرها 

االستعجالي على مراعاة الجوانب االجتماعية والظرفية الصحية التي تمر منها 

العدالة اذ مكنت العالق البالد، فأصدرت بذلك امرا قضائيا متصفا باإلنصاف و 

خول التراب الوطني، من أحقيته لد-لخامس مطار محمد ا -باملنطقة الدولية

مراعاة لحالته املزمنة وعدم ارتكابه ألي فعل مخالف للقانون يترتب عليه 

حرمانه من ذلك، مع إخضاعه للفحص والتأكد من سالمته وخلوه من فيروس 

 .19كوفيد 

الذي  02.0326ت القانون بتفقدها للقانون وبذلك نرى أن املحكمة طبق

تبث خلوه من أي مقتض ى صريح يمنع دخول أجنبي للتراب الوطني في ظروف 
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 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

صحية مشابهة للوقت الراهن، وراعت مسألة حفظ النظام العام في جانبه 

املتعلق بالصحة، بأن فرضت ضرورة خضوع املدعي للفحص إلثبات خلوه من 

ه على حساب القنصلية اللبية املتواجدة الفيروس، وضمان سكنه ورعايت

 باملغرب، مع ضرورة ترحيله لبلده مباشرة بعض فك الحظر الصحي.

 ء طنجةدخول اىل املغرب عرب ميناال املطلب الثاني: رفض طلب زوجني مغربيني

عملت املواثيق واملعاهدات الدولية منذ تاريخ وضعها على تنظيم الحقوق 

والجماعات داخل التراب الوطني لدولتهم أو خارج  والحريات االساسية لألفراد

نطاق انتمائهم الجغرافي، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، وتعزيزا ملا 

، الذي 1948دجنبر  10سبق صدر االعالن العاملي لحقوق االنسان املؤرخ في 

م بموجبه حدد كافة حقوق االنسان االساسية التي يتعين حمايتها عامليا، وقس

اقتصادية.  الحقوق الى حقوق مدنية وأخرى سياسية و

هم الحقوق االساسية املصنفة ضمن أوالبين أن حرية التنقل من ضمن 

طار الحقوق املدنية املنصوص عليها في االعالن العاملي لحقوق االنسان والتي إ

يقصد بها الحق في الذهاب واالياب أو السفر واالقامة داخل حدود الدولة 

وحق العودة اليها، وفق الضوابط والقوانين املنظمة للحياة داخل  وخارجها

، ويجد الحق في التنقل 27الدولة لضمان عدم التعدي على حقوق االخرين

 من االعالن العاملي لحقوق االنسان التي جاء فيها" 13أساسه التشريعي في املادة 

حدود لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل  

 الدولة.

                                                           
: مفهوم حرية التنقل مقال منشور بالموقع االلكتروني 27

-https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

، 28لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة الى بلده."

من الدستور املغربي  21وتعزيزا للمادة أعاله ورد في الفقرة الخيرة من الفصل 

 باعتباره أسمى قانون بالبلد، ما يلي" .....

لعودة حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه والخروج منه، وا

 اليه مضمونة للجميع وفق القانون." 

وعلى ضوء ما سبق ذكره يتضح أن حرية  التنقل حق مضمون للجميع 

بمقتض ى االتفاقيات الدولية والدستور املغربي في جميع األحوال، والظروف 

ء العادية، فإنه وبالنظر للحالة االستثنائية التي يشهدها العالم واملتعلقة بوبا

ملستجد، وما ترتب عليها من اثار، من قبيل صدور قرارات هادفة فيروس كورونا ا

ر الصحي، الذي نتج  عنه جلحماية الصحة العامة، ونخص بالذكر هنا قرار الح

اء إغالق الحدود ما بين الدول ملنع انتشار الفيروس بأقاليمها ووقاية رعاياها  سو 

املغرب من ضمن  املقيمين باإلقليم أو خارجه من خطر الوباء، وتعد تجربة

التجارب الفعالة التي نتج عنها اصدار مجموعة من القرارات واملراسيم التي 

همت حفظ الصحة العامة ووقاية املواطنين من خطر الفيروس، اال أن أثر هذه 

القرارات لم يشمل الرعايا املقيمين بالخارج، ما نتج عنه املساس بحقهم في  

بائية الحالية، الش يء الذي أدى الى مطالبة التنقل لبلدهم في ظل الوضعية الو 

املواطنين القاطنين بالخارج، الدولة املغربية بقبول طلب ولوجهم للتراب 

 الوطني.

وفي هذا االطار تقدم أحد املواطنين العالقين بالجزيرة الخضراء جراء قرار 

الحجر الصحي، بمقال استعجالي أمام رئيس املحكمة االدارية بالرباط، يعرض 

فيه الطالبين أحقيتهما في الولوج الى التراب الوطني مع استعدادهما لالمتثال 
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لجميع التدابير االحترازية والوقائية، مع تأكيدهم على توفرهم على سيارة خاصة 

لولوج ميناء طنجة املتوسطي، وسكن خاص يؤويهم بعيدا عن أبنائهم، 

والتزامهم بجميع  والخضوع للفحص الطبي من اجل إثبات خلوهم من املرض،

 توصيات وقرارات السلطة.

وبناء على اختصاص القاض ي االستعجالي في املادة االدارية في اتخاذ 

االجراءات الوقتية والتحفظية، التي تقتضيها حالة االستعجال  دون املساس 

التي تحيل على  41.90من القانون  7بجوهر الحق، وتطبيقا ملقتضيات املادة 

من قانون املسطرة املدنية، أصدر قاض ي االمور املستعجلة 149مقتضيات املادة 

في نازلة الحال وعلله، بكون الطلب املقدم امامه يروم حق  29امره االستعجالي

دستوري اصيل تم املساس به، ويتعلق االمر بحق الدخول و الخروج الى التراب 

ض ى  من الدستور واملؤكد بمقت 24الوطني، والذي يجد اساسه في الفصل 

من  13 )املادة االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف اململكة املغربية

 االعالن  العاملي للحقوق االنسان(.

ن حق التنقل يتعلق باألحوال العادية، على عكس نازلة أمر الى شار األ إوقد 

صدار مجموعة من القوانين واملراسيم و إالحال التي دفعت الدولة املغربية الى 

ارات ذات طبيعة احترازية سريعة وحاسمة، ترتب عنه منع حظر جوي القر 

وبحري و بري، حفاضا على الصحة العامة، وان حق الدخول  الى التراب الوطني  

والخروج منه، سيتم ممارسته وفق ضوابط واجراءات يؤسسها القانون في هذه 

 الحالة، وذلك حماية للصحة العامة.
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ن الطلب يخرق حالة الطلب أاملستعجلة وعليه فقد قرر قاض ي االمور 

الصحية، ويبقى غير ذي اساس، مما يتعين عليه رفضه وابقاء الصائر على عاتق 

 30رافعه.

ونافلة القول، نؤيد التوجه الذي ذهب اليه رئيس املحكمة االدارية 

بالرباط بصفته قاضيا ألمور املستعجلة، ملسايرته للقانون ومراعاته للصحة 

 21مة السكان واملقيمين بالتراب الوطني للمملكة، طبقا للفصل العامة، ولسال 

 من الدستور املغربي الذي جاء فيه" 

أقربائه وحماية ممتلكاته.  لكل فرد الحق في سالمة شخصه و

تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني، في 

جميع."، وأنه من شأن حترام الحريات والحقوق االساسية، املكفولة للإإطار 

قبول الطلب تهديد سالمة املواطنين، واملساس بصحتهم، رغم أن حق التنقل 

 مضمون دستوريا وبمقتض ى القانون الوضعي والسماوي. 
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  خامتة:

، فدور الذي قام به القضاء االستعجالي في هذه الظرفية التي نافلة القول 

يا املطروحة امامه، حيث راعى في تعرفها البالد، كان له اثر ايجابي على القضا

تطبيقه للقانون احترام اسس ومقومات النظام العام، املتمثلة في  الصحة 

وامره أغلب أهو مكان في و  العامة نظرا ملا تشهده البالد من وباء فتاك،

استعجالية صادرة عنه املشار اليها سابقا، و بذلك يكون القضاء االستعجال 

ما يسير بخطاه الثابتة نحو تكريس دعائم القيم بصفة خاصة، والقضاء عمو 

االنسانية والعدالة في دولة يسودها الحق والقانون، مما يساهم في االرتقاء 

صدارها بشكل إحكام و ألى مصاف االستمرارية في تجويد إباملنظومة القضائية 

ومصلحتهم في ظل هذه االوضاع التي  راعى فيها ظروف الحال املتقاضين،ي

 اململكة.تشهدها 
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 أمساء بوعليل ةالسيد
  

 اسرت القانون املدني واملعامالتمب ةباحث ةطالب   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

على العالقة  19وباء كوفيدلأثر أي 
  الشغلية

 :ةــــمقدم

ظهور وباء جديد سمي بفيروس كورونا  2020عرف العالم  مع بداية سنة  

، و اعتبر هذا األخير كأكبر تحدي واجهه العالم منذ الحرب 19املستجد أو كوفيد 

ة الثانية، حيث غزى كل أنحاء العالم بسرعة خيالية و خلف عددا مهوال العاملي

 2020و أوائل شهر يناير   2019من املوتى، وقد ظهر أول مرة أواخر شهر دجنبر 

تد بعد ذلك و يجتاح قارات  العالم الخمس ، و قد  بمدينة  ووهان الصينية، ليم

ضطرت دول العالم إلى أثر ذلك بشكل مباشر عن املعامالت الدولية، حيث ا

اللجوء إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، 

الش يء الذي قد يؤثر سلبا على االقتصاد العاملي الذي بات مستقرا منذ أزمة 

، حيث يمكن أن يؤدي إلى إحداث أزمة سوق شغل في السنوات املقبلة أكثر 1929

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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في  ه زيادة أعداد العاطلين عن العملتج عنمما كانت عليه، األمر الذي قد ين

 العالم .

فاملغرب  كغيره من الدول الذي التجئ إلى تطبيق إجراءات العزل، و إعالن 

الذي صدر في   312.20.293حالة الطوارئ الصحية و ذلك بموجب مرسوم رقم 

، مخافة من انتشار العدوى التي حصدت أرواحا بشرية عديدة 2020مارس 24

، عمال وجد نفسه أمام تحديات كبرى لكن في املقابل عالم األ  ،ن الدول مبالكثير 

حيث تم توقيف الدراسة وإلى إغالق املقاهي و املطاعم و مجموعة من األنشطة 

إضافة إلى أنه عرفت مجموعة من الشركات العاملة في العديد من  األخرى،

إلى إحداث القطاعات اإلنتاجية توقف اضطراري، األمر الذي دفع بالدولة 

، و لجنة نفيذا للتعليمات امللكية الساميةصندوق خاص  لتدبير هذه الجائحة ت

اليقظة االقتصادية من أجل تتبع و تقييم  وضعية االقتصاد الوطني و دراسة 

، كما تلتها قرارات اذها بهدف التخفيف من حدة األزمةالتدابير التي يتعين اتخ

تبر املشغل فيها في وضعية صعبة جراء تفش ي وزارية بتحديد القطاعات التي ال يع

 كورونا .

و مما الشك فيه أن هذه التدابير االحترازية ستؤدي إلى انكماش كبير على 

مستوى املعامالت التجارية الخارجية و الداخلية الوطنية ، و ستخلق بذلك أزمة 

اري اقتصادية ستأثر سلبا على سوق الشغل من جراء اإلغالق املفاجئ و االضطر 

ملجموعة من القطاعات . و بالتالي سيكون لهذا  الوضع االستثنائي أثر بليغ  على 

سيتولد عنه مجموعة من  عالقات الشغل بين املشغلين و األجراء، األمر الذي

املرتبطة بالعالقة  ح العديد من اإلشكاالت القانونيةسيطر التساؤالت، و 

اعتبار أن عقد الشغل من أهم الشغلية سواء من طرف األجراء أو املشغلين ،ب

                                                           
اء التراب ، والمتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرج2020مارس  24 ل الموافق1441رجب  29صادر في  2.20.293م مرسوم رق 31

  .2020مارس  24الموافق ل  1441رجب  29، بتاريخ 6867الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منشور بالجريدة الرسمية عدد
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، و الذي كان منظما في البداية ضمن فصول لعقود الشائعة في الحياة العمليةا

(، و الذي كما جاء تعريفه 780إلى  723)من الفصل  32قانون االلتزامات و العقود

 65.99. ثم بعد ذلك عمل املشرع على إصدار قانون 72333واردا ضمن الفصل 

 .34ل املتعلق بمدونة الشغ

و بناء على القرارات اإلدارية التي قضت بوقف جميع األنشطة االقتصادية 

ذي باململكة، بسبب اندالع الفيروس في كل أنحائها باعتباره وباء عاملي،  األمر ال

نتج عنه بروز مجموعة من التساؤالت و اإلشكاليات القانونية خصوصا فيما 

بشكل واسع على هذه العقود و يتعلق بعقود الشغل حيث هذه األزمة أثرت و 

سينتج عنها  آثار وخيمة  سواء خالل هذه الفترة أو خالل فترة ما بعد رفع حالة 

 الطوارئ .

 و بذلك سأنطلق من اإلشكالية التالية :

مع القوة القاهرة ، و هل كان له أي تأثير  19ما مدى انسجام وباء كوفيد

 على عقود الشغل الجارية ؟

املبحث األول : مدى  ملوضوع من خالل التقسيم التالي:سوف نقارب هذا ا 

فيد املبحث الثاني : تأثير وباء كو ، 19انطباق حالة القوة القاهرة على وباء كوفيد 

 على عقود الشغل الجارية 19

 

 

                                                           
  12/09/321913بتاريخ  46نون االلتزامات والعقود، نشر في الجريدة الرسمية  بشأن قا 1331رمضان  9 ظهير شريف بتاريخ

ته الشخصية أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدما ةإجارة الخدم:  723الفصل ينص 

  33 ... .في نظير أجر يلتزم هذا األخير بدفعه له ، أو من اجل أداء عمل معين،ألجل محدد
  34.  2003دجنبر  8، بتاريخ  51.67المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد  65.99رقم  القانون
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 19: مدى انطباق حالة القوة القاهرة على وباء كوفيد املبحث األول

شرع وضع نصين تشريعيين يشكالن بالرجوع إلى القانون املغربي نجد أن امل

اإلطار العام ملفهوم القوة القاهرة ضمن قانون االلتزامات والعقود، ويتعلق األمر 

من ق.ل.ع، هاته األخيرة التي ال يعتد بها إال إذا توفرت فيها  269و 268بالفصلين 

 بعض الشروط الالزمة لقيامها  )املطلب األول(، وفي ظل هذه األزمة التي تعيشها

بالدنا اليوم قد تثار مجموعة من التساؤالت القانونية نتيجة انتشار  وباء 

، حيث  أن الوضع الحالي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا املستجد 19كوفيد

على املعطيات االقتصادية ليس في املغرب فقط ولكن دول العالم قد أجمعت 

بق فيه شروطها ،فهو أزمة على أن وباء كورونا هو قوة قاهرة باعتبار أنه  تتطا

عاملية ، و بالتالي سيكون لها انعكاس كبير على كافة العقود عامة و عقود الشغل 

خاصة، التي أثرت بشكل مباشر عليها و كانت كسبب في توقف عقود الشغل 

  الجارية )املطلب الثاني(.  

 املطلب األول: اإلطار القانوني للقوة القاهرة

من قانون  269و  268قوة القاهرة ضمن الفصلين نظم املشرع املغربي ال

، 269االلتزامات و العقود، حيث نجد أنه قد عرفها بشكل صريح طبقا للفصل 

لذلك سنتناول في )الفقرة األولى( مفهوم القوة القاهرة، على أن ننتقل في 

 أحد حاالتها. 19)الفقرة الثانية( لتناول شروطها الذي يشكل وباء كوفيد

 وىل: مفهوم القوة القاهرة الفقرة األ

، و باستقرائنا ملقتضيات نون االلتزامات و العقود املغربيبالرجوع إلى قا

" القوة تعريفا للقوة القاهرة على أنها:نجد أن املشرع قد أعطى  269الفصل 

، كالظواهر الطبيعية، أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعهالقاهرة هي كل 
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فاف( و غارات العدو و فعل عواصف و الحرائق و الجال، و ات و الجفاف)الفيضان

 ، و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال .السلطة

و ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه، ما لم 

 يقم املدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق  وكذلك ال يعتبر من قبيل القوة

 للمدين".

نستشف من خالل قراءتنا لهذا الفصل أن القوة القاهرة هي ذلك الحادث 

اقعة التي ال يمكن أن يتوقعها اإلنسان عادة، ويستحيل مقاومتها أو دفعها  أو الو

القوة و التي ال يكون للمدين يد في تحقيقها عالوة على أن املشرع أعطى أمثلة على 

القاهرة وجاء بها على سبيل املثال ال الحصر الش يء الذي يدل على أن القوة 

اقعة وليست قانون يمكن اثباتها بجميع وسائل اإلثبات .  القاهرة و

وحسنا فعل املشرع املغربي حينما عرف القوة القاهرة، ويكون بذلك 

لقوة القاهرة خالف منهج التقنينات الحديثة املقارنة التي أحجمت عن تعريف ا

 في ترساناتها القانونية .

فاألهمية التي تتميز بها نظرية القوة القاهرة جعلتها محط اهتمام العديد 

من الفقهاء، حيث انكبوا على دراستها وتحليلها واالهتمام بها من كل النواحي، 

وانعكس هذا االهتمام كذلك على القضاء املغربي نظرا ملا تتمتع به هذه النظرية 

 أهمية عملية تطبيقية. من

رغم أن التشريع املغربي عرف القوة القاهرة في قانون االلتزامات والعقود، 

إال أن الفقه املغربي لم يذخر جهدا في سبيل وضع تعريف للقوة القاهرة، 

لالستئناس به في حالة غموض عبارة من عبارات الفصل املعرف للقوة القاهرة، 
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اقعة مادية خارجة عن  وفي هذا الصدد عرفها الدكتور  عبد الحق الصافي بأنها و

تجعله عادة في حل من تنفيذ  تينشاط املدين، وأحد أهم األسباب القانونية ال

 35التزاماته العقدية من غري أن يتحمل أية مسؤولية مدنية .

أما بخصوص القضاء املغربي فإذا بحثنا في سلسلة األحكام التي أصدرتها 

تلف درجاتها، نجد بعضها عرف القوة القاهرة بأنها:"... املحاكم املغربية بمخ

الحادث الذي يستحيل على املتعاقد توقعه، والذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ 

االلتزامات، هذه االستحالة يلزم أن تكون في نفس الوقت مستحيلة التفادي و 

 36غير متوقعة ".

بر ان القوة فمن خالل هذه املقتضيات نستنتج أن املشرع املغربي اعت

بمعنى  كل حدث ال يستطيع  القاهرة تتحقق كلما حدث أمر لم يكن في الحسبان ، 

، أي ضرورة توفر عنصر املباغتة و املفاجئة، إضافة إلى 37اإلنسان توقعه و ال رده 

عنصر العجز عن رد هذا الحادث زيادة على شرط استقالل هذا األمر عن إرادة 

 حدوثه . املدين ، فال يكون له يد في 

 الفقرة الثانية: شروط القوة القاهرة

اقعة للقول بأنها تشكل قوة قاهرة، بل البد من وجود  ال يكفي حدوث و

 مجموعة من الشروط لتحقق القوة القاهرة، والتي نسوقها تبعا كاآلتي: 

 عدم التوقع :-

يقصد به أن يكون الحادث قادما من خارج دائرة النشاط املتحمل 

خارج عن دائرة مشروعه، وهذا الشرط نص عليه الفصل السابق باملسؤولية و 
                                                           

، 2007األولى، ، الطبعةآثار العقد، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الكتاب الثاني، العقد، األول: عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء:35 .

  :329ص: 

.36محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 99 نونبر 3917 ، مجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباط، أورده فائق ادريس في اطروحته" القوة  

لسنة الجامعية القاهرة في عقود التجارة الدولية" لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مراكش ا

61ص  1999/2000   
  .477ص:  ،2004الجزء االول، الطبعة األولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ، خالفي، الوسيط في مدونة الشغلالعبد اللطيف  37
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الذكر:"... القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه". كما يجب 

أن يأتي  ذلك الحادث أو الفعل بصفة مفاجئة و مباغتة، بحيث ال يترك فرصة  

قبيل القوة  ملجابهة األمر، أما إذا كان باإلمكان توقع حصوله فال يعتبر من

اقعة نادرة الحدوث كالفيضانات والزالزل مثال  القاهرة . أي يجب أن تكون و

السالف الذكر هي من باب املثال وليس  262،واألمثلة التي وردت في الفصل 

الحصر حيث تقاس عليها مجموعة من الحاالت األخرى املشابهة من قبيل الوباء 

 املستجد. 19الحالي وباء كوفيد 

 م الدفع:شرط عد-

تفيد هذه الفكرة معنيين األول يتمثل في عدم قدرة الشخص على منع 

اقعة املكونة للقوة القاهرة، والثاني يتمثل في عدم تمكنه من التصدي  نشوء الو

، و بهذا لكي يكون الحادث قوة قاهرة معفيا من املسؤولية 38لآلثار املرتبة عنها 

أي ال يكون في طاقة املدين دفع و قوعه ،البد أن يكون مستحيل الدفع و املقاومة 

و ال تالفي نتائجه، فال يستطيع املدين التخلص من تلك النتائج، كما يشترط في 

تلك االستحالة أن تكون مطلقة، فال تكون استحالة بالنسبة للمدين وحده ، بل 

 .39استحالة بالنسبة ألي شخص يكون في موقف املدين

، رة يجب أن يكون غير ممكن دفعهقاهفمن أجل اعتبار الحادث قوة 

بحيث يجعل املدين أمام استحالة التنفيذ ،فإذا ثبت أن بعض االحتياطات 

السابقة أو الالحقة على الحادث كانت كافية لدفع آثاره ، فإن املدين ال يكون أمام 

نون امن ق 269ذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل و  هرة،حالة قوة قا

                                                           
، 1993طبعة األولى،محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ال38

 . 33ص: 
 737بعة، ص:، الوسيط في شرح القانون المغربي، نظرية االلتزام بوجه عام، عدم ذكر الطبعة و المطعبد الرزاق السنهوري 39
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: " ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن  االلتزامات و العقود

 دفعه، ما لم يقم املدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه ."

 انعدام خطأ املدين :-

من قانون  269انطالقا من مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 

القوة القاهرة السبب الذي  االلتزامات و العقود: "... وكذلك ال يعتبر من قبيل

من نفس القانون  95ينتج عن خطأ سابق للمدين." و كذلك مقتضيات الفصل 

:" ال محل للمسؤولية املدنية ... عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو 

 يصطحبها  فعل يؤاخذ به املدعى عليه ".

اقعة التي يتسبب في وقوعها املدين بفعله أو خ طئه، ال وعليه فان الو

تكيف بأنها حالة القوة القاهرة تعفيه من املسؤولية املدنية، ألن قواعد العدالة 

 تقض ي بأن ال الحق للشخص في االستفادة من خطئه.

 كقوة قاهرة يف توقيف عقد الشغل 19املطلب الثاني : وباء كوفيد 

كجائحة عاملية و ذلك كما وصفتها منظمة الصحة  19يعتبر وباء كوفيد

ية، حيث أنها كانت غير متوقعة و خارجة عن إرادة اإلنسان، و لم يكن أيضا  العامل

لطرفي التعاقد يد في حدوثها، و بذلك نجد كل هذه الشروط متحققة في هذه 

أنها قوة قاهرة )الفقرة  الجائحة، األمر الذي يمكن معه القول و الجزم على

ود الشغل )الفقرة ، كما أنها كانت سبب في توقيف العديد من عقاألولى(

 الثانية(.  

 كقوة قاهرة 19الفقرة األوىل :تكييف وباء كوفيد

و العقود لم يتكلم عن األمراض  من قانون االلتزامات 269رغم أن الفصل 

األوبئة كقوة قاهرة، لكن تمت اإلشارة في الفصل بطريقة غير مباشرة إلى و 
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سبيل الحصر بل على سبيل  عتبرها قوة قاهرة، بحيث لم تأتي علىأالظواهر التي 

 املثال.

اقعة مادية ال دخل لإلنسان فيهاهو  19و بما أن وباء كوفيد ، ويستحيل و

ر ، فبذلك يمكن اعتباره قوة قاهرة ، ألن هاته الجائحة غيدفع الضرر الناتج عنه

، و يستحيل دفعها  لكون أن كل دول العالم متوقعة خارجة عن إرادة اإلنسان

، و بالتالي فكل  هذا يتطابق عن هذا الوباء  في الوقت الحالي قد فقدت السيطرة

، ألن رع في قانون االلتزامات و العقودمع نظرية القوة القاهرة التي جاء بها املش

، إضافة إلى أن األطراف ع انتشار هذا الوباء بهذه السرعةالعالم بأكمله لم يتوق

ن أن ننس ى الشرط الثالث أال ، دو تطاعتها دفع هاته الجائحةاملتعاقدة ليس باس

، دد الكوارث الطبيعية أو أي جائحةو هو ال محل لخطأ املدين حينما نكون بص

مما يدفعنا إلى طرح استنتاج وحيد أال و هو أن كل شروط القوة القاهرة متحققة 

حدة و منظمة الصحة ، إضافة إلى اعتراف منظمة األمم املتاته الجائحةفي ه

 .حة دولية أي اجتاحت العالم برمتهلتي عبرت عنه كجائ، و االعاملية بذلك

 و دوره يف توقف عقد الشغل  19الفقرة الثانية:  وباء كوفيد

، ثم سنتناول شغل البد )أوال( من وضع تعريف لهمن أجل التطرق لعقد ال

  .)ثانيا( 19بعد ذلك توقف عقد الشغل بسبب وباء كوفيد

 أوال: تعريف عقد الشغل

زامات و العقود من قانون االلت 723ملغربي بموجب الفصل عرف املشرع ا

إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن  "عقد الشغل بأنه:

يقدم لآلخر خدماته الشخصية ألجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في نظير 

عتبار أن أجر يلتزم هذا األخير بدفعه له" . لكن هذا التعريف تعرض للنقد على ا

اصطالح عقد إجارة الخدمة يتجاهل البعد اإلنساني لعالقات الشغل ،و يجعل 
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العمل اإلنساني شبيها بالسلعة ،ألنه يمثل مفهوما ماديا  ال يعير أي اهتمام 

لشخص األجير فيجعل من العمل مجرد سلعة ،  هذا من جهة ، من جهة أخرى 

ا من العناصر املكونة له و هو يعتبر تعريف غير دقيق ، ألنه يغفل عنصرا مهم

، فبهذا نجد املشرع   40عنصر التبعية الذي يميز عقد الشغل و يعطيه خصوصيته

قد تدارك األمور من خالل  مدونة الشغل  ، هذه األخيرة نجد أنها قد حاولت أن 

، فهي و إن لم تعرف عقد الشغل  723تتجاوز عدم الدقة  الذي يعتري الفصل 

بأنه :ذلك  6نها تداركت األمر من خالل تعريفها لألجير في املادة بصفة مباشرة ، فإ

الشخص الذي يلزم ببذل نشاطه املنهي تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين 

 مقابل أجر ، أيا كان نوعه و طريقة أدائه .

فاملادة السادسة تشتمل على جميع العناصر التي يجب توفرها في عقد 

عقد شغل هو مؤدى من طرف األجير أي كان نوعه و الشغل، و التي تتمثل في 

 طريقة أدائه في إطار التبعية.

من خالل كل هذا  يمكن لنا أن نضع تعريف لعقد الشغل ، على أنه هو 

ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد املتعاقدين ، و هو األجير ،بأن يشتغل في خدمة 

اقبته ، افه و مر د نظير أجر يتعهد به املتعاق املتعاقد اآلخر ، تحت إدارته و إشر

 اآلخر أيا كانت صورته و طريقة أدائه .

 19يدثانيا : توقف عقد الشغل بسبب وباء كوف

أدت جائحة كورونا إلى إغالق العديد من املقاوالت ، مما أدى باألجراء إلى 

التوقف عن العمل ،األمر الذي جعل العديد من عقود الشغل أن تتوقف ، فهذه 

لتي تم توقيف أنشطتها بسبب القرارات الحكومية  ، كاملتعلقة املقاوالت ا

باملقاهي و قاعات األلعاب الرياضية ، تعتبر بمثابة القوة القاهرة ، لكن هذا ليس 
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مفاده إنهاء عالقات الشغل أو اإلقدام على فسخها ، وإنما فقط هو توقف 

ددتها و جاءت بها لعقود الشغل خالل هاته الظروف ، وخالل فترة اإلغالق التي ح

هاته القرارات ،على أن يستأنف العمل و بذلك يعود األجراء إلى عملهم بعد رفع 

 الحجر و املنع املفروض على هاته  األنشطة .

و نجد  أن املشرع املغربي قد أحسن فعال عندما بادر إلى تحديد حاالت 

منها ما  من  مدونة الشغل ، و هي حاالت  32توقف عقد الشغل  ضمن املادة 

يعزى إلى الحالة الصحية لألجير ، كاملرض املنهي أو تعرضه لحادثة شغل أو خالل 

فترة الوالدة بالنسبة للمرأة الحامل ،كما يتوقف عقد الشغل بسبب مناسبات 

عائلية كالزواج أو الوفاة أو خالل فترة اإلضراب املشروع ، كما قد يتوقف خالل 

قبل مندوبي األجراء لكن في حدود خمس  عشرة فترة أداء املهام التمثيلية من 

، اء األجير ألداء الخدمة العسكريةساعة في الشهر ، كما قد يتوقف بسبب استدع

 .من نفس املدونة نصت على القوة القاهرة  33و في املقابل نجد في املادة 

 على عقود الشغل اجلارية 19املبحث الثاني : تأثري وباء كوفيد

على أنه قوة قاهرة ، بحيث ليس ال  19ف وباء كوفيدبعدما قمنا بتكيي

، و ي أثر بشكل مباشر على عقود الشغللألجير و ال املشغل يد في حدوثه األمر الذ

بالتالي على التزامات طرفي العالقة الشغلية نتيجة التوقف املؤقت عن العمل 

 )املطلب األول(، وفي ظل هذا التوقف االضطراري الذي عرفته املؤسسات

الشغلية  عملت الدولة على اتخاذ مجموعة من التدابير قصد التخفيف من 

وطأة هذه األزمة التي استهدفت بالدرجة األولى فئة  األجراء الذين توقفت موارد 

 رزقهم بسبب القوة القاهرة )املطلب الثاني( . 
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 زامات طريف عقد الشغلعلى الت 19املطلب األول :أثر وباء كوفيد

ر كبير زمة التي يمر منها املغرب و املتمثلة في انتشار الفيروس تأثيكان لهذه األ 

على التزامات طرفي العالقة الشغلية، حيث امتد هذا التأثير ليصل إلى كل من 

 األجير )الفقرة األولى( ، و كذلك املشغل )الفقرة الثانية( .

 تزامات األجريعلى ال 19الفقرة األوىل :أثر وباء كوفيد

من مدونة الشغل ،فإنه  6ن مقتضيات الفقرة األولى من املادة انطالقا م

يعد أجيرا خاضعا ألحكام هذه املدونة كل شخص التزم ببذل نشاطه املنهي ،تحت 

تبعية  مشغل واحد أو عدة مشغلين ، و ذلك لقاء أجر ، أي كان نوعه  وطريقة 

ني للقبول في أدائه ،بشرط أن يكون هذا األجير بالغا على األقل السن القانو 

 العمل .

و هكذا فاألجير هو كل شخص طبيعي، ذكرا كان أو أنثى، بالغا على األقل 

السن القانوني للتشغيل، و ذلك على عكس املشغل الذي قد يكون شخصا 

 41طبيعيا أو اعتباريا.

فانطالقا من كون عقد الشغل عقد تبادلي ، يرتب التزامات متبادلة في ذمة 

و في إطار االلتزامات التي تفرضها عليه مدونة الشغل ،يكون  طرفيه ، فإن األجير 

مسؤوال في إطار شغله عن أي فعل من أفعاله ، أو عن أي إهمال أو تقصير ، أو 

عدم احتياط يصدر عنه ، و بصفة عامة يمكننا القول إن التزامات األجير اتجاه 

ة على األدوات و مشغله تتحدد أساسا في أداء العمل املتفق عليه ، مع املحافظ

األشياء التي تسلم إليه لتنفيذه . و بالتالي فال يجوز لألجير التحلل من التزامه إال 

أو  19إذا كانت هناك قوة قاهرة حالت بينه و بين تنفيذه ، و باعتبار وباء كوفيد

ما يعرف ب كورونا وباء عاملي، إذ يعد  كقوة قاهرة. األمر الذي يدفعنا إلى طرح 
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لتالي: ما مصير العقد الذي يربط األجير باملشغل، أمام هذا التوقف التساؤل ا

 الذي قد يكون اضطراريا بسبب إصابة األجير بفيروس كورونا؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية، سنعالج الحالة التي يصاب فيها األجير 

 بالفيروس.

األصل أنه إذا أصيب األجير بمرض ، أو بأية إصابة خارج إطار حوادث 

شغل و األمراض املهنية ، و أتبث ذلك بشهادة طبية ، و نجم عن ذلك تغيبه عن ال

العمل ، فإن عقد شغله يكون موقوفا فقط ، و ذلك خالل مدة التغيب بسبب 

 272املرض أو اإلصابة التي تمنع  على املشغل إنهاء العقد . حيث نجد في املادة 

ل ، إذا زاد ير في حكم املستقيمن مدونة الشغل ، أنه يمكن للمشغل اعتبار األج

، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة و ثمانين يوما غيابه ملرض غير منهي

ته على ، أو إذا فقد األجير قدر ترة ثالثمائة و خمسة و ستين يومامتوالية خالل ف

، ال يكون ه خالل مدة املائة و ثمانين يوما، و هذا يفيد أناالستمرار في مزاولة شغله

ن حق املشغل إنهاء عقد شغل أجيره املتغيب بسبب املرض  غير املرض املنهي ، م

بحيث يكون عقد الشغل خالل فترة التغيب موقوفا ، يسمح لألجير بالرجوع إلى 

من نفس املدونة نصت صراحة على  32عمله بعد شفائه. و أيضا نجد املادة 

 جير. ذلك، على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا في فترة مرض األ 

و إذا اعتبرنا هنا أن اإلصابة بالفيروس  تخول لألجير رخصة مرضية ، فإن 

عقد الشغل سيتم توقيفه لفترة معينة ، و ليس من حق املشغل إنهائه ، و ذلك 

طبقا للمقتضيات السالفة الذكر أعاله ، على أن يتم استئناف العمل بعد فترة 

فيها األجير قدرته على االستمرار في أداء  الشفاء التام ، باستثناء الحالة التي يفقد

ساعة من  48شغله  . لكن شريطة إخبار مشغله بإصابته بالفيروس داخل أجل 

اكتشافه للمرض، و أن يدلي كذلك بالشهادة الطبية التي تثبت إصابته باملرض. 
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هذا بالنسبة لألجير الذي أصاب بالفيروس، لكن ما مآل األجير الذي رفض أداء 

خوفا على نفسه من اإلصابة، هل في هذه الحالة يحق للمشغل أن يقوم العمل 

 بفصله ؟

كما هو معروف أن األجير ملزم بأداء عمله ،لكن عندما يتغيب هذا األخير 

عن العمل بسبب انتشار الفيروس ، رغم أن املقاولة مستمرة في أداء عملها ، و 

ت كافة االحتياطات و التدابير قامت بتوفير كافة شروط السالمة لعمالها  ، و اتخذ

الالزمة مع منحهم شهادة التنقل االستثنائية املسلمة من قبل السلطات 

املختصة ، و مع ذلك هذا األجير استمر في الغياب و رفض تأدية عمله خوفا على 

نفسه من اإلصابة ، ففي هذه الحالة يعد مرتكبا لخطأ جسيم ، و ليست له أية 

يمكن للمشغل أن يباشر تحريك مسطرة الخطأ الجسيم حماية قانونية ، حيث 

 و التي يمكن على أساسها فصل األجير . 

األمر الذي يفض ي بنا التوصل إلى استنتاج مفاده أن جائحة  كورونا  

باعتبارها قوة قاهرة فهي لم تكن متوقعة ال من طرف األجير و ال من طرف املشغل 

 د الشغل .، كما أن ال عالقة لها بإرادة طرفي عق

 على التزامات املشغل 19الفقرة الثانية : أثر وباء كوفيد

انطالقا من مقتضيات الفقرة الثانية من املادة السادسة من مدونة 

الشغل، فإنه يعد مشغال كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما 

 يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر.

ي الذي تربطه باألجير عالقة شغل و هكذا فاملشغل هو الشخص القانون

تابعة ، و يلتزم اتجاهه بما يولده العقد أو يرتبه القانون من التزامات  ، و هذا 

املشغل قد يكون شخصا طبيعيا و قد يكون  شخصا اعتباريا كشركة أو جمعية 
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، مادام يمارس نشاطا معينا  و يستعين في سبيل تحقيق ذلك بمجهود أجير أو أكثر 

 جر مهما كان نوعه أو صورته .مقابل أ

باعتبار عقد الشغل من العقود التبادلية ،التي ترتب التزامات في ذمة 

طرفيه األجير و املشغل ، فإذا كان التزام األول بأداء العمل املتفق عليه يعتبر 

االلتزام الرئيس ي الذي يفرضه القانون عليه ، فإن االلتزام الثاني بأن يؤدي له 

هو اآلخر االلتزام األساس ي الذي يقع على عاتقه ، مما يعني أن بين  أجره ، يعتبر 

العمل و األجر ارتباطا وثيقا يقوم على فكرة السبب التقليدي في العقود امللزمة 

للجانبين ، حيث يعتبر سبب التزام كل من املتعاقدين هو التزام املتعاقد اآلخر ، 

زام األجير بأداء العمل ، و سبب فيكون سبب التزام املشغل بدفع األجر هو الت

التزام األجير بأداء العمل هو التزام املشغل بدفع األجر ، الذي يعتبر عنصرا 

من قانون  723أساسيا من عناصر عقد الشغل كما تحددها مقتضيات الفصل 

 42االلتزامات و العقود  .

إلى  املشغل تقع على عاتقه مجموعة من االلتزامات اتجاه األجير  ، فإضافة

األجر الذي يلتزم  املشغل   بتأديته لألجير ، ففي ظل هذه الظروف التي نعيشها 

ة اليوم نتيجة انتشار الفيروس بكل أنحاء اململكة ،و نتيجة للقوة القاهرة الناشئ

عن هذا األخير ، فاملشغل ملزم أيضا بتوفير الظروف الالزمة لعماله ، مع العمل 

الزمة لحماية سالمة و صحة  أجرائه و ذلك طبقا على اتخاذ جميع  التدابير ال

 من مدونة الشغل . 24للمادة 

دماج املنهي  وكما جاء في الدليل التوضيحي الذي أصدرته وزارة الشغل و اإل 

، يمكن للمشغل تخفيض مدة العمل و ذلك طبقا في ظل هاته الظرفية

 وص ما يلي :من  مدونة الشغل ، مع احترام على الخص 185ملقتضيات املادة 
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 استشارة مندوبي األجراء واملمثلين النقابيين باملقاولة عند وجودهم .

 50أداء األجر عن مدة الشغل الفعلية على أال يقل في جميع الحاالت عن 

 % من األجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة لألجراء.

 .احترام مدة التقليص املنصوص عليها في املادة املذكورة

لفيروس، الذي ينتشر بسرعة ذلك تفاديا لالختالط و االحتكاك وقاية من او 

، لكن ماذا عن مسألة النسبة ملسألة تخفيض ساعات العمل. هذا برهيبة

 ساعات الشغل اإلضافية في ظل هاته الظرفية ؟

لإلجابة على هذا السؤال نبتدئ أوال بتعريف الساعات اإلضافية  ، وهي 

ينجزها األجير خارج نطاق استدراك حاالت الشغل الضائعة تلك الساعات التي 

، و خارج نطاق الساعات التي تقتض ي الضرورة تأديتها ، تحضيرا أو تكميال ألعمال 

ال غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة ، فهي ساعات يطلب من األجير اشتغالها ، 

، أو تقتضيها  إذا تحتم على املقاوالت أن تواجه أشغاال تقتضيها مصلحة وطنية

زيادة استثنائية في حجم الشغل ، حيث تضطر املؤسسة املشغلة ملواجهة ذلك ، 

بتشغيل أجراءها خارج مدة الشغل العادية ، وفق الشروط املحددة بنص 

تنظيمي ، بشرط أن تدفع لهم باإلضافة إلى أجرهم العادي تعويضا عن الساعات 

 43اإلضافية .

ر منها املغرب  بفعل التخوف من انتشار و في ظل هاته الفترة التي يم

الفيروس و تلبية لنداء الوطن ، فإن بعض املؤسسات الشغلية  وجدت نفسها 

تحت وطأة اإلجبار على تمديد ساعات العمل و ذلك  تلبية لحاجيات املواطنين 

من مدونة  196من املواد األساسية  للعيش ، و هذا ما نجده صراحة في املادة 

                                                           
  .584عبد اللطيف الخالفي، مرجع سابق، ص  43



  

  

  56P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

ي املقابل فاملشغلين مجبرين بتأدية التعويضات الالزمة عن تلك الشغل . و ف

 الساعات اإلضافية، إلى جانب األجور العادية للعمال.

انغالق  طرف الدولة للتخفيف من آثار املطلب الثاني: التدابري املتخذة من

 املؤسسات الشغلية

مرسوما يقض ي بإحداث صندوق  2020مارس  17أصدرت الحكومة يوم 

 . 44تدبير جائحة كوروناخاص ب

و قد أعلنت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، إنشاء لجنة اليقظة 

( 19-االقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد

واإلجراءات املواكبة، وذلك في إطار املجهودات االستباقية التي تقوم بها 

ادية املباشرة وغير املباشرة للوباء على الحكومة ملواجهة االنعكاسات االقتص

 االقتصاد الوطني.

وأوضح بالغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خالل آليات 

مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية االقتصادية الوطنية، كما 

تعمل، من جهة أخرى، على تحديد األجوبة املناسبة فيما يتعلق بمواكبة 

 األكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.القطاعات 

و هاته اللجنة االقتصادية  التي سيقوم وزير االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، والفالحة والصيد 

حري والتنمية القروية واملياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة الب

 والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

                                                           
م و المتعلق بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اس 2020مارس  16الموافق ل1441رجب  21،صادر في 2.20.269رسوم رقم م 44

مارس  17الموافق ل  1441رجب  22بتاريخ  6865،منشور بالجريدة الرسمية عدد19الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد

2020 
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كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل 

الجوي واالقتصاد االجتماعي، ووزارة الشغل واإلدماج املنهي، وبنك املغرب، 

لبنوك املغرب، واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، وجامعة واملجموعة املهنية 

الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة 

 التقليدية.

أطلق املغرب برنامج دعم مالي غير مسبوق للمتوقفين عن العمل بسبب 

، يستهدف خصوصا العاملين في القطاع الغير منظم، رغم 19انتشار وباء كوفيد

 صعوبات تحديد املستحقين .

مارس،  20و قد تسببت حالة الطوارئ الصحية املفروضة في اململكة منذ 

بأزمة اقتصادية و اجتماعية تطال أجراء مصانع أو مقاهي و متاجر توقفت عن 

العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين في القطاع الغير املهيكل الذين يزاولون 

 ب.مهنا بدخل متواضع في الغال

و لتخفيف وطأة األزمة بدأت وزارة االقتصاد و املالية بتوزيع دعم مالي يبلغ 

ألف من العاملين في القطاع املنظم   800درهم شهريا مخصصة ألكثر من  2000

 أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية .

ويجب أن يكون األجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع 

لشرف من طرف املقاوالت التي تشغلهم وأن يكون مصرحا بهم لدى تصريح با

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، وذلك عبر البوابة اإللكترونية للصندوق 

افية الشهرية، ويفيد  الوطني للضمان االجتماعي الخاصة بالتعويضات الجز

ا بسبب هذا التصريح بأن املقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي ألنشطته

فيروس كورونا املستجد، أو أنها تواجه صعوبات في ظل هذه األزمة، و   تفش ي
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تجدر اإلشارة إلى أنه   كل أجير غادر عمله عن قصد فلن يستفيد من هذا 

 التعويض .

هذا بالنسبة للعاملين املنخرطين في نظام الضمان االجتماعي، أما 

املهيكل   فكان فيه نوع من بالنسبة للمتوقفين عن العمل في القطاع الغير 

الصعوبة و ذلك في غياب أي سجل لهم،  علما أن ثالثة أرباع العاملين في املغرب 

 ال يتمتعون بأي ضمان اجتماعي.

لتدارك هذه األوضاع أطلقت السلطات برنامجا مؤقتا حتى يونيو لتوزيع 

راد، درهم لألسرة شهريا بحسب عدد األف 1200و    800دعم شهري يراوح بين 

على أساس تصاريح املعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع الغير املهيكل  

  بسبب الوباء . 

 لذلك اعتمدت لجنة اليقظة االقتصادية أثناء دعمها على مرحلتين:

تهم األسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع املرحلة األولى : 

مدخول يومي إثر الحجر الصحي، وقد صدر الغير املهيكل وأصبحت ال تتوفر على 

، حيث أنه بإمكان هذه 2020مارس   30في هذا الشأن بالغ لوزارة الداخلية بتاريخ 

األسر  االستفادة من مساعدة مالية تمكنها من املعيش والتي سيتم منحها من 

موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجاللة 

 محمد السادس نصره هللا.امللك 

 وحددت هذه املساعدة املالية وفقا للبالغ على النحو التالي :

 درهم لألسرة املكونة من فردين أو أقل. 800

 درهم لألسرة املكونة من ثالث إلى أربع أفراد. 1000

 درهم لألسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. 1200
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التي ال تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل املرحلة الثانية : بالنسبة لألسر 

في القطاع الغير املهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم 

منحها نفس املبالغ املذكورة سابقا، و ذلك طبقا لبالغ صادر عن وزارة الداخلية  

، تحت عنوان مسطرة التصريح الخاصة باألشخاص غير 2020أبريل   9بتاريخ 

 ن في خدمة راميد و الذين يعملون في القطاع غير املهيكل . املسجلي

 خاتــمــــــــــــــــــة :

بوصولنا إلى هاته النقطة نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا املوضوع 

املتواضع  و كما يقال فخاتمة الش يء هي مغزاه و املغزى الذي نستطيع الخروج 

، مر منها املغرب خالل هاته الفترةالتي يبه عن هذا املقال ، هو أنه رغم هذه األزمة 

و املتمثلة في  توقف مجموعة من املقاوالت نتيجة الحجر الصحي الذي أثر بشكل 

مباشر  على االلتزامات التعاقدية بين املشغلين و األجراء  ، إال أن الدولة قد 

حاولت جاهدة  التخفيف  من اآلثار املتولدة عن هذا الوباء و ذلك باتخاذها 

مجموعة من التدابير في حق املواطنين الذين توقفوا عن شغلهم سواء من هم في 

حيث تم  القطاع الغير املهيكل  أو من يندرجون تحت لواء القطاع املهيكل  ،

 إحداث صندوق خاص بتدبير هذه الجائحة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية،

، لكن السؤال الذي يبقى  ثم بعد ذلك سنها لحملة الدعم التي مرت عبر مراحل

مطروح في ظل هاته الظرفية هو  هل فعال ستؤدي هذه التدابير إلى التخفيف  من 

 عبئ  انشار الفيروس  و تجلياته على  األجراء؟  

 

 
 

 تم بحمد هللا
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 املصطفى مسفاويالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 اجلديدة االلكرتونية ـ 
 

 تأثري حالة الطوارئ الصحية على الزمن القضائي
 :ةــــمقدم

بداية ظهور مرض معدي من فصيلة الفيروسات  2019شكلت أواخر سنة  

التاجية بمدينة ووهان الصينية، أطلق عليه فيروس كورونا املستجد )كوفد 

االنتباه ، وبينما العالم في غفلة من أمره، بدأ االنتشار تدريجيا دون 45(19

 .    46دول العديد من الفي لخطورته، إلى أن تفاقمت األوضاع الصحية 

 والزال، ولموال شك أن فيروس كورونا، أثر على مختلف مناحي الحياة 

تسلم منه ال األوضاع االجتماعية وال االقتصادية، بل األكثر تضررا األوضاع 

لعاملية إلى تصنيف هذا ة ا الصحية في العالم بأسره، وهو ما دفع منظمة الصح

                                                           
 عنه بلفظ فيروس كورونا، توحيدا للمصطلح وتجنبا لإلطناب._ وتجاوزا سنكتفي للتعبير  45
 .2020مارس 2_ تجدر اإلشارة إلى أن المغرب سجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بتاريخ  46

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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، والحث على 202047مارس 11الفيروس بالوباء أو الجائحة العاملية بتاريخ 

 التصدي الحازم له.

ومن جملة اإلجراءات التي اتخذتها أغلب الدول فرض التباعد االجتماعي    

من خالل إعالن  املغرب وذلكاألمر الذي اعتمده  الفيروس، وهو لوقف تفش ي 

، هذه األمور أثرت كذلك  على 48لصحية في كافة التراب الوطنيحالة الطوارئ ا

القضاء باعتباره من الوظائف األساسية للدولة، وقد تم اتخاذ تدابير منها وقف 

البت في أغلب القضايا، وبالتالي من شأن ذلك التأثير على حق التقاض ي 

، خاصة من حيث أمد التقاض ي، هذا الوضع كان من 49املضمون دستوريا

 مكن تجاوزه لو تم رقمنة القضاء بشكل فعلي و كلي.امل

من هذا املنطلق تأتي أهمية البحث في هذا املوضوع لتحليل املعطيات    

على الزمن القضائي، وبعبارة أخرى 50وتحديد انعكاسات حالة الطوارئ الصحية

 على الحق في أحكام ومحاكمات داخل آجال معقولة. 

اإلشكاالت، ولعل أبرزها ما يلي: أي تدبير هذا األمر يطرح العديد من    

 ضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية؟للزمن الق

                                                           
ية تثير قلقا _ حيث يختص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتحديد ما إذا كان حدث يشكل أو ال طارئة صحية عموم 47

ة بعد التماس أراء ك باالستناد على المعلومات الواردة على المنظمة، وتبعا لذلك يتم إعالن حالة الطوارئ الصحيدوليا، وذل

ستنادا للوائح أن تصاحب هذه الوضعية القانونية، كل ذلك ا مناسبة، التي يجب"لجنة الطوارئ" بشأن التوصيات المؤقتة ال

 . 2005الصحية العالمية لسنة 

(، المتعلق بإعالن حالة 2020مارس24الموافق ) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293م رقم _ بموجب مرسو 48

، المنشور بالجريدة الرسمية 19كوفيد  –الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 .1784-1783(، الصفحة 2020مارس24الموافق) 1441رجب  29مكرر بتاريخ 6867عدد 

 :" حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن2011من الدستور المغربي لسنة 118_ ينص الفصل 49

 مصالحه التي يحميها القانون.".

يتعذر و_ يمكن تعريف حالة الطوارئ بشكل عام، حادثة أو حوادث خطيرة وغير معتادة تحل بالبالد أو تحذق بها،  50

ن حالة الطوارئ انونية التي يعمل بها لموجهة الحوادث العادية، وعليه فالغرض من إعالمواجهة هذه الحوادث، بالقواعد الق
تادة، والحد من هو تقوية السلطة التنفيذية بمنحها اختصاصات استثنائية، وتحريرها من القيود المفروضة في األحوال المع

ارئ بزوال اليب المعتادة. وتنتهي حالة الطوبعض الحريات للتصدي للظروف المهدد للدولة، التي يصعب معالجتها باألس
رنة، مركز الظروف المهددة. خاموش عمر عبد هللا، تأثير قوانين الطوارئ على حريات األفراد في الدساتير دراسة مقا

 )بتصرف(. .21، الصحفة2007، سنة االستراتيجيةكردستان للدراسات 
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املطلب األول: أمد  :إلشكالية اعتمدنا الخطة التاليةملقاربة هذه ا    

عقلنة الرقمنة ل تفعيلاملطلب الثاني: . حيةالتقاض ي في ظل حالة الطوارئ الص

 تدبير الزمن القضائي 

 الطوارئ الصحية القضائي يف ظل حالة دأماملطلب األول: 

من آليات االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء العمل على البت في القضايا    

وتنفيذ األحكام خالل آجال معقولة، وذلك بحسن تدبير وقت الخصومة 

القضائية، أي عقلنة زمن التقاض ي، لكن في ظل تفش ي فيروس كورونا تم وقف 

لى السالمة الصحية وتزامنا مع حالة الطوارئ البت في القضايا حفاظا ع

 الصحية.

وفي سياق بحث الزمن القضائي في هذه الظرفية، سنتناول مفهوم هذا    

األخير وتعليق البت في القضايا)الفقرة األولى(، ثم نتطرق لتأثير حالة الطوارئ 

  .) الفقرة الثانية( الصحية على آجال الطعون والتبليغ

 يف ظل حالة الطوارئ الصحيةالقضائي  أمدالفقرة األوىل: 

حديد ت سنعمل علىقبل الحديث عن تعليق البت في القضايا)ثانيا(،     

 مفهوم الزمن القضائي)أوال(.

 أوال: مفهوم الزمن القضائي

يقصد بالزمن القضائي في املفهوم الضيق األمد الذي تستغرقه    

دها في السجالت الرسمية الخصومة القضائية؛ والذي يمتد من تاريخ تقيي

للمحكمة وإلى غاية استيفاء الحق املحكوم به عبر مسطرة التنفيذ. أما في 

املدلول الواسع فيشمل هذا املفهوم حتى الفترة التحضيرية للخصومة والتي 

تنطلق قبل تاريخ تسجيل الدعوى رسميا عن طريق تدخل بعض الهيئات 
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ئية ملساعدة أطراف الخصومة في واألشخاص املكلفين بتقديم الخدمة القضا

تأسيس الدعوى وصياغتها في قالب قانوني سليم، وبما أنه يصعب ضبط هذه 

الخصومة  على زمناملرحلة األخيرة افتراضيا بالرغم من أهميتها وتأثيرها املباشر 

القضائية بالنظر لكثرة املتدخلين فيها ولغياب تأطير معقلن وشامل لها سواء من 

 نؤيد التعريف. وعليه فإننا 51رائية أو اللوجيستيكية أوالبشريةالناحية اإلج

 الضيق للزمن القضائي الذي يقتصر على الفترة الظاهرة.

العمر االفتراض ي الذي ينبغي أن  52وهناك من يعتبر الزمن القضائي   

 .  53ومة القضائيةصتستغرقه الخ

فاصل في  متقاض ي ليس الوصول إلى حكم كل غايةوالجدير بالذكر أن    

ل أمد دعواه فقط، بل اقتضاء حقه داخل أجل قصير، نظرا ملا يكلف طو 

والتسريع في إيصال الحقوق إلى ذويها، حثت  الدعوى من جهد نفس ي ومادي،

، بل و األكثر من ذلك تم تكريسه 55واإلقليمية54عليه الشرائع واملواثيق الدولية

 .56دستوريا

                                                           
، الصفحة 2017ي، السنة، العدد الثانوالقضائيةمغربية للحكامة القانونية _ لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة ال 51

10. 
ق قضائيا عن _ وهو يختلف عن األجل القضائي، باعتباره نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي للمدين حسن النية المالح 52

 طريق منحه آجاال للوفاء.  
واالقتصادية  الخاص، كلية العلوم القانونية لماستر في القانون_عيشوش محمد، قراءة في الزمن التجاري، رسالة لنيل ا53

 .41، الصفحة2016/2017االجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، السنة الجامعية و
يقدم الموقوف  لثة:"من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص في فقرتها الثا 9_ على سبيل المثال المادة  54

ية، ويكون من لمعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائأو ا
اكمة هو حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المح

أخرى من  هم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلةالقاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عن
 مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.".

لقبض عليه أو اأي شخص يلقى  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تنص في فقرتها الثالثة:" 5_من ذلك المادة  55

سلطة قضائية،  ةقانونا ممارسمن هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول له ج /1يحجز وفقا لنص الفقرة 

طاً بضمانات ويقدم للمحاكمة خالل فترة معقولة أو يفرج عنه مع االستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون اإلفراج مشرو
 لحضور المحاكمة.". 

اخل د:" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر 2011من الدستور المغربي لسنة  120_ ينص الفصل 56

 أجل معقول.

 حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.".
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لذي قد يؤدي إلى املساس بحقوق والسرعة املطلوبة ال تعني التسرع ا   

توازن أطراف الخصومة، بل البت على وجه السرعة تحقيقا  وبمبدأاملتقاضيين 

 للعدالة واإلنصاف. 

من ضمانات املحاكمة  57كما يعتبر البت في القضايا داخل مهلة معقولة   

افتراض  العادلة في الدعاوى الجنائية، ألن األمر مرتبط بالحق في الحرية، و

راءة، والحق في الدفاع؛ ألن طول املحاكمة قد تتالش ى معه تفاصيل الوقائع الب

بذاكرة الشهود أو تتلف أدلة أخرى، كما يهدف هذا األمر إلى اختصار فترة القلق 

التي يكابدها املتهم رغم افتراض براءته. والحق في املحاكمة أثناء فترة زمنية 

، ألن بطء العدالة يعتبر 58غير مبررمعقولة يهدف كذلك للحيلولة دون أي تأخير 

 . 59نوع من الظلم

وأي تعليق للحقوق الخاصة باملحاكمة العادلة في ضوء الضرورات التي     

تحتمها حالة الطوارئ املتخذة بسبب خطر ما يهدد حياة األمة، يقتض ي مراعاة 

 .60مبدأ التناسب في تقييد هذه الحقوق 

 ثانيا: تعليق البت يف القضايا

كان البت داخل اآلجال املعقولة حق دستوري مضمون للجميع على  إذا   

غرار الحق في التقاض ي، فإنه مع رصد فيروس كورونا باملغرب سارعت السلطات 

وفي هذا اإلطار  صدر بالغ مشترك  إلى وضع التدابير االحترازية للحد من انتشاره، 

ئية ورئاسة النيابة بين وزارة العدل والحريات واملجلس األعلى للسلطة القضا

                                                           
لقضية، كون ا_يقيم الحد الزمني المعقول بناء على مالبسات كل قضية على حدة. مع مراعاة عدة معايير أهمها؛ تعقيد  57

حاكمة العادلة، هم والعقوبات المحتملة. منظمة العفو الدولية، دليل المالمتهم معتقال أم في حالة صراح، مدى خطورة الت
 .144، الصفحة 2014الطبعة الثانية، السنة 

ريمة أن يتمتع السياسية في فقرتها الثالثة:" لكل متهم بجالدولي الخاص بالحقوق المدنية و من العهد 14 تنص المادة_ 58

 ير ال مبرر له".التامة، بالضمانات الدنيا التالية:...)ج( أن يحاكم دون تأخ أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة

 .144_ منظمة العفو الدولية، المرجع السابق، الصفحة  59
 .232_المرجع نفسه، الصفحة  60
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، تقرر من خالله تعليق انعقاد الجلسات بمختلف 2020مارس  16العامة بتاريخ 

إلى إشعار أخر، باستثناء  2020مارس  16محاكم اململكة ابتداء من يوم االثنين 

، وذلك 61القضايا املتعلقة باملعتقلين والقضايا االستعجالية وقضاء التحقيق

تم اإلعالن عنها من طرف الحكومة ملحاصرة هذا الوباء  انسجاما مع التدابير التي

ومنع انتشاره، وحرصا على سالمة العاملين بمحاكم اململكة، قضاة وموظفين 

 ين واملرتفقين.يومساعدي القضاء، وكذا املتقاض

وفي هذا السياق أصدر املجلس األعلى للسلطة القضائية املذكرة عدد     

لتفصيل القضايا الزجرية املستثناة من التعليق، التي تناولت بنوع من ا151/162

وبالتالي هناك  2020مارس  17ومما جاء فيها تعليق الجلسات ابتداء من يوم 

 اختالف في تاريخ سريان التعليق.

 ما عدا االستثناءات التي ال يمكن إيقافها والتي تتعلق بالقضايا التالية: 

 لذين يكونون في قضايا الجنايات والجنح الخاصة باملتهمين ا

 بمؤسسات سجينة. احتياطي ومودعينحالة اعتقال 

  قضايا التحقيق، للتقرير في وضعية األظناء املقدمين للتحقيق

معهم بعد إيداعهم في إحدى املؤسسات السجينة أو التحقيق 

 معهم في حالة سراح.

  قضايا األحداث للتقرير فيما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى

 التربية أو تسليمهم إلى ذويهم.مؤسسات إعادة 

                                                           
 ة العدل، الموقع اإللكتروني لوزار2020مارس  15_ وهو اإلجراء الذي اتخذته السلطات القضائية بفرنسا بتاريخ  61

-https://www.presse.justice.gouv.fr/commuiques-de-presse-10095/commuiques-deالفرنسية 
2020-12975/covid19-32994.html 16:22، على الساعة2020ماي31 االطالع، تاريخ. 

، عن 0202مارس17، بشأن تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا، الصادرة بتاريخ 151/1_المذكرة عدد  62

 المجلس األعلى للسلطة القضائية.
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وتتعلق 113/363ثم أصدرت السلطة القضائية كذلك املذكرة عدد    

التحقيق التي ال يشملها  وقضايا والجناياتبالتدابير االحترازية للقضايا الجنح 

التعليق، وأهم ما تضمنته تفادي إحضار املعتقلين إلى املحاكم إال عند الضرورة، 

تأجيل امللفات دون إحضار املعتقلين. وتدبير املورد البشرية في والبت في تأخير أو 

 هذه الظرفية.

من خالل البالغ واملذكرات التوجيهية املشار إليها، فإن تعليق البت في    

أغلب القضايا ال شك فيه هدر للزمن القضائي والحق في أحكام داخل آجال 

والسالمة الصحية لهما  معقولة ستكون له آثار وخيمة، وإن كان األمن الصحي

أهمية بالغة ومقدمة عن غيرها، فإنه كان من املمكن تجنب تعطيل زمن 

التقاض ي، عبر التنزيل الفعلي لكل توصيات ميثاق إصالح منظومة 

 السيما تلك املتعلقة باملحكمة الرقمية.  و  العدالة،

ولتيهئ القضايا ملرحلة ما بعد  رفع حالة الطوارئ الصحية، أصدر    

، التي حث من 119/364املجلس األعلى للسلطة القضائية مذكرة توجيهية العدد 

خاللها السادة املسؤولين القضائيين على االستعداد األمثل واالستباقي لتدبير 

املرحلة املقبلة، ومواجهة التحديات بتعبئة اإلمكانيات املتاحة وتيسيرها 

حكامة القضائية والنجاعة، واعتماد مقاربة تشاركية، وذلك من أجل مراعاة ال

ولتفادي املزيد من التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية، كما حثت 

املذكرة أعاله على اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة باإلعداد املسبق 

منذ اآلن ملشاريع األحكام والقرارات بخصوص امللفات املعينين فيها لتيسير البت 

 ب اآلجال ووفق الضمانات القانونية الواجبة، تداركا للوقت الضائع.فيها في أقر 

                                                           
 لقضائية.ا، عن المجلس األعلى للسلطة 2020مارس 23، بشأن قضايا المعتقلين، الصادرة بتاريخ 113/3_المذكرة عدد  63
أبريل  14، بشأن  تهيئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ  الصحية، الصادرة بتاريخ119/3_ المذكرة عدد  64

 المجلس األعلى للسلطة القضائية.، عن 2020



  

  

  67P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

وباعتبار عمل اللجان الثالثية املكونة على صعيد كل محكمة استئناف    

من الرؤساء األولين والوكالء العامين والنقباء، من آليات البت وتنفيذ األحكام 

على ضرورة  ئية شددللسلطة القضا خالل اآلجال املعقولة، فإن املجلس األعلى

 ي تعقب رفع حالة الطوارئ الصحية.، ملجابهة املرحلة الت65تفعيل هذه اللجان

 يغلصحية على آجال الطعون والتبلحالة الطوارئ ا الثانية: تأثريالفقرة 

في ظل تعليق البت في أغلب القضايا، وفرض حالة الطوارئ كان البد من    

رتبطة بآجال محدد قانونيا. والتي تشكل حماية حقوق املتقاضيين خاصة تلك امل

 جزء من أمد التقاض ي.

وفي هذا اإلطار سنتناول تأثير حالة الطوارئ الصحية على آجال    

 الطعون)أوال(، والتبليغ)ثانيا(.

 الصحية أوال: آجال الطعون يف ظل حالة الطوارئ

ن يقصد بالطعون الوسائل التي من خاللها يمكن للمتقاضيين الدفاع ع   

حقوقهم أمام القضاء، إذ بموجبها يمكنهم املطالبة بمراجعة األحكام الصادرة 

عن محاكم دنيا أمام محاكم أعلى درجة، أو بمراجعة املحاكم لألحكام التي سبق 

 .66أن أصدرتها ضدهم

وتقوم الطعون سواء بالتعرض أو االستئناف أو النقض أو إعادة النظر    

يث أن مرور امليعاد املحدد قانونا يسقط الحق ، بح68على آجال سقوط67أو غيرها

                                                           
للسلطة  ، عن المجلس األعلى2020ماي 21، بشأن تفعيل عمل اللجن الثالثية، الصادرة بتاريخ 9/20_ المذكرة عدد  65

 القضائية.
الرباط، -جديدة_ عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، مكتبة المعرفة مراكش، مطبعة النجاح ال 66

 .)بتصرف(.243، ص2017الثامنة   لطبعةا
 المدنية. _ ماعدا تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي لم يحدد له المشرع آجاال عند تنظيميه في قانون المسطرة 67
ة أحد الحقوق المحددة بمقتضى هذا القانون لممارس تحترم جميع اآلجالمن قانون المسطرة المدنية:"  511_ ينص الفصل  68

 .".قط الحقوإال س



  

  

  68P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

. وملا كانت مواعيد الطعون من النظام العام، فإنه يمكن الدفع 69في الطعن

بسقوطها في جميع مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض، وعلى القاض ي أن 

، وإذا كان املشرع قد نص على توقف آجال الطعن 70يثيرها من تلقاء نفسه

، فإن بعض الفقه يرى 72أو تغيير أهلية أحد األطراف 71لة وفاةباستئناف في حا

أنه يجب تعميم أسباب التوقف على باقي طرق الطعن العادية منها وغير العادية، 

 .73ويلحق بها كذلك توقف آجال الطعون بسبب القوة القاهرة

وبعد توقيف البت في أغلب القضايا كإجراء احترازي ملواجهة تفش ي     

نا، كان من الضروري حماية الحق في الطعون، هذا ما أخذ بعين فيروس كورو 

االعتبار من خالل املادة السادسة من مرسوم بقانون املتعلق بأحكام حالة 

، والتي جاء فيها:" يوقف سريان 74الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

لجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، يستأنف ا

 احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة.

تستثنى من أحكام الفقرة األولى أعاله آجال الطعن باالستئناف الخاصة 

 بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال،...".

                                                           
، 1993، الدارالبيضاء-الوجيز في القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة _ الطيب الفصايلي،69

 .119الصفحة
 .121_ الطيب الفصايلي، المرجع السابق، الصفحة 70

تقع  لصالح ورثته والتوقف وفاة أحد األطراف آجال االستئناف  من قانون المسطرة المدنية:" 137_ينص الفصل  71

للطرق المشار  مواصلتها من جديد إال بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا

 . 54إليها في الفصل 

 يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.".

اف أوقف تغيير في أهلية أحد األطر االستئنافإذا وقع أثناء أجل  من قانون المسطرة المدنية:" 139ل _ينص الفص 72

 تبليغ.".األجل وال يبتدئ سريانه من جديد إال بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا ال

 .122_ الطيب الفصايلي، مرجع سابق، الصفحة 73
( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 2020مارس23)1441من رجب  28صادر في  2.20.292رقم _مرسوم بقانون  74

رجب  29مكرر، بتاريخ 6867الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 1782(، الصفحة 2020مارس24)1441
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غة العموم "جميع اآلجال" الواردة في الفقرة األولى من ويدخل في صي   

هذه املادة آجال الطعون، حيث أنها تتوقف إلى غاية رفع حالة الطوارئ 

الصحية. ما عدا آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين 

ور لها قرار التعليق املذكفي حالة اعتقال، باعتبارها من القضايا التي ال يشم

 أعاله.

 ئآجال التبليغ يف ظل حالة الطوارثانيا:

يقصد بالتبليغ اإلجراء الذي يتم من خالله إعالم أطراف النزاع    

 .75بمضمون وثائق الدعوى وإجراءاتها بكيفية رسمية

. كما يعتبر 76فالتبليغ يرتبط بالدعوى منذ بدايتها إلى نهايتها بالتنفيذ   

رية التي تساهم في احترام حقوق الدفاع املكفولة التبليغ  من أهم اآلليات املسط

دستوريا و تحقيق مبدأ التواجهية، وللتبليغ دور كبير في سرعة العدالة أو بطئها، 

فال يمكن إصدار أحكام في آجال معقولة دون فعالية إجراءات التبليغ، وبناء على 

 .  77هذه املؤسسة يمكن قياس سرعة العدالة في أي بلد

من قانون املسطرة املدنية، فإن املشرع   4179و 4078للفصلين  وبالرجوع   

حدد مهلة يجب أن تفصل بين تاريخ تبليغ االستدعاء واليوم املحدد للحضور، 
                                                           

، 2018ولى، الوراقة الوطنية، الطبعة األة، المطبعة وانون المسطرة المدني_حليمة بنت المحجوب بن حفو، دراسة في ق 75

 .61الصفحة 
حاليا(:"  )محكمة النقض _ كما أن التبليغ له تأثير على آجال الطعون حيث جاء في بعض حيثيات قرار للمجلس األعلى 76

ة إعادة النظر، طاعن مسطرإن آجال الطعون ال تسري إال بناء على تبليغ قانوني صحيح، وال يقوم مقام هذا التبليغ سلوك ال
مغربية، العدد ، منشور بمجلة المحاكم ال17/7/1985الصادر بتاريخ  1823إذ المعتبر هو اإلعالم ال العلم". القرار عدد 

 .29، أشار له الطيب الفصايلي، مرجع سابق، الصفحة81، الصفحة 1986يناير_فبراير 41
، الصفحة 2018بعة الثالثة، الرباط، الط -نية، مطبعة المعارف الجديدةقانون المسطرة المد عبد الرحمان الشرقاوي،  - 77

95. 
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل  من قانون المسطرة المدنية:"  40_ ينص الفصل  78

خمسة عشر  مجاور لها ومدة خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز
 يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر غيابيا.".

قامة في من قانون المسطرة المدنية:" إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إ 41_ ينص الفصل  79

 الحضور يحدد فيما يلي: دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل

 إحدى الدول األوروبية: شهران؛ إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو -
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تلك هي آجال التبليغ، وفي ظل تعليق البت في أغلب القضايا، وإعالن حالة 

ن من الطوارئ الصحية بالتراب الوطني، كان البد من حماية حقوق املتقاضيي

حيث هذه اآلجال، ذلك ما تقرر من خالل املادة  السادسة من مرسوم بقانون 

، والتي جاءت 80املتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

بصيغة عامة في فقرتها األول بأنه :" يوقف سريان مفعول جميع اآلجال 

ري بها العمل خالل املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجا

فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم 

املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة." وبذلك فإن آجال التبليغ تقع ضمن 

عموم هذه املادة، وتتوقف إلى حين أن ترفع حالة الطوارئ الصحية، ما عدا 

لها التعليق فإنه من املنطقي أن مهل التبليغ سارية بالنسبة للقضايا التي ال يشم

 بخصوصها.

إن تعليق البت في مجمل القضايا، و تبعا لذلك توقيف اآلجال من شأنه    

اعتماد فإن  ذاحفظ الحقوق وحمايتها، ولكن ليس بالتدبير الفعال والناجع، ل

العادية أو  ألحوالللتدبير الناجع للزمن القضائي  سواء في االرقمنة هو الحل 

 خالل األزمات.

                                                           
 أو آسيا أو أمريكا: ثالثة أشهر؛ إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى -

 إذا كان يسكن باالقيانوس: أربعة أشهر. -

لذي ال يتوفر بعد ت التي سلمت إلى الشخص بالمغرب اتطبق اآلجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى االستدعاءا

 على موطن ومحل إقامة.".

 71ى الفصل _ وتجدر اإلشارة إلى أن سن األحكام المتعلقة بهذه الحالة من صميم اختصاص السلطة التشريعية بناء عل 80

أي خالل  الدورات البرلمانيةمن الدستور الحالي، لكن هذا االختصاص يخول للحكومة بشروط في الفترات الفاصلة بين 
ن سن أحكام هذه االعتبارات صدر مرسوم بقانو ولكل هذه االعتباراتمن الدستور،  81العطل البرلمانية بناء على الفصل

عالن الحجر خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، وللتذكير فالمغرب كان يتوفر على نص قانوني ينظم إ
يتضمنها باتت  ، ونظرا لكون العقوبات الزجرية التي1967ألمر بالمرسوم الملكي المتعلق باألوبئة لسنة الصحي، ويتعلق ا

فرض احترام تفتقد للطابع الزجري الذي يجب أن تتصف به القاعدة القانونية والالزم إلقرار منسوب ردعي كافي وكفيل ب
زارة الداخلية، وانون المذكور أعاله، خلية الشؤون القانونية حالة الطوارئ الصحية، ومن هذا المنطلق تم وضع المرسوم بق

 .4-3،الصفحة 2020قراءة في جديد النصوص القانونية، نشرة قانونية خاصة، العدد األو ل، أبريل
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 دبري الزمن القضائيتعقلنة الرقمنة ل تفعيلاملطلب الثاني: 

إذا كان املغرب اعتمد مخططات إلصالح اإلدارة ورقمنتها، ومنها اإلدارة    

القضائية. فإن الظرفية التي فرضها فيروس كورونا، أضحت معها الرقمنة 

في بعث النقاش حول مآل  ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مض ى. مما ساهم

 مشروع املحكمة الرقمية.

وللحيلولة دون هدر زمن التقاض ي في بعض القضايا تم اعتماد التقاض ي    

عن بعد)الفقرة األولى(، ولعدم وجود نص قانوني ينظم هذا األمر طرح مشروع 

 قانون يتعلق بالتقاض ي عبر الوسائط االلكترونية)الفقرةالثانية(.

 

 لصحيةاواآلفاق يف ظل حالة الطوارئ  : التقاضي عن بعد احلصيلةالفقرة األوىل

املنبثق عن  2013يوليوز  30بالرجوع مليثاق إصالح منظومة العدالة ل   

الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، خاصة الهدف 

 الرئيس ي السادس املتعلق بتحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها، الذي

تضمن في هدفه الفرعي الثالث إرساء مقومات املحكمة الرقمية وحدد سنة 

أقص ى آجال إلنهاء تنفيذه، ومع تأخر تعديالت املقتضيات القانونية  2020

اإلجرائية التي تمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا 

ر القضائية، من ، ونزع التجسيد املادي عن اإلجراءات واملساط81أمام املحاكم

، فمشاريع القوانين التي تنص عليه الزالت حبيسة 82ذلك التبليغ االلكتروني

 .83املسطرة التشريعية

                                                           
ي االلكتروني، _ ومع ذلك فقد تحققت بعض اإلنجازات منها، إحداث الموقع االلكتروني لتتبع سير القضايا والسجل العدل 81

 والسجل التجاري االلكتروني.
وتنفيذ األحكام  ومة العدالة من آليات المرصدة لتحقيق البت في القضاياظ_ يعد التبليغ االلكتروني في ميثاق إصالح من 82

الية ونجاعة المعقولة، من خالل الهدف الفرعي الرابع ضمن الهدف الرئيسي الرابع المتعلق باالرتقاء بفع اآلجالخالل 
 آجال إلتمام التنظيم القانوني للتبليغ االلكتروني. 2014قد حدد هذا الميثاق سنة القضاء، و

 .2018دجنبر  20من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، صيغة  77و 76على سبيل المثال المادتين  83
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واملحاكمات عن بعد، التي ينص عليها مشروع قانون املسطرة    

، وهو ما يمكن القول معه أن مشروع املحكمة الرقمية عرف تأخر من 84الجنائية

 حيث التنفيذ.

التدابير املتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا باملغرب، وفي إطار    

وإعالن حالة الطوارئ الصحية، ولتدبير القضايا التي ال يشملها قرار تعليق البت 
، تم اللجوء لتقنيات االتصال عن بعد، واعتماد محاكمات عن بعد  في قضايا 85

التصال السمعي أو ما يعرف بتقنية ا   visio-conférenceاملعتقلين عبر تقنية

 86البصري عن بعد، إال أن ذلك أثار جدال واسعا على اعتبار املحاكمات عن بعد

  .87ال تستند على أساس قانوني وتتعارض مع ضمانات املحاكمة العادلة

وإذا كانت الحضورية والعلنية من أهم مبادئ التي تقوم عليها املحاكمة    

ت االتصال الحديثة، ال تتم إال العادلة، فإن املحاكمات عن بعد عبر تقنيا

افقة املعني باألمر ودفاعه وبالتالي لم يتم تجاهل مبدأ الحضورية، كما أنه  بمو

وعقد جلسات سرية إذا كان هناك خطر على األمن بشكل  88يمكن تعطيل العلنية

عام، وبناء عليه تتم املحاكمات عن بعد دون مراعاة مبدأ العلنية لضمان األمن 

هذه االعتبارات ال يمكن القول بتناقض محاكمات عن بعد في  الصحي، ولكل

                                                           
 الجنائية. من مشروع قانون المسطرة 347-5 و 347-4و  931-1_ المواد  84

نها التي الثة من مرسوم بقانون المتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن ع_واستنادا للمادة الث85

الن حالة تنص:"على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خالل فترة إع
وإدارية، أو  بموجب مراسيم ومقررات تنظيميةالطوارئ. باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك 

عبئة جميع الوسائل بواسطة مناشير وبالغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وت
 المتاحة لحماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم.

 ها للمرتفقين ".ومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدموال تحول التدابير المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العم
 _ كما أنه تم  اعتماد الشكايات عن بعد من خالل الموقع اإللكتروني لرئاسة النيابة العامة. 86
_ نور الدين الناصيري، قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات القضائية،  مقال  87

 .13:43، على الساعة 2020ماي  31، تاريخ اإلطالع www.marocdroit.com  االلكتروني نشور على الموقعم

 
 
من أو األخالق، من قانون المسطرة الجنائية:"إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على األ 302_ تنص المادة  88

 ررا بجعل الجلسة سرية.".أصدرت مق

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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قضايا املعتقلين مع ضمانات املحاكمة العادلة، في ظل األوضاع التي فرضها 

 فيروس كورونا.

وقد كان الدافع  العتماد  املحاكمات عن بعد هو ضمان األمن الصحي    

وكذا لتمكين  والسالمة الصحية للمرتفقين والفاعلين في الشأن القضائي،

 املعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة. 

وعلى كل حال فإن تجربة املحاكمات عن بعد التي تمت في هذه الظرفية    

تحتاج لتقييم قصد الوقوف على االيجابيات والثغرات لتقويمها، والعمل على 

فعلي توسيع التقاض ي عن بعد على كل القضايا ومختلف املحاكم، للتجسيد ال

للمحكمة الرقمية، من أجل تحقيق النجاعة القضائية وعقلنة الزمن القضائي. 

 إال أن األمر يحتاج للمواكبة التشريعية.

ومن حسنات هذه الظرفية طرح مشروع قانون يتعلق باستعمال    

الوسائط االلكترونية في اإلجراءات القضائية، الذي يمكن أن يشكل تنفيذا 

محكمة الرقمية، إن تم االنفتاح بشكل فعلي في وضعه على للتقعيد القانوني لل

 .89مختلف املهتمين بالشأن القانوني والقضائي

 رتونية الوسائط االلكالتقاضي عرب  ونشروع قانقراءة أولية مل الفقرة الثانية:

بانتشار فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية باملغرب، تجددت    

كوسيلة فعالة الستمرار املرفق القضائي سواء في  الحاجة إلى رقمنة التقاض ي

األحوال العادية أو خالل األزمات، لضمان حق التقاض ي املكرس دستوريا، وفي 

هذا اإلطار تم صيغة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في 

اإلجراءات القضائية بنوع من السرعة تحت وطئة عدم وجود سند قانوني 

                                                           
ء جدر اإلشارة إلى أن وزارة العدل خصصت في موقعها اإللكتروني حيزا لمهتمين بالشأن القانوني والقضائي لإلدالت - 89

 بمالحظاتهم في هذا المشروع قانون.
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ت التي تتم عن بعد، األمر الذي انعكس على جودة الصيغة التشريعية للمحاكما

لهذا املشروع قانون، وهو ما نتناوله من خالل اإلدالء ببعض املالحظات 

العامة)أوال(، وعالقة بموضوع بحثنا، فإننا سنتطرق ملدى قدرة املشروع قانون 

في األحوال العادية املذكور على املساهمة في عقلنة تدبير الزمن القضائي، سواء 

 على غرار هذه الظرفية الحالية. أو األزمات

 قاضي بشكل إلكرتونيأوال: مالحظات عامة عن مشروع قانون الت

تلك التي تتعلق  من أهم املالحظات التي يمكن أن تثار للوهلة األولى   

بالعنوان حيث جاء مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في 

ءات القضائية، فاملقصود بالوسائط االلكترونية غير واضح.  وملا ال يأتي اإلجرا

 .90على نحو مشروع قانون التقاض ي بشكل إلكتروني

إن املهتم بالشأن القانوني يدرك أنه تم تجاهل مشاريع قوانين ذات صلة    

وثيقة مع الفكرة الجوهرية في مشروع قانون املتعلق باستعمال الوسائط 

، ونخص بالذكر مشروع قانون التنظيم 91ة في اإلجراءات القضائيةااللكتروني

القضائي ومشروع قانوني املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية. باإلضافة إلى عدم 

حذف غرف  38.15االنسجام، بحيث أن مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 

من  141صل االستئنافات باملحاكم االبتدائية، في حين تمت إشارة لها في الف

مشروع قانون استعمال الوسائط االلكترونية في اإلجراءات القضائية املغير 

     املتمم لقانون املسطرة املدنية. و 

                                                           
 معطيات القانونية.وني للالمتعلق بالتبادل االلكتر 53.05_ على غرار العقد المبرم بشكل إلكتروني المنظم بموجب القانون  90
_عبد الوهاب المريني، حاشية على مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات القضائية الجزء  91

ماي  19تاريخ االطالع  ، www.marocdroit.comالمتعلق بالمسطرة المدنية، مقال منشور على الموقع اإللكتروني 

 .1الصفحة ،20:35على الساعة  ، 2020

http://www.marocdroit.com/


  

  

  75P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

كما أن القراءة األولية تدفعنا للتساؤل عن ما مدى وضوح املصطلحات    

التي تم توظيفها في صيغة هذا املشروع قانون؟ علما أن األمن القانوني من بين 

 ا يستوجب وضوح القاعدة القانونية.م

حيث نجد في هذا املشروع قانون استعمال مصطلحات تقنية يصعب    

على غير املتخصصين في املعلوميات فهمها، ففي الشق املتعلق باستعمال 

الوسائط اإللكترونية في املسطرة املدنية نذكر على سبيل املثال النظام 

، 1-41، واملنصة إلكترونية الفصل  1-31املعلوماتي أو االلكتروني الفصل

، 3-41الحسابات االلكترونية املهنية والعناوين االلكترونية الرسمية في الفصل

، أما بالنسبة للباب املتعلق باستعمال 528نطام األداء اإللكتروني في الفصل 

الوسائط اإللكترونية في املسطرة الجنائية، نجد مثال تقنية االتصال عن بعد في 

 .1-193ادة امل

كما نجد بعض املقتضيات املدرجة في هذا املشروع قانون موقفة النفاذ    

، من ذلك 92على صدور نصوص تنظيمية، التي عادة ما يتأخر إصدارها

في فقرته األخيرة:" تحدد الكيفيات التقنية لعمليات اإليداع في النظام  31الفصل

فقرته األخيرة التي جاء فيها:"  في 7-47املعلوماتي بمقتض ى نص تنظيمي، والفصل 

تحدد الكيفيات التقنية لعملية التبليغ اإللكتروني بواسطة نص تنظيمي.". كل 

من هذا   654ذلك في إطار املقتضيات املتممة للمسطرة املدنية، كما نجد املادة 

املشروع قانون املعدل و املتمم للمسطرة الجنائية، تنص في فقرتها األخيرة :" من 

ضرورة املعالجة املعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى املركز الوطني أجل 

للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي 

                                                           
، دون أن تكون _ أحيانا لكون مقتضيات سابقة ألوانها، وليست إال استجابة تشريعية،اللتزامات دولية، أو ظرفية وطنية 92

 إمكانيات متاحة للتفعيل.
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لألشخاص الذاتيين املغاربة واألجانب واألشخاص االعتباريين. وتحدد بنص 

 تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات املذكورة.".

ي فملالحظات التي نود اإلشارة لها في هذا املشروع قانون تلك الواردة من ا   

لقانون املسطرة الجنائية، والتي جاء فيها:"يمكن لوزير واملتممة ل 3-749املادة 

العدل أن يأذن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، ملحكمة أجنبية باالستماع 

افق صراحة على قبول هذا إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا باملغرب وو 

القاض ي بنقل  33.17الطلب". أال يتعارض هذا املقتض ى مع القانون رقم

ك اختصاصات وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى الوكيل العام للمل

 لدى محكمة النقض؟

 قضائيالزمن البشكل الكرتوني وثانيا: التقاضي 

ل الوسائط االلكترونية في من املؤكد أن فكرة مشروع قانون استعما   

املساطر القضائية إيجابية وجديرة بالتنويه ومن شأنه التكريس لعملية التبادل 

الالمادي لإلجراءات، فالرقمنة آلية مهمة لتحسين ظروف ممارسة حق 

 . 93التقاض ي، ومن إيجابياتها الكثيرة تلك املتعلقة بتدبير الزمن القضائي

املتممة  7-347إلى   4-347خاصة املواد  وباستقراء هذا مشروع قانون    

لقانون املسطرة الجنائية، فإنه يمكن اللجوء للتقاض ي عن بعد في القضايا 

الخاضعة للمسطرة الجنائية، إذا حالت أسباب جدية دون حضور أو إحضار 

املتهم أو الضحية أو املطالب بالحق املدني أو الشاهد أو الخبير، أو لبعد أحدهم 

حاكمة، هذا األمر يستحق التنويه، ولو أنه محدد كاستثناء إال أنه عن مكان امل

                                                           
 .6_ عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، الصفحة 93
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من شأنه الحيلولة دون تعطل الزمن القضائي، ومراعاة سرعة البت في قضايا 

مرتبطة بضمانات املحاكمة العادلة، خصوصا في ظل األزمات كالظرفية الحالية 

 التي فرضها فيروس كورونا.

ة املدنية من هذا املشروع قانون، فلم يتم أما في الشق املتعلق باملسطر    

النص على إمكانية استعمال تقنية اتصال عن بعد للتقاض ي من خالل عقد 

جلسات عن بعد، ولو مجرد استثناء على غرار ما تم إشارة له أعاله، لتيسير حق 

التقاض ي املضمون دستوريا، وضمان استمرار املرفق القضائي أثناء األزمات، 

األحكام داخل آجال معقولة. لتجنب ما وقع حاليا من هدر للزمن خاصة إصدار 

 القضائي في القضايا املشمولة بقرار التعليق.

وفي هذا الصدد فإنه يمكن اعتماد التقاض ي عن بعد أو املحاكمة    

الرقمية في جميع القضايا التي تكون فيها املسطرة كتابية مادامت أنها تستلزم 

لن تطرح إشكاالت تتعلق بقدرة املتقاض ي على  تنصيب محامي، وبالتالي

 التقاض ي بشكل إلكتروني.

وبالتالي يمكن اعتماد التقاض ي عن بعد في الحاالت اآلتية: أمام املحاكم    

التجارية واإلدارية، أمام محاكم االستئناف بجميع أنواعها ومحكمة النقض، أما 

عاوى التي تكون فيها بالنسبة للمحكمة االبتدائية، يمكن اقتصار على الد
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افقة  املسطرة كتابية، أما بالنسبة لغيرها فإنها تبدو غير ممكنة، ما لم تكون بمو

 .  94أطراف القضية وتم اإلدالء بالعناوين االلكترونية

 خامتة:

ختاما يتضح مما سبق أن تدبير الزمن القضائي في ظل حالة الطوارئ       

اقعية املتاحة، الصحية التي حتمها فيروس كورونا، تحك مت فيه اإلمكانيات الو

 وهو ليس بالتدبير الناجع حقيقة وخير دليل على ذلك كثرة القضايا التي تم تعليق

بعد رفع حالة الطوارئ  السلبية لهذا التدبير ستتضح أكثر البت فيها، واآلثار

 الصحية، وقد تمتد لفترة.

س مجرد إصدار ومما يجب التأكيد عليه أن املطلوب من القاض ي لي    

األحكام، بل إصدارها في آجال معقولة حتى يتحقق املعنى الحقيقي للقضاء 

من الدستور املغربي لسنة  120العادل واملنصف، وتنزيال ملقتضيات الفصل 

2011. 

كما أن عقلنة الزمن القضائي تتطلب الكفاءة والفعالية والجودة، وهو     

اء وإن اختلفت املدد حسب نوع أمر مطلوب في جميع القضايا دون استثن

 القضايا فإنها يجب أن تكون معقولة.

                                                           
 .7مرجع سابق، الصفحة _ عبد الوهاب المريني، 94
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ومادام أن مشروع قانون استعمال الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات     

القضائية الزال قابل للنقاش، فإنه يتعين إدراج التقاض ي عن بعد في مختلف 

إذا  استثناءولو مجرد  -  القضايا، والسيما تلك التي تتطلب تنصيب املحامي

لتحقيق النجاعة القضائية وحسن تدبير أمد التقاض ي سواء في  -اقتض ى األمر

 لظروف العادية أو في ظل األزمات.ا
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 بشرى الساملي ةالسيد
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةطالب   

 ـ اجلديدةااللكرتونية  
 

 بعض مظاهر تأثري جائحة كورونا على األسرة 
 -قانونية مقاربة –

  :ةــــمقدم

، وهو ما خلف 1995-شهد العالم بأسره تفش ي فيروس كورونا كوفيد       

 تحوالت هامة في مختلف مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

                                                           
ض بالصين(، اسم مر –أطلق على المرض الناجم علن الفيروس التاجي الذي ظهر أول مرة في مدينة )ووهان  95

رفين من كلمة هما أول ح CO(، واالسم االنجليزي للمرض مشتق كالتالي: COVID-19م )2019الفيروس التاجي 

، diseaseهو أول حرف من كلمة مرض باإلنجليزية  Dو   Virusهما أول حرفين من كلمة VIو  Coronaكورونا 

تسبب بمرض يهو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الذي  19 –إن فيروس كوفيد 

 المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة " سارز" وبعض أنواع الزكام العادي.

ل أو الذي ينشأ عن السعااذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب )باشر بالرذوينتقل هذا الفيروس عبر االتصال الم

لى األسطح لعدة ساعات، ولكن أن يعيش ع 19-العطس(، ومالمسة األسطح الملوثة بالفيروس، ويمكن لفيروس كوفيد

 يمكن الوقاية منه عبر غسل اليدين ومسح األسطح بالمطهرات البسيطة.

، على الساعة 2020/05/27، تاريخ االطالع /https://www.unicef.org/arفمنظمة الصحة العالمية: اليونيسي

19:51. 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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الفيروس الخطير، وخصوصا ومع تخبط العالم وعدم سيطرته على هذا    

عن لقاح للوقاية منه، فتعد الطريقة الوحيدة حدود الساعة عدم الكشف إلى 

لتفادي انتشاره هي الوقاية واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات العمومية 

بما فيها االلتزام بالحجر الصحي، حيث أعلنت جل دول العالم عن فرض "حالة 

 .19بسبب تفش ي الفيروس القاتل كوفيد  الطوارئ الصحية" في البالد

وقد بادر املغرب بدوره إلى اتخاذ تدابير احترازية استباقية بدأت بإصدار  

، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  2.20.292مرسوم بقانون رقم 

بإعالن حالة  2.20.293، ومرسوم رقم 96الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

اء التراب الوطني املغربي ملواجهة تفش ي وباء الطوارئ الصحية بسائر أرج

 .97كورونا

وبذلك أعلنت وزارة الداخلية املغربية، في بالغ رسمي يوم الخميس       

عن فرض حالة الطوارئ الصحية في البالد، وفرض حظر   19/03/2020

 التجول، للحد من تفش ي "فيروس كورونا ".

تجوال على العديد من وقد أثرت إجراءات الحجر الصحي  وحظر ال   

املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بما فيها مجال األسرة، نظرا 

للدور الذي تلعبه هذه األخيرة باعتبارها نواة الجتمع، إذ تصاعدت في ظل جائحة 

كورونا تحذيرات املجتمع املدني و الفاعلين السياسيين والحقوقيين على مستوى 

خاصة بضرورة االهتمام باألسرة، حيث أدى الحجر  العالم عامة و املغرب

الصحي إلى استفحال ظاهرة العنف املنزلي، كما أدى تعليق الجلسات باملحاكم 

 إلى تأجيل حقوق األسرة طيلة فترة الجائحة إلى أجل مجهول.

                                                           
ريدة حالة الطوارئ الصحة، الج (، يتعلق بإعالن2020مارس  23)  1441رجب  28صادر بتاريخ  2.20.292رقم  مرسوم بقانون96

 (.2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر،  6867الرسمية عدد 
( إلعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 2020مارس  24)1441رجب  29ادر في ، ص2.20.293مرسوم رقم  97

 (.2020 مارس 24) 1441رجب  29مكرر،  6867، الجريدة الرسمية عدد 19الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 
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ويحظى هذا املوضوع بأهمية بالغة، على اعتبار أن األسرة هي نواة املجتمع  

دورا توعويا في محاربة تفش ي الوباء إذا توفرت لها الترسانة ويمكنها أن تلعب 

 القانونية التي تضمن أمنها واستقرارها في هذه الظروف.

 ويطرح هذا املوضوع إشكالية رئيسية يمكن صياغتها كالتالي:   

 كيف يمكن تدبير قضايا األسرة في ظل تفش ي وباء كورونا؟ -

 أسئلة فرعية من قبيل:وتتفرع عن هذه اإلشكالية الجوهرية عدة 

 ماهي مظاهر تأثير جائحة كورونا على القضايا األسرية؟ -

 أي تأثير لتعليق الجلسات على قضايا النفقة والحضانة؟ -

كيف يمكن للقضاء االستعجالي املساهمة في استقرار األسرة في زمن  -

 الجائحة ؟

 وكيف ساهمت الخدمات اإللكترونية في حماية األسرة؟ -

لية التي يطرحها املوضوع، سنعتمد املنهج الوصفي بهدف ملقاربة اإلشكا

توضيح ووصف املعطيات العلمية املتعلقة بتأثير جائحة كورونا على القضايا 

األسرية، باإلضافة إلى املنهج التحليلي ملعالجة النصوص القانونية املنظمة لهذا 

 املجال والوقوف عند نقاط القوة والضعف فيها.

طلب األول: القضايا األسرية بين تعليق الجلسات خطة البحث : امل  

املطلب الثاني: دور الخدمات اإللكترونية في . واالحتفاظ بالقضاء االستعجالي

 .الصحيحماية األسرة من اآلثار السلبية للحجر 
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ضاء عليق اجللسات واالحتفاظ بالقت القضايا األسرية بني املطلب األول:

 االستعجالي

ستجد ر الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا املفي إطار التدابي  

لى سالمة كل العاملين بمحاكم اململكة، قضاة ع(، وحرصا 19 -)كوفيد

وموظفين ومساعدي القضاء وكذا املتقاضين واملرتفقين، واستجابة للتدابير 

ى س األعلاالحترازية التي فرضتها الحكومة،  تقرر بتنسيق  بين وزارة العدل واملجل

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تعليق انعقاد الجلسات بمختلف 

باستثناء ر،إلى إشعار آخ 2020مارس  16محاكم اململكة ابتداءا من تاريخ 

الجلسات املتعلقة بالبت في قضايا املعتقلين، والجلسات املتعلقة بالبت في 

 القضايا االستعجالية، وقضاء التحقيق. 

قضاء على القضايا النفقة ودور ال األوىل: تأثري تعليق اجللسات الفقرة

 االستعجالي

سنعمل من خالل هذه الفقرة على معالجة تأثير تعليق الجلسات باملحاكم 

على قضايا النفقة )أوال(، على أن نعرج على دور القضاء االستعجالي في قضايا 

 النفقة في ظل جائحة كورونا )ثانيا(.

 النفقة  عليق اجللسات على قضاياأوال: تأثري ت

حقا من حقوق الزوجة على زوجها وواجبا من واجباته،  98تعتبر النفقة      

مادامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما، فالنفقة ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء 

قياسا على سائر الديون، فإذا امتنع الزوج عن االنفاق يحق للزوجة أن تلجأ إلى 

طلب اإلنفاق عليها، وعند االقتضاء تطليقها، وتستحق الزوجة النفقة القضاء ل

                                                           
رة اتي نصت على من مدونة األس 189المادة  لم يعرف المشرع المغربي النفقة، غير أنه حدد ما يعتبر من مشتمالتها، وذلك في 98

 مايلي :" تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم لألوالد .
سائدة في الوسط يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى األسعار واألعراف والعادات ال

 النفقة".الذي تفرض فيه 
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، فإخالل الزوج 99بمجرد البناء أو إذا دا دعت الزوج للبناء بعد إبرام عقد الزواج

بواجب االنفاق يعتبر إخالال بمضمون عقد الزواج ويلحق ضررا ماديا أو أدبيا 

لتالي فإذا لم يف الزوج ، وبا100بالزوجة يتعين معه االستجابة لطلب تطليقها

 ألداء النفقة لزوجته، تصبح النفقة دينا في ذمته.

تقض ي بأن يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك  101فمدونة األسرة -

 الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه وليس ابتداءا من الدعوى.

ال تسقط النفقة بمرور مدة معينة، أي أن دين النفقة ال يسقط  -

من مدونة  195كم بها القضاء، حيث جاء في املادة بالتقادم عندما يح

األسرة: "يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن اإلنفاق 

الواجب عليه، وال تسقط بمض ي املدة إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت 

 الزوجية وامتنعت".

النفقة هي دين محمول وغير مطلوب، بمعنى أن الزوج مطالب بأداء  -

ن للزوجة في املكان الذي تتواجد به، طبقا ملقتضيات الفصل هذا الدي

على أن دعاوى النفقة تقام  الذي نصمن قانون املسطرة املدنية،  28

أمام محكمة موطن أو محل إقامة املدعى عليه أو موطن أو محل إقامة 

 املدعي باختيار  هذا األخير.

من قانون  1102ال تقبل النفقة الصلح، وفقا ملا ورد في الفصل  -

 .: " ال يجوز الصلح على قضايا النفقة"  102االلتزامات والعقود

                                                           
 .132 ص، 2005محمد الشافعي، " الزواج وانحالله في مدونة األسرة"، الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 99

 .103و 102المادة  100

 
 .418، ص (2004فبراير 5)  1424ذو الحجة 14بتاريخ  5184بمثابة مدونة األسرة، الجريدة الرسمية عدد  70.03القانون رقم  101
 (.1913غشت  12)  1331رمضان  9ظهير شريف بمثابة قانون االلتزامات والعقود، صادر في  102



  

  

  85P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

تعتبر النفقة من الديون املمتازة طبقا للبند الثاني مكرر من الفصل  -

 من قانون االلتزامات والعقود. 1248

محض وبالتالي ال يمكن  طابع شخص يحق الزوجة في النفقة له  -

 .103رالتصرف فيه كما ال يقبل الحجز لدى الغي

وى التي لم يتطلب بشأنها املشرع اتعتبر دعوى النفقة من بين الدع -

الخضوع للمسطرة الكتابية، حيث تطبق بخصوصها قواعد املسطرة 

 .104الشفوية

كما أن طلبات النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية، إضافة إلى  -

أنها ال تخضع إللزامية تنصيب املحامي وهو استثناء منصوص عليه في 

 قانون املنظم للمهنة.ال

من مدونة األسرة التي تنص  102املادة وفي التطليق لعدم اإلنفاق نجد -

تحدد للزوج أجال ال يتعدى  في فقرتها الثانيـة على أن املحكمة عليها أن

في حالة  ثالثين يوما حتى ينفق خالله و إال طلقت املحكمة عليه إال

 .وجود ظرف وجود ظرف قاهر و استثنائي

علـى أنه إذا امتنع الزوج عن  الفقرة الثالثة مـن نفس املادة تنصو في 

 حاال. اإلنفاق و لم يثبت العجز تطلق املحكمة الزوجة

اختصاص القضاء الجماعي في تقرير النفقة والبت فيها داخل شهر  -

( وتحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف 190واحد )املادة 

                                                           
ين يدي الغير بإذن بمن قانون المسطرة المدنية: " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز  488الفصل  103

 . من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له
 غير أنه ال يقبل التحويل والحجز فيما يلي:

 النفقات ". -2

 
 ة والطالق والتطليق".قضايا النفق -2من قانون المسطلرة المدنية :" غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:  45الفصل  104
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 يعيه أو اقتطاع النفقة من منبع الر السكنى على أموال املحكوم عل

 (.191واألجر الذي يتقاضاه )املادة 

وبالنظر إلى هذه الخصوصيات املوضوعية واإلجرائية التي أحاط بها    

املشرع  املغربي النفقة، فإن ذلك يكرس ما لها من  دور معيش ي داخل األسرة، إذ 

 بناء. يقوم على الزوج واجب الرعاية االقتصادية للزوجة واأل 

للنفقة بالنسبة  ومع تفش ي وباء كورونا املستجد، ظهرت األهمية الكبرى    

لألم وأطفالها نظرا للطابع املعيش ي ملشتمالت النفقة التي ال يمكن العيش 

بدونها، ذلك أن توقف الزوج عن اإلنفاق  خاصة في هذه الظرفية، سيؤدي إلى 

خاطر اإلصابة  بفيروس خطير خروج األطفال من املنزل وتشردهم مما يعرضهم مل

لم تجد الدول إلى حدود الساعة وسيلة لتفاديه غير إلزام الناس بالبقاء في 

بيوتهم، كما أن حالة الطوارئ الصحية أثرت بشكل كبير على الدورة االقتصادية، 

العاملين نشاط ذلك أن أغلب املقاوالت قامت بتسريح العمال كما توقف 

ما جعل أغلب النساء يتوقفن عن العمل، بحيث تعتمد بالقطاع غير املهيكل، م

األسرة على الدعم الذي وفرته الدولة لألسر والذي يتوصل به الزوج في غالب 

األحيان، هذا ومع  تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم اململكة فلم يعد 

 بإمكان الزوجة أن ترفع دعوى أمام القضاء  من أجل املطالبة بنفقتها.

 النفقة دور القضاء املستعجل يف قضايا ثانيا:

القضاء االستعجالي إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاض ي باتخاذ قرار  

والتي ال تحتمل التأخير في إصدار القرار بدون  ،وقتي في املسائل املتنازع عليها

حصول ضرر وملا كانت قضايا النفقة لها طابع معيش ي واجتماعي، فكان من 

اقع العملي أه105سم بالصبغة االستعجاليةالضروري أن تت ية م، وقد أفرز الو
                                                           

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، "-الحضانة والنفقة نموذجا –محمد أمزيان، " القضاء المستعجل في القضايا األسرية  105

 .17، ص2009-2008جامعة  محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، وجدة، السنة الجامعية 
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املستعجل في هذا النوع من القضايا في زمن الكورونا حيث توقفت  ءالقضا

 الجلسات ولم يعد أمام األسرة إال اللجوء إلى القضاء االستعجالي.

مكرر من قانون املسطرة املدنية، نجده ينص  179وبالرجوع إلى الفصل    

"يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ األوامر واألحكام في هذه  ي:على مايل

 القضايا رغم كل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاض ي أن يحكم بنفقة 

مؤقتة ملستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج 

 التي يمكن االعتماد عليها.

التسجيل وبمجرد اإلدالء بنسخة منه"، وانطالقا  وينفذ هذا الحكم قبل

من مقتضيات هذا الفصل، يمكن القول بانعقاد االختصاص لقاض ي األمور 

املستعجلة في طلبات تحديد النفقة وأدائها بصفة مؤقتة، استنادا إلى عبارة " 

 الصحية البت باستعجال" التي أوردها املشرع، ال سيما في ظل حالة الطوارئ 

يشها البالد جراء تفش ي فيروس كورونا وما ترتب عن ذلك من تعليق التي تع

تتميز بطابعها املعيش ي، إذ تعتمد عليها األسرة في سد  هالجلسات، على اعتبار أنل

رمقها، ومن شأن عدم االستعجال في مثل هذه القضايا تشرد الزوجة واألطفال 

م لالنحراف وسلوك وتعريض حياتهم لخطر االصابة بالفيروس املعدي و تعريضه

 في الحصول على لقمة العيش.  السبل غير املشروعة

وبالتالي فإن القضاء االستعجالي يلعب دورا مهما في القضايا األسرية   

وخاصة قضايا النفقة ملا لها من أهمية في حياة األسر وما لها من تهديد ألمن 

 األسرة واستقرارها، خاصة في حالة األزمات والجوائح.
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ء لى قضايا احلضانة ودور القضاعرة الثانية: تأثري جائحة كورونا الفق

 االستعجالي

(، 19تعتبر الحضانة من أكثر قضايا األسرة تأثرا بجائحة كورونا )كوفيد 

وأصبحت تطرح العديد من اإلشكاالت في زمن الحجر الصحي نظرا لقرار تعليق 

يبت في القضايا الجلسات) أوال(، ومع ذلك فإن القضاء االستعجالي ظل 

اإلستعجالية املتعلقة بالحضانة بما يكفل حماية املصلحة الفضلى  املحضون) 

 ثانيا( .

 حلضانةاأوال: تأثري جائحة كورونا على قضايا 

تعتبر الحضانة من أهم اآلثار املترتبة على انحالل الرابطة الزوجية،    

جيه، ولذلك فاملشرع وترتبط بحق الطفل في الحماية والرعاية والتربية والتو 

للمحضون بالدرجة  ح املصلحة الفضلىاملغربي من خالل مدونة األسرة يرج

 األولى.

على 9/3من خالل املادة  1989وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل لسنة     

حق الطفل املنفصل عن والديه أو أحدهما في االحتفاظ بصورة منتظمة 

يه إال إذا تعارض ذلك مع مصالح بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والد

الطفل الفضلى، وهو نفس النهج الذي سار عليه املشرع املغربي، الذي خصص 

لزيارة  186إلى  180الباب الرابع من مدونة األسرة املتضمن للمواد من 

املحضون، إذ عند إسناد الحضانة إلى أحد األبوين يبقى لغير الحاضن الحق في 

اقبة أحواله زيارة واستزارة املحضون  ، هذا وقد ترك املشرع املغربي 106وكذا مر

، وفي حالة اختالفهما يتدخل القضاء 107لألبوين إمكانية تنظيم الزيارة باتفاقهما

                                                           
 ن"من مدونة األسرة على ما يلي: " لغير الحاضن من األبوين، حق زيارة واستزارة المحضو 180حيث تنص المادة  106
ضمونه في مقرر إسناد ممن المدونة: " يمكن لألبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل  181مادة ال 107

 الحضانة"
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، وحماية للمصلحة الفضلى للطفل فقد خول املشرع 108لتحديد وضبط الزيارة

باملقرر املشرع إمكانية مراجعة وتعديل نظام الزيارة املقررة باتفاق األبوين أو 

على أنه " إذا استجدت ظروف من املدونة  183القضائي، حيث نصت املادة 

أصبح معها تنظيم الزيارة املقررة باتفاق األبوين أو باملقرر القضائي ضارا بأحد 

الطرفين أو باملحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يالئم ما حدث من 

بموجبها تسقط  األسباب التي جموعة منملظروف"، باإلضافة إلى وضع املشرع 

ومن  173والتي من بينها اختالل الشروط املنصوص عليها في املادة  109الحضانة

أهمها الرعاية األخالقية للحاضن واملرتبطة أساسا باالستقامة واألمانة التي 

افق مع مقتضيات املادة  يجب أن تتوفر في الحاضن ليربي الطفل عليها بما يتو

على ما يلي: " التربية على السلوك  6التي نصت في بندها  من مدونة األسرة54

القويم وقيم النبل املؤدية إلى الصدق في القول وفي العمل..."، وحرصا على 

من مدونة األسرة على ضرورة إخطار  177مصالح املحضون فقد نصت املادة 

فاظ النيابة العامة بكل األضرار التي يتعرض لها املحضون لتقوم بواجبها للح

 .110على حقوقه بما فيها املطالبة بإسقاط الحضانة

 وبالتالي، وانطالقا من هذه املقتضيات، فقد حاول املشرع أن يراعي            

مصلحة الطفل الفضلى بإقراره ملراجعة نظام الزيارة في حالة وجود ظروف 

مستجدة  من شأنها اإلضرار بمصالح أطراف الحضانة، وإذا ما ربطنا هذا 

دى إلى منع التنقل بين أقتض ى بما تعرفه البالد من تفش ي وباء كورونا الذي امل

حق ذلك بحكم الظروف لاملدن  وفرض التباعد االجتماعي، فإنه يمكن أن ي

املستجدة التي تخول تعديل نظام الزيارة لكن ذلك يصطدم مع ما فرضته حالة 

                                                           
ت والمكان بما يمنع :"في حالة عدم اتفاق األبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة  وتضبط الوق 182المادة  108

 اإلمكان التحايل في التنفيذ. قدر
 تراعي المحكمة في كل ذلك ظروف األطراف والمالبسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابال للطعن".

 من مدونة األسرة. 179إلى  173راجع المواد من   109
 من مدونة األسرة. 177المادة  110
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ة، حيث ال يمكن الطوارئ الصحية من تعليق للجلسات بمختلف محاكم اململك

الولوج إلى القضاء لطلب مراجعة نظام الزيارة أو إسقاط الحضانة عند توفر 

أسباب ذلك ، إذ قد يتعرض املحضون في ظل الحجر الصحي لسوء املعاملة 

ومختلف مظاهر االضرار بمصالحه من قبل الحاضن، واليمكن التواصل مع 

حضون بسبب انعدام وسائل النيابة العامة قصد إبالغها بما يتعرض إليه امل

 اإلثبات بفعل التباعد بين املدن.

وبالتالي ندعو املشرع املغربي األسري إلى تطوير الترسانة القانونية   

 املتعلقة بالحضانة  بما يكفل املصلحة الفضلى للطفل في فترات الجوائح.   

 ثانيا: دور القضاء االستعجالي يف قضايا احلضانة

الوضع االستثنائي املتعلق بخطر تفش ي فيروس  حرصا على مواجهة   

كورونا، وإعماال لإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتشاره، فإن البالغ 

املتعلق بتعليق الجلسات بمحاكم اململكة استثنى الجلسات املتعلقة بالبت في 

 القضايا االستعجالية. 

تنص على أنه: " في حالة  من مدونة األسرة، فإنها 179وبالرجوع إلى املادة 

افقة على السفر باملحضون خارج املغرب، يمكن اللجوء إلى قاض ي  رفض املو

املستعجالت الستصدار إذن بذلك"، مع العلم أن هذا النص هو الوحيد الذي 

يحيل على اختصاص القضاء االستعجالي في مدونة األسرة، حيث يمكن 

السماح بالسفر باملحضون خارج  للحاضنة في حالة امتناع النائب الشرعي عن

املغرب اللجوء إلى القضاء االستعجالي الستصدار إذن بذلك، حيث يعمل هذا 

األخير على مراعاة املصلحة الفضلى للمحضون وحمايته من تبعات بعده عن 

نائبه الشرعي، وكذا ضمان قيامه بواجباته تجاهه، وفي ظل تفش ي فيروس كورونا 

منح اإلذن بالسفر من عدمه يدور مع مصلحة املحضون بكل دول العالم، ولكون 
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وجودا وعدما، وباعتبار اإلذن له بالسفرفي ظل الظروف الحالية يعتبر إهدارا 

أصدرت نائبة رئيس املحكمة فقد  لهذه املصلحة  التي تبقى هي األولى بالحماية،

منح قض ى برفض  ،أمرا استعجاليا 2020مارس  11بتاريخ  االبتدائية بالرباط،

إذن بسفر أطفال محضونين إلى الخارج لقضاء العطلة املدرسية، وذلك حماية 

لهم من مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا، وقد اعتمد هذا األمر القضائي في 

حيثياته  على مقتضيات القانون املغربي التي تخول رئيس املحكمة اإلبتدائية 

بعد عرض وقائع و  ،طفالالتدخل في األمور االستعجالية التي تهم مصالح األ 

قراره الذي جاء فيه مايلي:" لئن  ر القضية  على أنظار القضاء االستعجالي، أصد

كان يحق للحاضنة اللجوء إلى رئيس املحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت لإلذن 

لها بالسفر العرض ي بمحضونها خارج التراب الوطني عند امتناع نائبه الشرعي، 

اعاة املصلحة الفضلى للمحضون التي أوكل للقضاء إال أن مناط ذلك هو مر 

مسؤولية حمايتها والحرص على ضمانها"، وأضاف القرار أن ملؤسسة القضاء 

االستعجالي التدخل بحكم وظيفتها التخاذ أي إجراء يروم حماية الحقوق 

األساسية للطفل املكفولة له بموجب الدستور والقوانين واملواثيق الدولية، في 

، ود ضرر محدق قد يؤثر سلبا على حياة املحضون اآلنية أو املستقبلية"حالة وج

وبالتالي قضت نائبة رئيس املحكمة  برفض طلب السفربالطفل املحضون 

استنادا إلى التعليل التالي: "الوضع الراهن للعالم الذي يشهد تفش ي فيروس 

لحياة  والحق في بالعديد من دول املعمور، وباعتبار الحق في ا 19-كورونا كوفيد 

الصحة من الحقوق األساسية لكل طفل، وخشية ما قد ينجم عن اإلذن 

بالسماح للمحضون  بالسفر في الظروف الحالية مما قد يهدد صحته وحياته 

وينعكس سلبا على وضعيته وحقه األصيل في التمتع بكافة حقوقه بشكل عادي 

 وسليم".
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احتفاظه بدور القضاء وبالتالي فحسنا صنع املشرع املغربي ب    

االستعجالي في القضايا األسرية في ظل ظرف الحجر الصحي نظرا ملا يضطلع به 

من دور في صد كل محاولة لعرقلة حق أو إهداره، عن طريق األمر بكيفية فاعلة 

وناجعة باتخاذ اإلجراء الوقتي والتحفظي املناسب لحماية األسرة، فهل يمكن 

اهم في حفظ حقوق األسر في ظل ما فرضه تفش ي للخدمات اإللكترونية أن تس

 لتباعد االجتماعي؟االوباء املعدي من ضرورة حظر التجوال و 

ثار ونية يف محاية األسرة من اآلاملطلب الثاني: دور اخلدمات اإللكرت

 السلبية للحجر الصحي

أضحت الخدمات اإللكترونية مطلبا أساسيا في الحياة اليومية لألفراد     

في ظل االنعزال املادي  جاالتها الخيار األول الستمرار العديد من املباعتبار 

، وهو ما حذا باملغرب في سبيل تجسيد اإلدارة 111لألطراف والحد من وتيرة تنقلهم

الرقمية إلى تفعيل هذه الخدمات لتشمل العديد من املجاالت تعتبر األسرة 

يات النساء ضحايا أهمها، حيث تم تفعيل املنصات اإللكترونية لتلقي شكا

العنف )الفرة األولى(، باإلضافة إلى توفير خدمة طلبات اإلذن بالزواج عن بعد 

، فضال عن رقمنة قطاع خدمات الحالة املدنية )الفقرة الثانية( )الفقرة

 .الثالثة(

 

حايا ونية لتلقي شكايات النساء ضالفقرة األوىل: تفعيل املنصات اإللكرت

 العنف

                                                           
ظل حالة الطوارئ الصحية؟"، مقال منشور بالموقع اإللكتروني:  عبد االله معداد،" الخدمة اإللكترونية بالمغرب، أي بديل في 111

https://www.droitetentreprise.com/?p=19793 05/2020/ 31، تاريخ االطالع. 

https://www.droitetentreprise.com/?p=19793
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ملتحدة ناقوس الخطر بسبب تزايد عدد الشكايات دقت هيئة األمم ا

املتعلقة بالعنف األسري بكل دول العالم، ففي كلمة لألمين العام لألمم املتحدة 

أونطونيو غيريش، حث حكومات العالم على اتخاذ تدابير للحد من العنف ضد 

املرأة وتوفير سبل االنتصاف لضحاياه كجزء من خطة العمل الوطنية ضد 

األمينة و  ،  كما وصفت مستشارة األمين العام لألمم املتحدة  19112-كوفيد 

التنفيذية لالسكوا آفة العنف ضد النساء في زمن الحجر الصحي بالجائحة 

ذلك أن الحجر الصحي أدى إلى عزل املرأة عن العالم الخارجي من قبل ،  املستترة 

العنف في طلب  ضحاياالنساء املعنف باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجهها 

املساعدة نظرا لقيود التنقل التي فرضتها الحكومة، حيث جاء في البالغ الرسمي 

الصادر عن وزارة الداخلية مايلي" اشتراط مغادرة السكن  19/03/2020بتاريخ 

وفق الحاالت التي يتم ،        باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة

التنقل من أجل اقتناء املشتريات -ل للعمل....، التنق-تحديدها كما يلي : " 

الضرورية ...."، وبالتالي فإن وثيقة اإلذن بالتنقل ال تعط إال للزوج على اعتبار أنه 

 .املساعدة يمثل رب األسرة، مما يحرم املرأة ضحية العنف من التنقل لطلب

ألمم و استجابة لتحذيرات جمعيات املجتمع املدني و نداء األمين العام ل

املتحدة فقد وجهت  النيابة العامة تعليمات جديدة ملكافحة العنف ضد املرأة، 

لرئيس  113في ظل استمرار فترة الحجر الصحي باململكة، و جاء ذلك في دورية

النيابة العامة في موضوع العنف ضد املرأة خالل فترة الحجر الصحي، ووجهت 

دى محكمة النقض، و الوكالء هذه الدورية إلى كل من املحامي العام األول ل

                                                           

112 Antonio Gutiérres, Violences contre les femmes: le Secrétaire général lance 

un appel pour la paix à la maison pendant la pandémie de COVID-19, publié 

sur le site web https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-

team/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part, 

consulté le 29/05/2020. 
 حول قضايا العنف ضد المرأة. 2020أبريل  30بتاريخ  20ية رقم الدور 113

https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
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ووكالء  العامين للملك لدى محاكم االستئناف ومحاكم االستئناف التجارية

امللك لدى املحاكم االبتدائية واملحاكم التجارية، ودعا رئيس النيابة العامة من 

خاللها إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد 

إلمكانيات املادية واللوجيستيكية املتاحة واالستمرار في تفعيل النساء في حدود ا

املنصات الرقمية والهاتفية املتوفرة حاليا، كما دعى إلى االهتمام بالشكايات 

والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها األهمية واألولوية في 

 املعالجة. 

القضاء في زمن الحجر ولضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى    

الصحي، اتخذت رئاسة النيابة العامة مجموعة من التدابير االستعجالية ذات 

الطابع اإللكتروني، تتمثل في تبليغ شكايات النساء املعنفات عبر املنصات 

 الرقمية والهاتفية املستحدثة، والتي تتجلى في: 

 لعامة عبر التبليغ عن طريق الشكاية اإللكترونية لرئاسة النيابة ا

 . plaintes@pmp.ma حسابها

  التبليغ عن طريق الحسابات اإللكترونية للنيابات العامة بمختلف

محاكم اململكة املذكورة عناوينها باملوقع الرسمي لرئاسة النيابة 

 العامة.

 لنيابات التبليغ عن طريق األرقام الهاتفية املخصصة للشكايات با

 العامة لدى مختلف محاكم اململكة.

  التبليغ عن طريق املنصة الهاتفية " كلنا معك" لالتحاد الوطني لنساء

، والتي تتلقى شكايات النساء 8350املغرب على الرقم الهاتفي املجاني 

mailto:plaintes@pmp.ma
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مدار األربع وعشرين ساعة وتنقلها فورا إلى  علىو طيلة أيام األسبوع 

 الشرطة القضائية املختصة. النيابات العامة ومصالح

كما قد أشار رئيس النيابة العامة من خالل هذه الدورية إلى وضع       

منصة خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تعمل هي 

 األخرى على تلقي شكايات النساء ضحايا العنف.

املنصات وأعطى رئيس النيابة العامة تعليماته بالعمل على تطوير     

 الرقمية والهاتفية و االستمرار في تفعيلها لتلقي شكايات العنف ضد النساء، غير 

أنه ربط ذلك باإلمكانيات اللوجيستيكية املتاحة و املتوفرة حاليا، وهو ما من 

شأنه الحلول دون استفادة النساء بالقرى واملناطق النائية من هذه الخدمة على 

 إللكترونية في هذه املناطق إن لم نقل انعدامها.اعتبار ضعف البنية التحتية ا

في  وال يفوتنا في هذا اإلطار أن ندعو املشرع املغربي إلى إعادة النظر        

و تطويره بما يتالئم مع  املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13 القانون 

 بة الزجريةوتغليب املقاربة الوقائية على املقار ، التطورات التكنولوجية الحديثة

توفير مراكز إليواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن، خاصة في أزمنة األزمات عبر 

كوضعية الحجر الصحي التي تعرفها البالد جراء تفش ي الفيروس الخطير كورونا 

رأة من بيتها  بسبب تعنيف الزوج وعدم وجود مركز يأويها ، فخروج امل19-كوفيد

 .يهدد الصحة العامةو  يعرضها لخطر اإلصابة بالفيروس

 عن بعد الفقرة الثانية: طلبات اإلذن بالزواج

تعتبر خدمة طلبات اإلذن بالزواج عن بعد  من أبرز اآليات اإللكترونية    

املستحدثة في إطار اإلجراءات االحترازية املتخذة في البالد للحد من تفش ي فيروس 

لتقديم طلبات  114يةحيث وفرت وزارة العدل بوابة إلكترون كورونا املستجد

                                                           
 . https://eadoul.justice.gov.ma/Account/Login الموقع اإللكتروني: 114

https://eadoul.justice.gov.ma/Account/Login
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اإلذن بالزواج عن بعد، وتندرج هذه البوابة ضمن الدعامات األساسية من أجل 

التجسيد الالمادي  تفعيل االستراتيجية املتعلقة بتحديث اإلدارة القضائية عبر 

، وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن  للمساطر واإلجراءات القضائية

ن بالزواج لدى جل محاكم اململكة، ذلك  أن بعد من أجل الحصول على اإلذ

العدل يتقدم بطلب الحصول على اإلذن عن طريق طلب إلكتروني مرفق 

بالوثائق، وهذا الطلب يستلزم مواكبته من قبل القاض ي املكلف بالزواج الذي 

يجب عليه االطالع على امللف وإعطاء اإلذن للعدل، هذا اإلذن يتم بطريقة 

، وبعد مسطرة اإلذن من 115مؤمن خالل توقيع إلكتروني إلكترونية وكذلك من

الضروري أن يتلقى العدل العقد أمام األطراف، ثم تقديم العقد إلى القاض ي 

الخدمة وال بد من اإلشارة إلى أن هذه  ،116املكلف بالتوثيق قصد الخطاب عليه

 غير معممة على جميع املحاكمتعيقها مجموعة من اإلشكاالت على اعتبار أنها 

اململكة، كما أنها ال يمكن أن تؤدي الغاية التي أحدثت من أجلها والحال أنها 

 ترتبط باإلجراءات الورقية.

اقع العملي أن مؤسسة العدول قادرة على التعامل      وقد أفرز الو

إلكترونيا، حيث يتعامل العدول مع وزارة املالية واملديرية العامة للضرائب بهذا 

، على خالف 117يتم تسجيل ما يتعلق بالعقارات إلكترونيا النوع من اآلليات إذ

 مما هو عليه األمر في عالقة العدول بوزارة العدل حيث يتم التعامل ورقيا.

القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل  وكذلك  نقترح علىولذلك    

ق بإبرام املشرع املغربي تفعيل التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية فيما بتعل

عقود الزواج عن بعد، خاصة في فترة الحجر الصحي حيث يبلغ عدد العدول 

                                                           
ل اإللكتروني المتعلق بالتباد 53.05من القانون  6بخصوص الشروط المستلزمة في التوقيع اإللكترونيالمؤمن انظر المادة  115

 للمعطيات القانونية.
 من مدونة األسرة. 65المادة  116
رونا المستجد، مجلة جيات اإلدارية بالمحافظة العقارية عن بعد في ظل وجود فيروس كوحمزة أمزيل، الوسائل البديلة لقضاء الحا 117

 .2020، مارس 6الممارس، العدد 
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تهديد  تفعيل املنصة اإللكترونية، من شأن عدمو  عدل 4000باملغرب حوالي 

وفي هذا اإلطار  من جراء االكتظاظ بمكاتب العدول واملحاكم، الصحة العامة

 العربية إلمارات املتحدةيمكننا استحضار التجربة اإليماراتية، حيث عملت ا

، ذلك  بالزواج عن بعد بخالف املغرب حيث يعتبر عقد الزواج من العقود املقدسة

من  65و 13و 11مدونة األسرة حددت ضوابط انعقاد عقد الزواج في املواد  أن

،      إجراءات شكلية إدارية ال بد أن يمر منها عقد الزواج فرضتمدونة األسرة التي 

بامللف  هستلزم حضور األطراف أمام العدل كما تكرس ارتباطوهي مساطر ت

ما يطيل ويعقد من إجراءات هذا العقد أمام قاض ي التوثيق و أمام ،الورقيوهو 

                                       .القاض ي املكلف بالزواج

وبالتالي أثبتت جائحة كورونا خطورة التعامل الورقي على الصحة العامة،    

املشرع املغربي الزواج عن بعد وإنما اشترط مجلس العقد، فبالرجوع نظم إذ لم ي

من قانون االلتزامات والعقود نجده ينص في فقرته الثانية على  1-2إلى الفصل 

املتعلق  53.05استثناء تطبيق أحكام مدونة األسرة من الخضوع ألحكام القانون 

، وذلك الرتباطها الوثيق بأحكام 118بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية

الشريعة وأعراف املجتمع، وبالتالي فهي من صميم النظام العام، ومن هذا 

، وهو األمر 119املنطلق ال يمكن استعمال الوسائط اإللكترونية إلبرام عقد الزواج

الذي عطل التوثيق العدلي و تبعا لذلك تعطل جانب في غاية األهمية من حياة 

 رة الحجر الصحي.األسرة خالل فت

متطلبات التطورات التكنولوجية  لم يواكبوبالتالي فاملشرع األسري   

عتبر تالتي يعرفها املجتمع املغربي، كما لم يأخذ بعين االعتبار حالة األزمات والتي 

 جائحة كورونا من أبرز تجلياتها.

 

                                                           
لمتعلق ا 53.05(، بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30)  1428من ذي القعدة   19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم  118

 .3879، ص 2007ديسمبر  6بتاريخ  5584ريدة الرسمية عدد بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، الج
دية،الطبعة األولى، ( دراسة تحليلية  نق53.05العربي جنان، التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية ) القانون المغربي رقم  119

 .11، الصفحة 2008المطبعة والوراقة الوطنية،  السنة 
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 الفقرة الثالثة: رقمنة إجراءات احلالة املدنية

الوقائية للحد من تفش ي فيروس كورونا املستجد، كانت في إطار التدابير   

حول موضوع "كيفية  2020يونيو  1وزارة الداخلية املغربية في بالغ صدر بتاريخ 

اقعة خالل فترة  احتساب اآلجال القانوني لتسجيل الوالدات والوفيات الو

 الحجر الصحي"، قد دعت املواطنين إلى عدم التوجه ملكاتب الحالة املدنية،

لتفادي إقبالهم املكثف للتصريح بالوالدات والوفيات كما دعت والة الجهات 

وعمال األقاليم والعماالت وعماالت املقاطعات باململكة إلى إبالغ ضباط الحالة 

املدنية التابعين لنفوذهم الترابي، إلى اعتبار فترة الحجر الصحي فترة بيضاء ال 

تماشيا مع املادة السادسة من مرسوم تحسب في األجل القانوني املعتمد وذلك 

حالة الطوارئ الصحية التي أوقفت سريان مفعول جميع اآلجال القانونية 

املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل 

فترة الطوارئ الصحية، على أن يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي 

من املرسوم التطبيقي  15جل املنصوص عليه في املادة لرفعها، بما في ذلك األ 

 لقانون الحالة املدنية، املتعلقة بالتصريح بالوالدات والوفيات.   

وتفاديا لتعطيل األدوار التي تضطلع بها  الحالة املدنية خالل فترة الحجر   

غاية الصحي على اعتبار أنها املؤسسة الوحيدة التي تالزم املواطن من والدته إلى 

وفاته، كما أنها أداة فعالة في تحقيق التنمية نظرا لكونها من أهم الوسائل التي 

من شأنها املساهمة في وضع املخططات التنموية، من خالل املعطيات 

واإلحصائيات املتعلقة بالوالدات والوفيات، فإن الخدمة اإللكترونية شكلت 

عامل الورقي الذي أثبتت الحل السريع والناجع الذي من شأنه القطع مع الت

جائحة كورونا خطورته، فقد ساهم البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة 

، في 2019أكتوبر  3الداخلية لتحديث الحالة املدنية بناء على بالغها الصادر في 
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تسهيل ولوج املواطنين إلى خدمات قطاع الحالة املدنية، من خالل البوابة 

، https://www.alhalamadania.ma 120:           اإللكترونية للحالة املدنية

باإلضافة إلى إحداث نظام وطني لتخزين املعطيات بهدف الحصول على قاعدة 

معطيات وطنية إلكترونية للحالة املدنية، وهو ما تم تثمينه   بصدور مرسوم 

املتعلق بالحالة  73.99قانون رقم لتطبيق ال 2002جديد يعدل مرسوم 

، غير املشرع بموجبه عنوان الباب الثامن من "إحصائيات الحالة 121املدنية

املدنية" إلى " إحصائيات الحالة املدنية والتبادل اإللكتروني ملعطياتها"، وبعد 

إلقاء نظرة بسيطة على هذا العنوان الجديد تتضح رغبة املشرع في التبادل 

معطيات اإلحصائية املتعلقة بالحالة املدنية، فضال على أن املادة اإللكتروني لل

نصت على أنه:" تقوم مكاتب   38األولى من املرسوم الحديث املعدلة للمادة 

الحالة املدنية في نهاية كل شهر بإرسال نسخ من أوراق التصريح وأوراق التسجيل 

قليم إلى وزارة املعبأة خالل نفس الشهر تحت إشراف عامل العمالة أواإل

اقبتها.  الداخلية قصد مر

توجه بعد ذلك وزارة الداخلية هذه األوراق إلى املصالح املختصة 

 باإلحصاء".

وبالتالي فقد جاء هذا املرسوم في إطار الرفع من مردودية خدمات الحالة  

املدنية وتجويدها وفتح املجل إلرساء سجل وطني إلكتروني للحالة املدنية بغرض 

 ه كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية.اعتماد

                                                           
 وتتيح هذه البوابة للمواطنين:  120

 الحصول على نسخة من رسم الوالدة.طلب  -1
 تقديم طلب التصريح األولي بالوالدة. -2
 تقديم طلب الحصول على الدفتر العائلي. -3
 تقديم طلب تضمين بيان الزواج. -4
 تقديم طلب تضمين بيان الطالق. -5
 تقديم طلب التصريح األولي بالوفاة. -6

عبان ش 2الصادر في  2.99.665غيير المرسوم رقم (بقضي بت2020ماي  26) 1441صادر في شوال  2.18.1005مرسوم رقم  121

 المتعلق بالحالة المدنية. 37.99( لتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9)1423

https://www.alhalamadania.ma/


  

  

  100P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

 خامتة 

خالصة القول، فقد حاولنا من  خالل هذا املقال املتواضع أن نسلط 

الضوء على أبرز مظاهر تأثير جائحة كورونا على األسرة بدءا بتأثرقضية النفقة 

ن على اعتبار أنها من القضايا ذات الطابع املعيش ي إلى جانب الحضانة وما لها م

أهمية في حفظ املحضون والحرص على سالمته والقيام بمصالحه، مرورا بدور 

القضاء االستعجالي الذي ساهم في التخفيف من وطأة تعليق الجلسات على 

القضايا األسرية والتي تتطلب في أغلبها االستعجال، وصوال عند الخدمات 

ب من فرض حالة اإللكترونية التي فرضت الظرفية الراهنة التي يعيشها املغر 

الطوارئ الصحية العمل بها في املجال األسري وخاصة ما يتعلق باستحداث 

منصات رقمية  لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف باإلضافة إلى توفير خدمة 

 طلبات اإلذن بالزواج اإللكترونية ورقمنة قطاع الحالة املدنية.

ير الترسانة القانونية وعليه، ال يفوتنا أن ندعو املشرع املغربي إلى تطو 

املتعلقة بمجال األسرة بما يراعي فترات األزمات ويتماش ى مع تفعيل الخدمات 

 اإللكترونية واالنتقال بها من التصور التنظيري إلى مستوى األجرأة.

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 املهدي بلفقيهالسيد 
 

 تطالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامال   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

ونا ألجري بفريوس كوراصابة التكييف القانوني إل
 ض املهنيراملستجد بني حادثة الشغل وامل

 :ةــــمقدم

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من املخاطر، وبالتالي قد يتعرض األجير 

 خالل قيامه بعمله، أو بمناسبة ذلك، لحوادث متفاوتة الخطورة قد تجهز على

حياته، أو قد تصيبه بعجز كلي أو جزئي، يصير معه غير قادر على العمل، سواء 

دم قدرته على كسب األجر الذي  بصفة دائمة أو مؤقتة، مما يستتبع ذلك ع

يعيش به هو وأسرته. كما يمكن أن يصاب بمناسبة تنقله إلى مكان العمل أو أثناء 

ج على اثرها إصابات تحتمل عودته منه، من خالل تعرضه لحادثة طريق، قد ينت

 أن تكون أخطر من تلك التي قد تقع في مقر العمل أو بمناسبة القيام به.

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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وملا كانت طبيعة العمل قد تختلف بحسب النشاط املستثَمر فيه، فقد 

يفرض على األجير اإلشتغال في محيط بيئي معين، أو في وضعية معينة، أو 

األمر الذي يزيد من إمكانية تعرضه احتكاكه وتعامله مع مواد كيماوية ما، 

ألمراض مهنية، والتي عادة ال تظهر أثارها إال بعد مرور مدة من الزمن. ونظرا 

للحجم، والدور، الذي تلعبه الطبقة العاملة في النهوض باملجال اإلقتصادي 

وتنمية موارد املجتمع، فقد حظيت في مختلف دول العالم بأهمية بالغة، وذلك 

نصوص تشريعية تروم حماية حقوق أطراف العالقة الشغيلة، من خالل سن 

واألجراء على وجه الخصوص، نظرا لكونهم يشكلون الحلقة األضعف في هذه 

العالقة، ومناط ذلك أساسا راجع للدور الذي يلعبه هذا التنظيم في تحقيق 

 السلم االجتماعي. 

ستوى وقد حظي طبعا مجال املخاطر املهنية بأهمية خاصة على امل

الداخلي، حيث اهتمت على وجه الخصوص، بإقرار التعويض عن حوادث 

الشغل وحوادث الطريق واألمراض املهنية، بكيفية مختلفة عما هو متعارف 

عليه في إطار القواعد العامة، وذلك استقراًء للتطورات القانونية التي عرفتها 

الذي طالته  1927يوليوز  25مسؤولية املؤاجر باملغرب، بداية بصدور ظهير 

مجموعة من التعديالت تروم إلى جعل أصناف كثيرة من األجراء مشمولة 

املتعلق  1943ماي  31بالحماية القانونية التي جاءت بها، ثم مرورا بظهير 

يونيو  25باألمراض املهنية، وبعد حصول املغرب على االستقالل، تم تغيير ظهير 

ذي بدوره لحقه تغيير بموجب قانون ، وال1963فبراير  6بمقتض ى ظهير  1927
أقر إجبارية  12218.01 الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن االيراد، و

 12306.03التأمين بالنسبة لحوادث الشغل واألمراض املهنية، ثم جاء قانون 

                                                           
 .2002يوليوز  23، الصادر في 1.02.179صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم - 122
 .2003يوليوز  19، الصادر في 1.03.167در بتنفيذه الظهير الشريف رقم ص - 123
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الذي تم من خالله التراجع عن التعديالت التي أقرها التعديل األخير، ثم وصوال 

، املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي 12418.12رقم للقانون الحالي 

 شكل نقلة نوعية في مجال الحماية االجتماعية. 

وارتباطا بما يعيشه العالم اليوم بصفة عامة، واملغرب على وجه 

الخصوص، من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، التي اليزال 

األسطر، سيما وأن اللقاح املضاد لها مؤشرها في اإلرتفاع إلى حدود كتابة هذه 

لم يستجد، وكذا سرعة انتشارها وسهولة تنقلها بين األشخاص، كان التوجه 

األنجع الذي سار عليه املغرب، على غرار معظم دول العالم، هو إعالن حالة 

الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 

، حيث فرضت 1252.20.293، وذلك بتنفيذ مرسوم رقم 19-املستجد كوفيد

ماي،  20أبريل، ليتم تمديدها بعد ذلك إلى غاية  20مارس إلى غاية  20بداية من 

، لتمدد أيضا مرة أخرى إلى غاية العاشر من 1262.20.330بموجب مرسوم رقم 

، وخالل هذه املرحلة فالسلطات 1272.20.371يونيو بموجب مرسوم رقم 

لة باتخاذ التدابير الالزمة من أجل عدم مغادرة األشخاص ملحل العمومية مؤه

سكناهم إال في حاالت الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر بين 

 األشخاص من شأنه تعريض الصحة العامة للخطر.

وملا كان استمرار املقاوالت والشركات في العمل، من شأنه خلق مرتع لتجمع 

مر الذي ينذر ببروز بؤر داخل هذه املؤسسات، األشخاص وبأعداد كبيرة، األ 

                                                           
لمتعلق ا 18.12(، بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  29)1436ربيع األول  6، صادر في 1.14.190ظهير شريف رقم  - 124

 .489(، ص 2015يناير  22)1436، بتاريخ فاتح ربيع الثاني 6328بالتعويض عن حوادث الشغل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
(، بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 2020مارس  23) 4411من رجب  20، صادر في 0.2932.2مرسوم رقم  - 125

 .1783، الصفحة 6867. جريدة رسمية عدد 19-وفيدك-التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
(، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020أبريل  18من شعبان ) 24، صادر في 2.20.330مرسوم رقم  - 126
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ومقابل استحالة توقيف كافة األنشطة التجارية، خاصة الحيوية منها، اتجهت 

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بشراكة مع وزارة الداخلية، 

 إلى إصدار الئحة تتضمن األنشطة التجارية والخدماتية التي ستبقى مستمرة في

العمل خالل حالة الطوارئ، مع ضرورة التقيد باتخاذها كافة التدابير الالزمة 

لحماية صحة وسالمة األجراء، لكن وبرغم من ذلك، سجلت مجموعة من 

اإلصابات بالوباء على مستوى بعض الوحدات الصناعية بأعداد مقلقة. لذا 

األجير املصاب  وارتباطا بموضوعنا، يطرح التساؤل حول التكييف القانوني لهذا

، نظرا ملا لذلك من آثار. وبه تتحدد أهمية بحثنا فيما -19-كوفيد-بداء كورونا

اقعي  يطرحه هذا املوضوع من إشكاالت سواء على املستوى القانوني وكذا الو

عبر تعدد الفرضيات املكيف عليها وآثار ذلك على األجراء، إضافة إلى راهنتيه في 

 مستمرا إلى اليوم. خضم هذا الوضع الذي الزال 

 وفي إطار ذلك تتحدد إشكالية املوضوع فيما يلي: 

إلى أي حد يمكن اعتبار إصابة األجير بفيروس كورونا املستجد إصابة 

 مهنية؟

املطلب األول:  وملقاربة هذه اإلشكالية سنعتمد على التصميم التالي:

املطلب . لشغلإصابة األجير بداء كورونا املستجد وتكييفها في نطاق حوادث ا

 الثاني: إصابة األجير بداء كورونا املستجد وتنزيلها في نطاق األمراض املهنية 
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املطلب األول: إصابة األجري بداء كورونا املستجد وتكييفها يف نطاق حوادث 

 الشغل

تتعدد اإلحاطات بحوادث الشغل بين التعريف الضيق والواسع، فاألول 

تي تصيب األجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، يشمل فقط الحوادث املهنية ال

اقعة في الطريق  أما الثاني فال يقتصر على ذلك، وإنما يشمل حتى الحادثة الو

التي يتعرض لها األجير أثناء تنقله من مقر العمل إلى محل اإلقامة، وذلك بموجب 

بار البد لنا ، ولهذا االعت18.12من القانون رقم   4التمديد الذي جاءت به املادة 

في نطاق حوادث  19-في بحثنا على تكييف قانوني إلصابة األجير بداء كوفيد

الشغل. من البحث أوال عن ذلك في إطار حادثة الشغل )الفقرة األولى( في 

  .مفهومها الضيق ثم بحث املسألة على مستوى حادثة الطريق )الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل: حادثة الشغل 

األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى  وقوع حادثة لألجير أثناء العمل لئن كانت 

أو بسببه، متنوعة ومختلفة من حيث الطبيعة، فإنه ليست كل إصابة يمكن 

اعتبارها حادثة شغل، وبه تكون خادعة للتشريع املطبق على حوادث الشغل 

ة تالزم واألمراض املهنية، ألن املشرع املغربي حدد نطاقا معينا وشروطا محدد

اقعة حتى يتسنى اعتبارها حادثة شغل، وبالتالي يكون على اثرها املشغل  الو

مسؤوال على تحمل التعويض الناجم عنها أو مؤمنه لفائدة األجير املصاب، لذا 

محاولة منا بحث مسألة تكييف إصابة هذا األخير بداء كورونا في نطاق حوادث 

طلب تحديد املقصود بحادثة الشغل الشغل، كان من الالزم علينا خالل هذا امل

)أوال(، تم التعرف على شروط اعتبارها كذلك )ثانيا(، سعيا منا إليجاد موطئ 

 قدم لها في هذا النطاق.
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 أوال: ماهية اإلصابة املشكلة حلادثة الشغل

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  18.12بالعودة إلى القانون 

على أنه :"تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما والتي نصت  3وبالضبط في مادته 

كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا 

أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة 

مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه 

ة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه الحادث

القوة أو زادت في خطورتها إال إذا أثبت املشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة 

 للقانون أن مرض املصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة..." 

إنما يتبين بأن املشرع لم يعطي تعريفا واضحا ومباشرا لحادثة الشغل، و 

اقعة هي حادثة شغل، ويتمثل ذلك  اكتفى بتحديد معايير للقول بأن اإلصابة الو

 أساسا في معيارين، هما التبعية والضرر. 

 18.12فأما عن املعيار األول واملتعلق بالضرر، فاملشرع كرسه في القانون 

بعد أن استقر الفقه والقضاء على ضرورة توفره موازاة مع الفعل الضار 

ة السببية بينهما، ولم يكتفي فقط بإقراره، بل قام بتعريفه أيضا من والعالق

خالل ما ورد  في الفقرة األخيرة  من املادة املذكورة، حيث نصت على أنه "ويقصد 

بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة 

للمستفيد من أحكامه" الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم ، 

وبذلك فالضرر يشمل اإلصابة الجسدية، والنفسية أو املعنوية، الش يء الذي 

 يعزز الحماية املوجهة لألجراء في هذا املجال.  

أما بخصوص معيار التبعية، تم اعتماده هو اآلخر بشكل صريح في إطار 

النقض التي ، تماشيا مع العديد من القرارات الصادرة عن محكمة 18.12قانون 
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اعتمدت على عنصر التبعية للقول بعدم استحقاق املقاول التعويض عن 

، وبالتالي 128األضرار الناجمة عن الحادثة التي تعرض لها أثناء العمل أو بمناسبته

لكي نكون أمام حادثة ذات صبغة مهنية ال بد من وجود عالقة التبعية بين 

جب أن يكون تابعا لرب العمل أثناء املشغل واألجير املصاب؛ بمعنى أن األجير ي

 قانونية أو اقتصادية.-وقوع الحادثة كيف ما كان نوعها 

وبذلك فاإلصابة التي تشكل حادثة شغل، تشمل كل الحوادث املهنية التي 

تقع وتصيب األجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، أيا كان نوعها وسببها تنجم 

جروح أو كسور في العظام أو الوفاة، أو  عنها أضرارا، سواء كانت جسدية مثل

كانت نفسية، مثل اإلصابة باالضطرابات العصبية، راجعة إلى قوة قاهرة أو 

اقعة هي السبب في إصابة األجير  فعل اإلنسان، املهم أن تكون الحادثة الو

بالعجز الصحي أو الوفاة، مع ضرورة وجود األجير في حالة تبعية ملشغله أثناء 

 ثة.وقوع الحاد

وبالرجوع إلى فيروس كورونا، فحسب منظمة الصحة العاملية فهذا النوع 

من الفيروسات تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد 

الشائعة إلى األمراض األشد وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

املكتشف  19-د)ميرس(، واملتالزمة التنفسية الحادة )سارس(، ومرض كوفي

مؤخرا من فصيلتها، والذي الزال يعرف انتشارا واسعا إلى اليوم باعتباره مرضا 

معدي يتسبب بأمراض تنفسية على مستوى الرئتين قد تؤدي إلى الوفاة، 

وخطورته تتجلى باألساس في سهولة انتقاله من شخص مصاب إلى أخر، وقدرته 

ي يسقط فوقها، ملدة طويلة على البقاء فوق األسطح ومختلف األشياء الت

 تختلف باختالف طبيعة هذه األشياء.

                                                           
، السنة 1د لدين، حوادث الشغل، مجلة محيط للدراسات واألبحاث القانونية، سلسلة الدراسات في قانون الشغل، العدامحمد برهان  - 128
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املستجد يدخل  -19لذا السؤال هنا، هل األجير الذي أصيب بداء كوفيد 

 في النطاق الذي حددناه سلفا؟ 

الى  19فاإلجابة عن هذا سؤال يقتض ي منا، إخضاع اإلصابة بداء كوفيد 

هذا الصدد نرى أنه يمكن   معايير ونطاق حادثة الشغل كما حددناها، وفي

افتراض اتباث العالقة التبعية ولو بشكل نسبي بين األجير املصاب واملشغل على 

اعتبار أن إصابة أجير واحد داخل الوحدة الصناعية قادر على نقل العدوى 

لكافة األجراء الذين يعملون معه في الوحدة أثناء قيامهم بعملهم، كما نرى بأنه 

فتراض اثبات وجود العالقة السببية بين اإلصابة والضرر الذي من املمكن أيضا ا

لحق األجير عن طريق الخبرة الطبية وعن طريق رصد تنقل العدوى داخل مقر 

العمل، وذلك فضال عن استفادة األجير املصاب من قرينة إسناد اإلصابة 

للعمل، لكن الصعوبة تكمن في شرط وقوع الحادثة واعتبار إصابة األجير 

بأنه حادثة شغل مستجمعة لشروطها، علما بأن هذه  -19يروس كوفيدبف

اإلصابة كانت ناتجة عن انتقال العدوى من الشخص املصاب عن طريق 

املصافحة أو غيرها، أو ملسه أسطح أو أماكن يوجد بها الفيروس، تم يدخله 

في بطريقة أو بأخرى إلى جسمه؛ بمعنى صبغة الحادثة تظهر بأنها غير قائمة أو 

محل شك، بالنظر لطريقة انتقاله واإلصابة به. ولفحص ذلك فالبد لنا من 

تحديد شروط حادثة الشغل، والبحث فيما إذا كانت من املمكن أن تتحقق فيها، 

 وتضفي عليها صبغة حادثة شغل.  

 ثانيا: شروط حادثة الشغل   

 تتحدد شروط اإلصابة املعتبرة بأنها حادثة شغل فيما يلي:

 حدث اإلصابة ضرر بجسم األجير:أن ت-أ
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من أجل أن تعتبر اإلصابة التي يتعرض لها األجير أثناء القيام بالعمل أو 

بسببه حادثة شغل، فالبد أن ينجم عنها ضرر بجسمه، سواء كان هذا الضرر 

مادي مثل جروح وكسور العظام وفقد أو بثر األعضاء أو الوفاة، أو كان معنوي 

أو اضطرابات نفسية ناتجة عن سماع كالم نابي أو  كاإلصابة بانهيار عصبي

 مشاهدة مشهد مشين لم يقدر على تحمله.

وبناء على ما سبق، ال تدخل في اعتبار حوادث الشغل األضرار التي تصيب 

األجير دون أن تمس بجسمه )مثال االعتداء عليه بالسب أو املس بشرفه أو 

غل الضرر الذي يصيب ممتلكات بسمعته(، كذلك ال يعتبر من قبيل إصابات الش

 األجير. 

بصفة عامة فإن أي ضرر يصيب األجير دون أن يؤثر في صحته أو جسمه، 

 .129ال يعتبر إصابة شغل حتى ولو حصل له أثناء العمل أو بسببه

 بشكل مفاجئ: أن تقع الحادثة-ب

يشترط في اإلصابة لكي تكيف أنها حادثة شغل، أن تقع بكيفية مباغتة   

، ويتعلق هذا الشرط بالفعل بذاته ال بأثره، وهو الضرر، حيث يشترط ومفاجئة

فيه أن يكون مباغتا بمعنى أن يبدأ وينتهي في فترة وجيزة من الزمن كاالنفجار أو 

السقوط أو الحريق أو التصادم، أما إذا استغرق الفعل املسبب لإلصابة زمنا، 

املمكن تحديد متى بدأ بحيث فصل بين بدايته ونهايته وقت، أو لم يكن من 

وقوعه ومتى انتهى ولو على وجه التقريب، فإنه ال يعتبر حادثة شغل، وعلى 

                                                           
 :شر، ص، دار أبي للطباعة والن0082لدكتور بالل العشيري، حوادث الشغل واألمراض المهنية، دراسة نظرية وتطبيقية، ط ا - 129
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العكس متى كانت اإلصابة مفاجئة فإنها تعتبر حادثة شغل ولو كان أثرها الضار 

 .130لم يظهر إال بعد فترة من الزمن

 ن تقع الحادثة أتناء الشغل أو بسببه:أ -ج

، البد العتبار اإلصابة 18.12الثة من قانون فحسب مقتضيات املادة الث

التي أملت باألجير فجأة حادثة شغل، من أن تكون الحادثة لها عالقة بالعمل أو 

بسببه؛  بمعنى أن تكون ناتجة عن القيام بالعمل أو بمناسبته أو بسببه، واملشرع 

القيام  املغربي من خالل املادة السالفة الذكر لم يحدد املقصود من عبارة "عند

به " وترك بذلك األمر لالجتهاد القضائي وتأويالت الفقه، ومن خالل مجموعة من 

األحكام والقرارات القضائية سواء الصادرة عن محاكم املوضوع أو املجلس 

األعلى سابقا نجد بأن القضاء؛ انصرف نحو التوسع في مفهوم "عند القيام 

يتعرض لها األجير في مكان وزمان بالشغل " حيث اعتبر بأن جميع الحوادث التي 

إنجاز الشغل تعتبر حادثة شغل، حتى لو وقعت خالل فترة االستراحة أو كان سببها 

، ولم يقف القضاء عند هذا الحد بل سعى إلى إقرار 131خارجا عن نطاق الشغل

املزيد من الحماية املوجهة لألجراء حين تبنى معيار التبعية لتحديد نطاق زمان 

ل، وهكذا اعتبر مكان الشغل؛ أي مكان يوجد به األجير تحت إشراف ومكان الشغ

ورقابة مشغله، كما اعتبر زمان الشغل شامال لساعات الشغل العادية 

 واإلضافية وللفترات السابقة لبدأ العمل.

اقعة حادثة شغل، فالبد أن تصيب األجير في  وبذلك فالعتبار الحادثة الو

، وأن تكون على عالقة بالعمل أو بسببه. جسمه، وأن تكون مباغتة وفجائية

، وحسب منظمة الصحة 19-وبالعودة إلى موضوع اإلصابة بفيروس كوفيد

                                                           
الداوديات -، المطبعة والورقة الوطنية 2003اللطيف خالفي، حوادث الشغل واألمراض المهنية، طبعة األولى  الدكتور عبد - 130

 .53 :ص -مراكش
 .67 :محمد برهان الدين، مرجع سابق، ص - 131
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العاملية نجد بأن هذا النوع من الفيروسات تستمر فترة حضانته من يومين إلى 

 5.1يوما، وآخر الدراسات أشارت إلى أن فترة الحضانة املتوسطة للمرض هي  14

فأعراض اإلصابة ال تظهر فور تلقي العدوى، وإنما يختلف زمان يوما، وبالتالي 

ظهورها من حالة إلى أخرى خالل فترة الحضانة، كما قد يصاب الشخص لكن 

ال تظهر عليه سوى أعراض خفيفة أو حميدة، أو قد ال يظهر أي منها، الش يء الذي 

ألن هذه األخيرة يبعد في نظرنا معه، اعتبار اإلصابة بهذا الداء حادثة شغل، نظرا 

تستلزم عنصر الفجاءة واملباغتة، حيث يبدأ الحادث وينتهي في فترة وجيزة من 

الزمن، وإذا لم يكن من املمكن تحديد متى بدأ وقوعه ومتى انتهى فإنه ال يعتبر 

حادثة شغل، ونظرا للخصائص التي يتميز بها الفيروس، فإنه ليس باملقدور اتباث 

 19-ذا مكانها، مما تفقد معه اإلصابة بعدوى كوفيدزمن اإلصابة بالعدوى وك

شرط الفجاءة، فيستتبع ذلك أيضا صعوبة إلحاق اإلصابة بشرط وقوعها أثناء 

أداء العمل أو بمناسبته أو بسببه، عالوة عن أن مسألة وجود حاالت بالرغم من 

اإلصابة بالعدوى ال تظهر عليها أي أعراض تطرح التساؤل عن كيفية اعتبار 

تصورهذه اإلصابة حادثة، وبذلك نرى بأن تكييفها على أساس حادث شغل و 

 يبقى أمرا مستبعدا.

 الفقرة الثانية: حادثة الطريق 

فتقريرا للمزيد من الحماية املوجهة لألجير، نجد أن املشرع لم يقف فقط 

عند الحوادث التي تصيبه أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، بل قام بتمديد نطاق 

الحماية إلى حوادث الطريق التي يتعرض لها األجير خالل تنقله من محل هذه 

إقامته الى مقر العمل، بحيث أدخلها في حكم حادثة الشغل، ومن تم اخضاعها 

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ولم يقم بتعريفها  18.12إلى قانون رقم 

ذلك على مسألة بل اكتفى بتحديد نطاقها املكاني بشكل حصري، معتمدا في 
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االعتيادية، ومسألة الثبات إذا كانت األمكنة ثانوية، وذلك من خالل ما ورد في 

املادة الرابعة من القانون املذكور والتي جاء فيها ما يلي: "تعتبر كذلك بمثابة 

اقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة  حادثة شغل الحادثة الو

 الذهاب واإلياب بين: 

الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتس ي صبغة ثابتة محل  -

 أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛

محل الشغل واملحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا  -

 األخير ومحل إقامته.

وال تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف األجير أو 

عن مساره املعتاد لسبب ال تبرره الحاجيات األساسية للحياة العادية  املستخدم

 أو تلك املرتبطة بمزاولة النشاط املنهي للمصاب".

وبناءا عليها، تتحدد شروط اإلصابة العتبارها حادثة طريق، ومن تم 

 فيما يلي: 18.12التعويض عنها في إطار قانون 

ها املشرع على سبيل الحصر في يجب أن تقع الحادثة في األمكنة التي حدد-

 4املادة 

يجب على العامل أن أال ينحرف عن هذه األمكنة إال ألسباب اقتضتها -

 الحاجيات األساسية للحياة العادية أو تلك املرتبطة بمزاولة نشاطه املنهي.

يجب أن تقع الحادثة في وقت معين، وهو عادة الوقت العادي للتنقل بين -

حددتها املادة الرابعة، ولو أن املشرع لم يتعرض صراحة مختلف األمكنة التي 

أو ضمنيا ملسألة وقت التنقل، إال أن الفقه ومعه القضاء مجمعان على توفر 

اقع تخدع للسلطة التقديرية للقاض ي.  ذلك، وتقدير هذا الوقت هي مسألة و
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، حول مسألة 19-وعلى اعتبار ما حددناه سلفا فيما يخص فيروس كوفيد

درة على تحديد مكان وزمان اإلصابة به، وعطفا على الطريقة والكيفية عدم الق

التي ينتقل بها من شخص إلى أخر، وملا كانت اإلصابة العتبارها حادثة طريق، 

يجب أن تقع في األماكن التي حددها املشرع، وأال يكون انحراف عن املسار خالل 

رفة زمان ومكان اإلصابة بهذا التنقل بينها، فإنه ال يمكن تصور حاليا إمكانية مع

الوباء، ومن تم يصعب التكييف بأنها حادثة طريق، وأن األجير قد تلقى العدوى 

 املذكورة. 4خالل املسافة الفاصلة ببن األمكنة املشار إليها في املادة 

املطلب الثاني: إصابة األجري بداء كورونا املستجد وتنزيلها على نطاق 

 األمراض املهنية 

مل األخطار املهنية التي تصيب األجير، حوادث الشغل والطريق التي ال تش

يتعرض لها خالل انتقاله ببن مقر العمل ومحل اإلقامة فقط، بل تدخل في كنفها 

أيضا، إصابات تصيب األجير من نوع آخر، يكون لها ارتباط بظروف اإلشتغال أو 

طبيعة عمله، هذه  ببيئته أو بسبب احتكاك هذا األخير بمواد معينة تفرضها

اإلصابات يصطلح عليها باألمراض املهنية، لذلك وارتباط بموضوعنا سنحاول 

خالل هذا املطلب، بحث مسألة امكانية تكييف األجير املصاب بداء كورونا 

املستجد، على أنه مرض منهي، وبه البد لنا من التعرض لتعريف املرض املنهي 

د شروطه )الفقرة الثاني(، حتى يسهل علينا وانواعه )الفقرة االولى(، وكذا تحدي

محاولة إسقاط هاته اإلصابة املتحدث عنها، على نطاق ومحددات اإلصابة 

 املعتبرة بأنها مرض منهي.

 الفقرة االوىل: تعريف املرض املهين وأنواعه  

لم يعرف املشرع املغربي املقصود باملرض املنهي، شأنه في ذلك شأن 

املقارنة، نظرا لصعوبة إخضاع املرض املنهي لقواعد مجموعة من التشريعات 
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علمية دقيقة يمكن من خاللها وضع تعريف يحدد صورته الحقيقية على أرض 

اقع، إال أن بعض الفقه قد عرفه بكونه املرض الذي ينشأ مباشرة عن  132الو

الشغل إما بسبب إنجاز بعض أشغال تقتض ي استعمال مواد ضارة، وإما بسبب 

ية خاصة مترتبة عن إنجاز بعض األشغال. وقد اكتفى املشرع بيئة أو وضع

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  18.12بالنص على تطبيق أحكام قانون 

على األجراء واملستخدمين املصابين بأمراض مهنية، طبقا للشروط املحددة في 

ل النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألمراض املهنية وذلك من خال

منه، مع إبراز عدد من األمراض املعتبرة بأنها أمراض مهنية، وذلك من  11املادة 

الذي نص بأنه " تعتبر  1331943ماي  31خالل ما جاء به الفصل الثاني من ظهير 

كأمراض مهنية حسب معنى ظهيرنا الشريف هذا كل العلل املؤملة واألمراض 

 املتسببة عن الجراثيم التعفنية.

املبينة في قرار وزير الشغل والشؤون االجتماعية املتخذة  وكذا األمراض

 بعد استشارة وزير الصحة العمومية.

 ويشمل هذا القرار على جداول يبين فيها بدقة ووضوح ما يلي:

ظاهر أمراض التسمم الحادة أو املزمنة التي تتجلى في العملة، املعرضين م-

ب ممارسة أو استخدام عادة لعوامل مواد سامة بسبب إنجاز أشغال تتطل

 عناصر سامة قد أشير في القرار على سبيل اإلشارة إلى أهم تلك العناصر؛

ألمراض املتسببة عن الجراثيم التعفنية التي تداهم من يشتغل عادة ا-

 باألعمال املبينة في الجدول املشار إليه أعاله؛

                                                           
 .75، مطبعة طوب بريس الرباط، ص 2016الجزء الثاني، طبعة لدكتور محمد بنحساين، القانون االجتماعي المغربي، ا - 132
ن الخدمة والممتدة بمقتضاه إلى األمراض الناشئة ع 1943ماي  31ي تغيير وتتميم الظهير الشريف، الصادر يوم ظهير شريف ف - 133

لتي تصيب العملة اوازل الطارئة بشأن المسؤولية الناتجة عن الن 1927يونيو سنة  25المهنية مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

 .6480، ص 1952أكتوبر  31بتاريخ  2088أثناء الخدمة والعمل، الجريدة الرسمية عدد 



  

  

  115P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

ات جمة عن الوسط الذي يوجد فيه العامل أو عن الوضعياألمراض النا-

 التي يلزمه اتخاذها إلنجاز عمل من األشغال املبينة بنفس الجداول املذكورة".

وبذلك تتحدد أنواع األمراض املهنية، في أمراض التسمم الحادة واملزمنة؛ 

وهي تلك األمراض التي تتجلى في األجراء املعرضين عادة لخطر مواد سامة وذلك 

، 134مواد ذات عناصر سامة عند إنجاز أشغال تتطلب استخدام أو استعمال

هذه العناصر ورد النص عليها على سبيل املثال ال الحصر، ولكن األمراض 

 املرتبطة بها قد وردت على سبيل الحصر. 

ثم نجد األمراض الناتجة عن الجراثيم التعفنية؛ أي االلتهابات 

 امليكروبية، وذلك مثل الكزاز املنهي أي التيتانوس، والجمرة الخبيثة وكذلك

األمراض التي يسببها الستيرتيوميسين والبليسيلين ومشتقاتها، واآلفات التي 

تلحق بالعيون نتيجة االلتهابات الناتجة عن استخدام الفلوريد املضاعف 

، مع اإلشارة بأنه ال يمكن 135للغلوسينيوم والصوديوم وغيرها من األمراض

إذا كان األجير املصاب  اعتبار اإلصابة الناتجة عن هذه األمراض مرضا مهنيا إال 

يشتغل بانتظام في عمل من األعمال التي تؤدي لها، كما أن هذه األخيرة في هذا 

 النوع من األمراض املهنية، محدد على سبيل الحصر. 

ثم هناك األمراض الناجمة عن الوسط املنهي؛ وهي أمراض يصاب بها 

الشروط املتطلبة األجير نتيجة املحيط الذي يشتغل فيه أو ظروفه أو بسبب 

إلنجاز عمله أو باتخاذه وضعيات أثناء اشتغاله إلنجاز عمل من األعمال املشار 

إليها في القوائم املتعلقة بهذا القسم، وذلك مثل اإلشتغال في مكان يكثر فيه 

                                                           
 وما بعدها. 116د اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص عب - 134
 .118المرجع نفسه، ص  - 135
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الضجيج فيؤدي إلى ضعف في حاسة السمع أو االشتغال في مكان رطوبته عالية 

 يزم.       فيؤدي ذلك لإلصابة بالرومات

الظاهر من خالل صياغة الفصل أعاله، وكذا من خالل قرار وزير الشغل 

شكل جداول تحدد األمراض املهنية، بأن تلك األمراض قد وردت على سبيل 

الحصر، بحيث إذا لم يرد اسم املرض ضمنها فلن يعتبر مهنيا، وقد اعتبر ذلك 

مكنه أن يتنبأ بجميع غير صائب، على اعتبار أن املشرع ال ي 136بعض الفقه

األمراض املهنية التي قد تظهر مستقبال، وهذا هو التوجه الذي ذهبت فيه 

محكمة النقض )مجلس األعلى سابقا( في مجموعة من قراراتها، حيث نجد أنها 

ماي  20وقرار  1943ماي  31اعتبرت في إحداها "أن األمراض املهنية موضوع ظهير 

حصر بل على سبيل اإلرشاد وأن على الطبيب ليست مذكورة على سبيل ال 1967

املزاول ملهنة الطب أن يقدم تصريحا باملرض املنهي أو املظنون أنه كذلك الذي 

شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك املرض مبينا أو غير مبين في 

كما وقع  1943ماي  31من الظهير الشريف  9، كما ينص الفصل 137الجداول..."

ينبغي على كل طبيب مزاول ملهنة الطب أن يقدم تصريحا ، على أنه 138تعديله

باملرض املنهي أو املظنون أنه منهي الذي شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك 

املرض مبينا أو غير مبين في الجداول املعينة بمقتض ى قرار وزير الشغل، ويشير 

 املصاب به. الطبيب في التصريح إشارة دقيقة الى نوع املادة التي سببته ومهنة

 

 

                                                           
 .76 صد محمد بنحساين، مرجع سابق،  - 136
د  ، أشار إليه281، ص 15، منشور في المجلة المغربية للقانون، عدد 1987شتنبر  21على بتاريخ قرار صادر عن المجلس األ - 137

 محمد بنحساين في كتابه، المشار إليه سابقا.
 18، والظهر الشريف 1952شتنبر  29، والظهر الشريف 1947أكتوبر  16، والظهر الشريف 1945مايو  31 ظهير الشريف - 138

 .1957ماي 
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 الفقرة الثانية: شروط املرض املهين 

أعاله، في  2تتحدد شروط اعتبار اإلصابة مرضا مهنيا انطالقا من الفصل 

شرط اإلصابة بمرض يعتبره القانون مهنيا، ثم العمل بانتظام في املجال املتسبب 

  .139في املرض املنهي، وذلك خالل املدة املحددة الندالعه

اعتبره املشرع مهنيا: انطالقا مما تنص عليه مقتضيات االصابة بمرض -

الفصل املذكور، فالعتبار اإلصابة مرضا مهنيا ومن تم التعويض عنها في هذا 

اإلطار، يجب أن يتعلق األمر بأعراض مرضية والتهابات تتسبب فيها تعفن 

 .140الجراثيم أو يتعلق األمر باألمراض الواردة بقرار وزير الشغل

تظام في العمل املسبب للمرض املنهي: وهذا شرط منطقي العمل بان-

وضروري لقيام العالقة السببية، بين الشغل الذي يمارسه األجير وبين املرض 

. وتقدير هذه املسألة تدخل في إطار السلطة التقديرية لقاض ي 141الذي لحق به

تظام أو املوضوع، الذي تقع عليه مهمة تحديد ما إذا كان األجير قد عمل فعال بان

ال، في املجال املسبب للمرض، وهذا الشرط من الزم تحققه، خاصة في حالة 

ادعاء اإلصابة بأمراض التسمم الحادة أو املزمنة أو األمراض املتسببة عن 

الجراثيم التعفنية، أما في حالة األمراض الناجمة عن الوسط املنهي فاملشرع لم 

كون األجير املصاب اشتغل ولو بكيفية يستلزم فيها هذا الشرط، وانما يكفي أن ي

 عرضية في أحد األعمال التي من شأنها أن تسبب مرضا مهنيا.

مدة املسؤولية: هي املدة  أو اآلجال التي يظل فيها املشغل أو مؤمنه -

مسؤول على األمراض املعتبرة بأنها مرض منهي وفق ما حددناه سابقا، ويبدأ هذا 

فيه األجير عمله في العمل أو األعمال التي تعرض األجل من التاريخ الذي ينهي 

                                                           
 .76جع سابق، ص د محمد بنحساين، مر - 139
 .75المرجع نفسه، ص  - 140
 .70ابق، ص سمحمد برهان الدين، مرجع  - 141
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لإلصابة باملرض املنهي من خالل ممارستها، حيث عليه أن يثبت أنه لم تنصرم 

على مغادرته األشغال املسببة للمرض املنهي املدة القانونية التي يكون فيها 

 ، وتجدر اإلشارة أن مدة املسؤولية تختلف باختالف األمراض142املشغل مسؤوال

املهنية، حيث أن املشرع جعل لكل مرض منهي مدة معينة يبقى خاللها املشغل 

مسؤوال عن تعويضه، هذه املدة قد تقدر باأليام وقد تقدر بالسنين حسب طبيعة 

 املرض.

وبالرجوع إلى موضوع إصابة األجير بداء كورونا املستجد، ونظر 

لفا، وملا كانت األمراض للخصائص التي يتميز بها هذا الفيروس والتي ذكرناها س

املهنية تشكل كل إصابة مهنية تصيب األجير بسبب تطور طبيعي وبيولوجي 

للمرض في جسده بشكل تدريجي ال يظهر معه إال بعد حين، مما يصعب معه 

تحديد تاريخ الفعل الضار ومصدره، وذلك نتيجة إما اشتغاله في مكان أو بيئة 

بسبب الوضعيات املتخذة عند االشتغال أو معينة أو االحتكاك بمواد معينة أو 

 ظروفه. 

وعلى اعتبار أن االجتهاد القضائي املغربي، استقر على أن الئحة األمراض 

املهنية املذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية، واردة على سبيل 

، وبالتالي يمكن اعتبار مرض غير منصوص عليه قانونا 143املثال وليس الحصر

 ا مهنيا، عبر شهادة طبية تثبت معها عالقة املرض بمحيط الشغل. مرض

                                                           
 .131ي، مرجع سابق، ص د عبد اللطيف خالف - 142
شيدة احفوض، هل يعتبر مرض كورونا المستجد مرضا مهنيا، مقال منشور بالموقع اإللكتروني: ر - 143

http://www.sawtaladala.com/2020/04/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-

%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-

%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a7/?fbclid=IwAR3t8RbHBT_zm_q07cFx80ID3iBAEXVIII

1rTPUJNwvits01CiBcfH-4x-k 

 14:50على الساعة  2020ماي  10طلع عليه بتاريخ أ
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إضافة إلى مسألة كون أن األجير الذي أصيب بفيروس كورونا املستجد، 

لو لزم بيته ما كان في الغالب ليصاب به، وكونه ملزم بالذهاب إلى العمل باعتبار 

لصحي املفروضة أن املؤسسة التي يشتغل بها مستمرة بالعمل خالل فترة الحجر ا

من قبل السلطات وذلك بقرار إداري، تحت طائلة اعتبار امتناعه عن القدوم إلى 

العمل  خطأ جسيم، مما يعطي تبريرا إلمكانية فصله عن العمل طبقا ملقتضيات 

، فإن احتمالية إصابته بسبب اإلستمرار 145من مدونة الشغل 14439املادة 

عدد البؤر املسجلة إلى حدود الساعة  بالعمل واردة بشكل كبير، ودليل على ذلك

في مجموعة من الوحدات الصناعية، خاصة إذا لم يتخذ املشغل التدابير 

املوص ى بها من قبل الجهات الوصية للحفاظ على سالمة وصحة األجراء، 

وبالتالي ففرضية اإلصابة بسبب الشغل وظروفه ومحيطه ثابتة في حق جميع 

ه الظرفية، وليس فقط بالنسبة لألجراء العاملين األجراء الذين يعملون خالل هذ

في مجال الصحة الذين لهم اتصال مباشر باملرض من خالل ما يقومون به من 

أعمال تمريضية في سبيل رعاية املصابين بهذا املرض ومساعدتهم على التغلب 

 عليه. 

                                                           
ية المرتكبة "تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، األخطاء التالمن مدونة الشغل على ما يلي:  39 تنص المادة - 144

 من طرف األجير:

 ي وسالب للحرية؛، أو األمانة، أو اآلداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائارتكاب جنحة ماسة بالشرف -

 إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ -

 لشغل:ارتكاب األفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء ا -

 السرقة؛ -

 خيانة األمانة؛ -

 السكر العلني؛ -

 تعاطي مادة مخدرة؛ -

 االعتداء بالضرب؛ -

 السب الفادح؛ -

 رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ -

 ب بدون مبرر ألكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خالل اإلثني عشر شهرا؛التغي -

 تجهيزات أو اآلالت أو المواد األولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛إلحاق ضرر جسيم بال -

 ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ -

 ي الشغل وسالمة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛ة فعدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها لحفظ السالم -

 التحريض على الفساد؛ -

 .ستعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولةا -

 نها." يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة األخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأ
 11) 1424من رجب  14، بتاريخ 103.194المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  65.99 القانون رقم - 145

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167(، الجريدة الرسمية عدد 2003سبتمبر 
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فضال على أن هذا الفيروس املتحدث عنه، له فترة حضانة كما ذكرنا 

يوم وأخر الدراسات أشارت الى أن فترة الحضانة  14تراوح بين يومين وسابقا ت

 يوما. 5.1املتوسطة للمرض هي 

فلهذه االعتبارات، ووفق وجهة نظرنا املتواضعة نرى بأن إمكانية تكييف 

في صفوف األجراء على أنها مرض منهي، تبقى كبيرة  19-اإلصابة بفيروس كوفيد

اض املهنية وارد على سبيل املثال ال الحصر، ومعقولة مادام أن تعداد األمر 

مرضا مهنيا، مادامت  -19وليس هناك مانع من إدراج أو اعتبار مرض كوفيد

مسألة اإلصابة باملرض بسبب االستمرار في العمل تبقى واردة بشكل كبير وقابلة 

ز لإلثبات، وملا كان ما يميز املرض املنهي عن حادثة الشغل، بكون اإلصابة به تتمي

بالبطء والتدرج، واعتبارا بأن اإلصابة بفيروس كورونا املستجد تستغرق فترة 

لحضانته في الجسم كما بينا سابقا، فإن الجلي من ذلك هو إمكانية اعتبار مدة 

 الحضانة هذه، عنصر التدرج الزمني في اإلصابة التي يتميز بها املرض املنهي عادة.

 خامتة:

طر هذه املقالة، تدارس وبحث مدى إمكانية حاولنا على امتداد أس       

اعتبار إصابة األجير بداء كورونا املستجد إصابة مهنية، من خالل تنزيلها على 

 املحددات األساسية املكونة واملشكلة للمخاطر املهنية بنوعيها.

واملسلم به في هذا إلطار، يتجلى في كون أن التكييف القانوني إلصابة        

املتحدث عنه، يقبل عدة فرضيات  -19-س كورونا املستجد كوفييداألجير بفيرو 

 وتفسيرات.

ومن خالل هذه الدراسة املتواضعة، استخلصنا بأن اعتبارها حادث        

شغل يبقى أمرا مستبعدا، نظرا باألساس لغياب عنصر أو شرط، الفجائية 

حظ وجود إمكانية إضافة إلى باقي االعتبارات التي ذكرنها، وعلى الطرف اآلخر نال 
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تظهر بأنها يسيرة لتكييفها على أساس أنها مرض منهي، وذلك ملجموعة من 

العوامل كما سلف ذكرها، والتي يبقى أهمها كون أن األمراض املهنية الوارد 

تعدادها هي على سبيل املثال ال الحصر، مما يعطي إمكانية إلضافة أمراض 

 أخرى.

سبق القول، يبقى مجرد فرضيات، واألمر  لكن كل هذا طبعا وغيره كما      

في األخير سيعود للقضاء عند عرض النزاع أمامه بهذا الشأن، في اعتبارها حادثة 

شغل أو مرضا مهنيا، او اعتبارها كذلك فقط بالنسبة لشغيلة الطبية املرابطة 

لتصدي لهذا الفيروس، كما من باب االحتمال أيضا اعتبار اإلصابة مرضا عاديا 

 تم يكون التعويض عنه وفق نظام الضمان االجتماعي. ومن
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 فاطمة سهاد ةالسيد
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةطالب   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

 مسؤولية املؤاجر على سالمة األجراء يف زمن الوباء
 (أمنوذجا )كورونا فريوس

 :ةــــممقد

،  تفش ي فيروس كورونا  2019من سنة  شهد العالم  منذ أواخر شهر دجنبر 

و كانت بداية ظهوره بمدينة "ووهان" الصينية ، و يعرف  هذا فيروس  بكونه 

ساللة واسعة من الفيروسات التي تسبب أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت 

الشرق األوسط التنفسية   البرد الشائعة إلى األمراض األشد مثل متالزمة

 واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة.

و قد تحول إلى جائحة أثرت على العديد من الدول من بينها املغرب ، مما 

دفع به إلى اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية لحماية املواطنين و املتمثلة في 

الدراسة، وإغالق البرية و كذا البحرية، وتوقيف ة و إغالق الحدود الجوي

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  



  

  

  123P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

الفضاءات العمومية وتعليق العمل بمحاكم اململكة باستثناء بعض القضايا، 

 .146وصوال إلى إقرار حالة الطوارئ الصحية بسائر ربوع اململكة

و قد أثر انتشار فيروس كورونا املستجد على جميع القطاعات بما فيها 

هم الشغلية قطاع الشغل بحيث فضل مجموعة من املشغلين إغالق مؤسسات

وباملقابل استمر بعض املشغلين في عملهم وهو ما يحتم عليهم االلتزام بتدابير 

حفظ الصحة والسالمة املهنية داخل املقاولة و ذلك لتجنب العدوى، إال أن 

ووعيا باملشرع 147خطر الفيروس يبقى محتمال وقد يصيب العمال في أي لحظة

فئة الضعيفة في العالقة الشغلية نجد املغربي بأهمية فئة األجراء باعتبارهم ال

أنه أحاطهم بمجموعة من التدابير التي تحمي صحتهم بمقتض ى مدونة 

 .148الشغل

و من هنا تبرز أهمية هذا املوضوع و ذلك من خالل التعرف على اإلطار 

القانوني املنظم ملسؤولية املشغل عن صحة وسالمة األجراء في ظل ظهور 

 مجموعة من البؤر املهنية.

من خالل ما سبق يتضح أن هذا املوضوع يطرح إشكالية أساسية تتمثل  

 في: 

مدى التزام املؤاجر بحفظ سالمة وصحة األجراء في ظل انتشار فيروس 

 كورونا املستجد؟

                                                           
( المتعلق بسن أحكام خاصة  2020مارس  23)  1441رجب  28الصادر في  2.20.292مرسوم قانون رقم 146

رجب   29 –مكرر  6867بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات اإلعالن عنها ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 1782( ، الصفحة. 2020مارس  24)  1441
ل ، مقال مينة رضوان ، التكييف القانوني إلصابة األجراء بفيروس كورونا ما بين المرض المهني و حادثة شغأ 147

على الساعة  2020ماي  27، أطلع عليه بتاريخ  www.droitetentreprise.com/?p=19818منشور بموقع 

13:34 
 14 در فيالصا 1.03.194، الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم المتعلق بمدونة الشغل 65.99رقم  لقانونا 148

 (، 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167( الجريدة الرسمية عدد 2003سبتمبر  11)  1424رجب 

 3969الصفحة.

http://www.droitetentreprise.com/?p=19818
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: املبحث األول و لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنعتمد التقسيم التالي: 

:  املبحث الثاني. خالل بهاالتزامات املشغل عن التدابير الصحية وجزاءات اإل 

 طبيعة املسؤولية املدنية للمشغل و آثرها
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 ل بهاتدابري الصحية وجزاءات اإلخالاملبحث األول : التزامات املشغل عن ال

يعد عنصر التبعية وأداء العمل من أهم العناصر املكونة لعقد الشغل، 

بحيث يلتزم األجير بأداء العمل في لذلك فهو يرتب التزامات على عاتق الطرفين، 

حين يلتزم املشغل بأداء األجر و توفير كل سبل الراحة النفسية والجسمية 

لألجراء، وقد حددت مدونة الشغل العديد من التدابير االحترازية التي يجب على 

املشغل اتخاذها للحفاظ على سالمة وصحة األجراء )املطلب األول (، وقد عزز 

ن طرف املشغل ) بي هذه التدابير بعقوبات في حالة مخالفتها ماملشرع املغر 

 املطلب الثاني (.

 املطلب األول: التزامات املشغل بتدابير الصحة و السالمة داخل املقاولة 

يقع على عاتق املشغل مجموعة من االلتزامات من أهمها حفظ صحة 

ل، وقد نظم املشرع األجراء داخل املقاولة أو أثناء الذهاب و اإلياب إلى العم

املغربي هذه االلتزامات ضمن مدونة الشغل، واألكيد أن هذه األخيرة لم تتوقع 

ظهور فيروس كورونا ، لكنها تضمنت  مجموعة من التدابير قد تنطبق أوصاف 

من  24بعض نصوصها على جائحة كورونا، حيث وبالرجوع إلى مقتضيات املادة 

باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية سالمة  مدونة الشغل نجد أنها تلزم املشغل

، كما أن املشغل ملزم بأن 149األجراء وصحتهم أثناء قيامهم بالعمل أو بمناسبته 

                                                           
ابير الالزمة ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدعلى ما يلي: "يجب على المشغل من مدونة الشغل 24ص المادة تن 149

أن يسهر على  امهم باألشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، ولحماية سالمة األجراء وصحتهم ، و كرامتهم ، لدى قي

 مراعاة حسن السلوك و األخالق الحميدة ، و على استتباب اآلداب العامة داخل المقاولة .

، و على كل  ، لدى تشغيلهم ، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التاليةب عليه أيضا اطالع األجراء كتابةيج

 تغيير يطرأ عليها : 

 اتفاقية الشغل الجماعية و مضمونها عند وجودها ؛-

 النظام الداخلي ؛ -

 مواقيت الشغل ؛  -

 أساليب تطبيق الراحة األسبوعية ؛ -

 الت؛المقتضيات القانونية و التدابير المتعلقة بحفظ الصحة و السالمة ، و بالوقاية من خطر اآل  -

 ؛تواريخ أداء األجر، و مواقيته ، و مكان أدائه -

 رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛  -

 الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل و األمراض المهنية". -



  

  

  126P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

يسهر على نظافة أماكن الشغل وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية 

الصحية  ومتطلبات السالمة للحفاظ على صحة األجراء وذلك حسب 

، و يدخل في حكم هذه الظرفية التي  150من مدونة الشغل 812مقتضيات املادة 

تشهد ظهور و انتشار وباء فيروس كورونا توفير وسائل النظافة لألجراء من 

معقمات و الحرص على نظافة األماكن و أدوات العمل  وتوفير الكمامات الطبية 

فادي وضمان احترام مسافة األمان بين األجراء أثناء مزاولة العمل من أجل ت

انتشار العدوى فيما بينهم في حالة إصابة أجير معين و يدخل ضمن التدابير 

االحترازية التي يمكن للمشغل اتخاذها كذلك خالل هذه الفترة االستثنائية 

تخفيض مدة العمل شريطة أال تتجاوز هذه املدة عشر ساعات في اليوم ، و تجدر 

دة العمل من تلقاء نفسه بل يكون اإلشارة إال أن املشغل ال يتخذ قرار تخفيض م

ذلك بعد استشارة مندوبي األجراء واملمثلين النقابيين باملقاولة في حالة 

، كما يمكن اللجوء إلى العمل بالتناوب أو التعاقب رغم أن املشرع 151وجودهم

منع هذا التدبير إال بالنسبة للمقاوالت التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا 

                                                           
غل ، و من مدونة الشغل على ما يلي :"يجب على المشغل ، أن يسهر على نظافة أماكن الش 281نص المادة ت 150

ألجراء ، ات السالمة الالزمة للحفاظ على صحة أن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية ، و متطلبا

الضجيج ، و  و خاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، و اإلنارة، و التدفئة  والتهوية، و التخفيض من

ألتربة، و ااستعمال المراوح، و الماء الشروب، و آبار المراحيض ، و تصريف مياه الفضالت، و مياه الغسل، و 

 ستودعات مالبس األجراء، و مغسالتهم، و مراقدهم.األبخرة، و م

ساكن نظيفة، يجب على المشغل، أن يضمن تزويد األوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها لألجراء م

 و ظروفا صحية مالئمة".
ة و بعد ابرمن مدونة الشغل على ما يلي :"يمكن للمشغل للوقاية من األزمات الدورية الع 185نص المادة ت 151

جمالية للشغل على استشارة مندوبي األجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، توزيع المدة السنوية اإل

 السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة أال تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.

ء و الممثلين لمشغل، بعد استشارة مندوبي األجراال يترتب عن هذا اإلجراء أي تخفيض من األجر الشهري و يمكن ل

وز ستين يوما في النقابيين بالمقاولة عند وجودهم أن يقلص من مدة الشغل العادية لفترة متصلة أو منفصلة ال تتجا

 السنة ، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.

م تكن هناك % من األجر العادي ما ل50الفعلية على أن ال يقل في جميع الحاالت عن  يؤدى األجر عن مدة الشغل

 مقتضيات أكثر فائدة لألجراء .

بين  وجب االتفاق إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة األولى أعاله ،

 ها هذا التقليص .بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرق المشغل و مندوبي األجراء و الممثلين النقابيين

امل العمالة أو عو في حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق ، ال يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إال بإذن يسلمه 

 أعاله". 67اإلقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 
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اآلالت، إال أنه يمكن األخذ بهذا التدبير للحفاظ على  سالمة   كقلة152النمط

وصحة األجراء خصوصا و أن بعض املقاوالت ال يمكن لها أن تتوقف عن الشغل 

خالل هذه الفترة االستثنائية كاملقاوالت املنتجة للمواد الغذائية واملواد الطبية 

رهين بأن ال تتجاوز مدة  التي تعرف طلبا متزايدا خالل هذه املدة وهذا التدبير 

العمل املقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم ويجب أن تكون هاته املدة 

، مع اإلشارة إلى أنه يمكن 153متصلة ، مع أخذ استراحة ال تتعدى ساعة واحدة

العمل لساعات إضافية إذا كانت هناك مصلحة وطنية تحتم على بعض 

، كما يمكن أن  154بق اإلشارة إلى ذلك املقاوالت الزيادة في حجم العمل كما س

وذلك 155يعمد املشغل إلى الزيادة في عدد األجراء مع عرضهم للفحص الطبي

لتأكد من عدم حملهم للفيروس و تجنب العدوى بين األجراء خصوصا و أن 

الفيروس ينتقل عبر أبسط الطرق كاملصافحة أو ملس األشياء ويكون هذا 

، 156من مدونة الشغل 328تضيات املادة الفحص على نفقة املشغل حسب مق

فضال عن ذلك يقع على عاتق املشغل كذلك الحرص على نظافة وسائل نقل 

األجراء ، بحيث هناك بعض املقاوالت توفر وسائل لنقل أجرائها من منازلهم إلى 
                                                           

والت ، التي يلي :"يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إال في المقامن مدونة الشغل على ما  187نص المادة ت 152

 تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل.

ي جميع أيام فيراد "بالشغل بالتناوب" ، الطريقة التي ينظم بها الشغل ، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة 

 ، الحد األقصى القانوني لمدة الشغل. األسبوع ، من غير أن تتجاوز مدة شغل كل أجير

لو األخرى ، تيراد "بالشغل بالتعاقب" ، الطريقة التي ينظم بها الشغل ، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة 

 على أساس أن األجراء ال يقضون جمعيا فترة راحتهم في وقت واحد خالل نفس اليوم".
أن تتجاوز  ،:" يمنع ، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة  من مدونة الشغل على ما يلي 188نص المادة ت 153

فترة استراحة ال لالمدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. و ينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف 

 تتعدى الساعة".
اال تقتضيها أن تواجه أشغ من مدونة الشغل على ما يلي : " يمكن ، إذا تحتم على المقاوالت 196نص المادة ت 154

ق الشروط التي فمصلحة وطنية ، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل ، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية ، و 

 ستحدد بنص تنظيمي ، شرط أن تدفع لهم باإلضافة إلى أجورهم  تعويضا عن الساعات اإلضافية ".
الذين  :" يجب على المشغل ، أن يعرض للفحص الطبي األجراء من مدونة الشغل على ما يلي 290تنص المادة 155

د ذلك ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال ، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق ، و أن يحتم عليهم بع

 إجراء هذا الفحص بصفة دورية".
ن تجرى أن يطالب بأ من مدونة الشغل على ما يلي :" يمكن لطبيب الشغل ، عند الضرورة ، 328تنص المادة 156

 لألجير ، عل  نفقة المشغل فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.

ما تدعو تخضع لنفس اإلجراء ، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خالل زيارته التفقدية ، حين

 الضرورة إلى إجرائها ، بهدف البحث عن األمراض المهنية أو المعدية".
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عملهم ، و على اعتبار أن فيروس كورونا املستجد سريع االنتقال ، فإن املشغل 

ى تعقيم وسائل نقل األجراء و العمل على أن ال تتعدى حافلة ملزم بالحرص عل

 النقل مثال عشرة أجراء مع  ضمان مسافة األمان فيما بينهم .

، أي تشغيل 157كما يمكن للمشغل اللجوء إلى تقنية العمل عن بعد

إذا كان ذلك ممكنا و من شأنه أن يحافظ على صحة و 158األجراء في منازلهم

شارة إلى أن هذا املقتض ى يفرض على املشغل توفير شروط سالمة األجراء  مع اإل 

،و قد حدد املشرع في الفرع 2.12.262159الصحة والسالمة طبقا للمرسوم رقم 

الثاني من هذا املرسوم االلتزامات التي تقع على املشغل ، بحيث يجب عليه أن 

واجب يطلع األجراء على كل خطر مرتبط بعملهم و أن يدلهم على االحتياطات ال

و يدخل في هذا  161وأن يزودهم مجانا بكل معدات الوقاية الفردية 160اتخاذها

                                                           
مال التي ن بعد بكونه ذلك العمل الذي يؤديه األجير خارج مقر العمل و ينصب على األعيمكن تعريف العمل ع157

لتسويق و ال تتطلب الحضور الفعلي لألجير، و يدخل ضمن هذه األعمال على سبيل المثال ، أعمال اإلشهار و ا

قط توفر األجير فعمال تتطلب البيع عن بعد ، و كذا أعمال السكرتارية ، باإلضافة إلى أعمال االستشارة ، فهذه األ

لتطور الذي على جهاز الحاسوب مربوط بشبكة األنترنت ،و يرجع سبب ظهور هاته التقنية ) العمل عن بعد( إلى ا

 .يشهده العالم فيما يتعلق بوسائل االتصال المتطورة
ذا القانون ، في مدلول هتنص المادة الثامنة من مدونة الشغل على ما يلي : "يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم ، 158

م بمشغلهم ، و ال من توفر فيهم  الشرطان أدناه دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء عالقة تبعية قانونية تربطه

ي يعملون عن كونهم يشتغلون أو ال يشتغلون مباشرة و اعتياديا تحت إشراف مشغلهم ، و ال عن كون المحل الذ

و بعضا من المواد أملكا لهم أو ال ، و ال عن كونهم يقدمون ، إلى جانب شغلهم كال  فيه و المعدات التي يستعملونها

صنوع ، أو يتسلمونها األولية التي يشتغلون بها ، إذا كانوا يشترون تلك المواد من مستنجز شغل ثم يبيعونه الشيء الم

المواد  م يحصلون بأنفسهم علىمن مورد يعينه لهم مستنجز الشغل و يفرض عليهم التزود منه ، و ال عن كونه

 اإلضافية أو ال يحصلون :

حدة أو عدة مقاوالت أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا ، لقاء أجر ، شغال لحساب مقاولة وا1-

 من المقاوالت المبينة في المادة األولى ؛

 و أبنائهم غير المأجورين".أن يشتغلوا إما فرادى و إما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أ2-
صحية ( المتعلق بتحديد القواعد ال2012يوليوز  10)  1433شعبان  20الصادر في  2.12.262المرسوم رقم 159

 منزلية ، الجريدة السارية على األجراء المشتغلين بمنازلهم وااللتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغاال

 4266( ، الصفحة. 2012يوليوز  23)  1433رمضان  3ريخ الصادرة بتا 6067الرسمية عدد 
ء المشتغلين على ما يلي :" يجب على المشغل أن يطلع ، األجرا 2.12.262تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 160

هم عند االقتضاء بمنازلهم على كل خطر مرتبط بعملهم ، و أن يدلهم على االحتياطات الواجب اتخاذها ، و أن يوفر ل

 التكوين الضروري في مجال السالمة".
تجهيزات و على ما يلي :" يجب على المشغل أن يتأكد من أن ال 2.12.26تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 161

دث أو تلحق مواد العمل التي يزود بها األجراء المشتغلين بمنازلهم مصممة بطريقة ال تجعلها تتسبب في أي حا

 متهم للخطر.الضرر بصحتهم أو تعرض سال

ناسبة لطبيعة العمل كما يتعين عليه أن يزود ، مجانا ، األجراء المشتغلين بمنازلهم بكل معدات الوقاية الفردية الم

 المنجز".
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اإلطار توفير املعقمات  و الكمامات الطبية ، باإلضافة إلى أن املشغل ملزم بأن 

تكون له مصلحة طبية خاصة باألجراء الذين يشتغلون في منازلهم ، بحيث 

ما أن املشغل ملزم بأن ،ك 162يخضع األجراء لفحص طبي يقوم به طبيب الشغل

يخضع األجراء املشتغلين بمنازلهم  إلى التأمين ضد حوادث الشغل طبقا 

 .18.12163ملقتضيات القانون رقم

و املشغل ملزم بإخبار األجراء بجميع التدابير املتخذة من قبله خالل هذه 

من مدونة الشغل ، و  24الفترة كتابة حسب مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

 164يجب أن يتم هذا اإلعالن بواسطة ملصقات يسهل قراءتها من طرف األجراء

ويجب أن تكون هاته امللصقات في أماكن واضحة بحيث يسهل رؤيتها ،وأن 

تتضمن االحتياطات الواجب اتخاذها من طرف األجراء من قبيل غسل اليدين 

طبية مع باملاء والصابون أو استعمال املعقمات الكحولية ووضع الكمامة ال

تغيرها كل أربع ساعات، و الحفاظ على مسافة األمان فيما بينهم ، وما يعاب على 

املشرع في هذا الصدد هو الكيفية املعتمدة إلخطار األجراء إذا كان عليه 

التنصيص على أن يتم إخطار األجراء بكيفية شفهية ألن أغلب األجراء ال 

ذلك بحيث يمكن للمشغل أن يقوم  يحسنون القراءة ، إال أننا نرى ال مانع في

                                                           
نون السالف من القا 327على ما يلي : " طبقا ألحكام المادة  2.12.262تنص المادة السادسة من المرسوم رقم 162

تغلين مشغل الملزم بأن تكون لديه مصلحة طبية للشغل أن يخضع األجراء المشيجب على ال 65.99الذكر رقم 

 بمنازلهم لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل على غرار باقي األجراء".
 4.1901.1المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18.12القانون رقم 163

ح ربيع الصادرة بتاريخ فات 6328( ، الجريدة الرسمية عدد 2014ديسمبر  29)1436ربيع األول  6الصادر في 

 489( ، الصفحة.2015يناير  22) 1436اآلخر 
لقانونية امن مدونة الشغل على ما يلي :"يجب على المشغل ، أن يطلع األجراء على األحكام  289تنص المادة 164

عتاد إيلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل ، التي المتعلقة باالحتراس من خطر اآلالت. و يجب عليه أن 

ياطات التي يجب األجراء دخولها ، إعالنا سهل القراءة ، يحذر من مخاطر استعمال اآلالت ، و يشير فيه إلى االحت

 اتخاذها في هذا الشأن.

أن  و يمنع عليه مناسب ،يمنع على أي أجير ، أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها ال

 يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها اآللة التي يشتغل عليها.

في مكانها المناسب  يمنع تكليف أي أجير باستعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي جهزت بها مثبتة عليها

. 

 سالمته للخطر". يمنع تكليف أي أجير بأن يحمل يدويا أي حموالت من شأنها أن تعرض صحته أو
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بإخطار األجراء بشكل شفهي إذا كان من شأن ذلك أن يحافظ على سالمتهم و 

 صحتهم .

 اولة ري السالمة و الصحة داخل املقاملطلب الثاني : جزاءات اإلخالل بتداب

نظرا لخطورة اإلخالل بمقتضيات تدابير السالمة و الصحة داخل املقاولة 

ما يمكن أن يشكل ذلك من خطر على صحة األجراء ، فإن  من طرف املشغل و 

املشرع سن مجموعة من الجزاءات الصارمة قد تصل إلى إغالق املؤسسة بصفة 

من مدونة الشغل على أنه يعاقب بغرامة من  296نهائية ، و هكذا نصت املادة 

 التي توجب على 281درهم في حالة عدم التقيد بأحكام املادة  5000إلى  2000

املشغل السهر على نظافة أماكن الشغل و توفير متطلبات السالمة للحفاظ على 

 282صحة األجراء ، كما يطبق نفس الحكم في حالة عدم التقيد بأحكام املواد 

من مدونة الشغل التي توفر وسائل األمان واالطمئنان داخل  287و  286و 284

 املقاولة.

من مدونة الشغل نصت  297إن املادة باإلضافة إلى الغرامة املقررة أعاله ف

درهم في حالة إخالل املشغل بمقتضيات  20.000إلى  10.000على  غرامة من 

املتعلقة بعدم إلصاق إعالن يحذر من وباء الكورونا 289و املادة  288و  283املواد 

املتعلقة بعدم عرض األجير للفحص الطبي أو عدم أداء أجر  290فيروس، واملادة 

 291لذي يقضيه األجراء في اتخاذ تدابير السالمة حسب مقتضيات املادة الوقت ا

من مدونة الشغل ،و تجدر اإلشارة إلى أن املحكمة عندما تصدر حكما بالعقوبات 

فإنها تحدد األجل  286و  285و  282و  281من أجل مخالفة مقتضيات املواد 
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ال يتجاوز األجل مدة الذي يجب أن تنفذ فيه األشغال الواجب إنجازها على أن 

 .165ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم

أما في حالة العود وارتكاب نفس املخالفات املنصوص عليها أعاله داخل 

السنتين املواليتين لصدور الحكم النهائي فإن الغرامات املقررة تتضاعف حسب 

 من مدونة الشغل. 299مقتضيات املادة 

ار إليها سابقا ، فإنه يمكن للمحكمة في باإلضافة إلى الغرامات املالية املش

حالة خرق املقتضيات التشريعية و التنظيمية ، و يدخل في هذا الصدد عدم 

امتثال املشغل للمرسوم املتعلق بحالة الطوارئ الصحية خصوصا املادة 

الثالثة منه التي تقض ي بأن الحكومة تتخذ خالل هذه الفترة جميع التدابير 

أو  166ب تفاقم الحالة الوبائية و حماية حياة األشخاصالالزمة من أجل تجن

االستمرار في نشاط املقاولة رغم أن النصوص التنظيمية تمنع ذلك خالل هذه 

الفترة االستثنائية أو عدم مراعاة شروط السالمة وحفظ الصحة، أن تصدر 

قل حكما باإلدانة مع إقرانه بقرار اإلغالق املؤقت للمؤسسة و ذلك طيلة مدة ال ت

عن عشرة أيام على أن ال تتجاوز ستة أشهر أما في حالة العود فإنه يمكن 

للمحكمة أن تصدر حكما باإلغالق النهائي للمؤسسة طبقا ملقتضيات الفصول 

                                                           
لفة من مدونة الشغل على ما يلي :" إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخا 298نص المادة ت 165

ذ فيه األشغال ، فإنها تحدد باإلضافة إلى ذلك ، األجل الذي يجب أن تنف 286و 285و  282و  281مقتضيات المواد 

 ة أشهر من تاريخ صدور الحكم.الواجب إنجازها ، على أال يتجاوز هذا األجل ست

 يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب ،طيلة األجل الذي يحدد طبقا ألحكام الفقرة السابقة".
م التشريعية نص المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية على ما يلي : " على الرغم من جميع األحكات 166

لتدابير الالزمة حكومة ، خالل فترة إعالن حالة الطوارئ ، باتخاذ جميع او التنظيمية الجاري بها العمل  تقوم ال

بالغات ، من  والتي تقتضيها هذه الحالة، و ذلك بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية ، أو بواسطة مناشير 

المتاحة لحماية  وسائلأجل التدخل الفوري و العاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض ، و تعبئة جميع ال

 حياة األشخاص و ضمان سالمتهم .

لخدمات التي تقدمها ال تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ، و تأمين ا

 للمرتفقين".
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، مع االستمرار في أداء ما يستحقه األجراء  169من القانون الجنائي 324168و  90167

، كما أنه  170هائي للمؤسسةوإعطائهم التعويضات املستحقة في حالة اإلغالق الن

يمكن أن يتعرض املشغل للعقوبة املنصوص عليها في املادة الرابعة من مرسوم 

إعالن حالة الطوارئ، بحيث يمكن أن يحكم عليه بالحبس من شهر إلى ثالثة 

درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك  1300و  300أشهر و بغرامة تتراوح بين 

 .171جنائية األشددون اإلخالل بالعقوبة ال

  

                                                           
ئيا أو ي نهامن القانون الجنائي على ما يلي : "يجوز أن يؤمر بإغالق محل تجاري أو صناع 90نص الفصل ي 167

ا ، و إما بعدم مؤقتا  ، إذا كان قد استعمل الرتكاب جريمة ، إما بإساءة استغالل اإلذن أو الرخصة المحصل عليه

 مراعاة النظم اإلدارية .

لقانون ذلك و ينتج عن الحكم بإغالق محل تجاري أو صناعي ،  أو أي مؤسسة أخرى في األحوال التي يجيز فيها ا

محكوم عليه أو يه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل . و يشمل المنع أفراد أسرة ال، منع المحكوم عل

لشخص المعنوي غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق ا

 ارتكاب الجريمة. أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت

نون على خالف و مدة اإلغالق المؤقت ال يجوز أن تقل عن عشرة أيام و ال أن تتجاوز ستة أشهر ، ما لم ينص القا

 ذلك".
ة من الفصل من القانون الجنائي على ما يلي :" كل شخص ، ممن أشير إليهم في الفقرة الثاني 324نص الفصل ي 168

بالحبس من  ا بذلك القرار الصادر بإغالق مؤسسة تجارية أو صناعية ، يعاقب، خرق أحكام تلك الفقرة مخالف 90

 شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة من مائتين إلى ألفي درهم".
 26) 3821جمادى الثانية  28، الصادر في  1.59.13لقانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ا 169

صفحة ( ، ال1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640ة عدد (  منشور بالجريدة الرسمي1962نونبر 

عنف ضد المتعلق بمحاربة ال 103.13، هذا الظهير خضع لمجموعة من التعديالت كان أخرها القانون رقم 1253

( 2018ر فبراي 22) 1439جمادى اآلخرة  5الصادر في  1.18.19النساء ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 1449(، الصفحة.2018مارس  12) 1439بتاريخ جمادى اآلخرة  6655لجريدة الرسمية عدد ، ا
لمؤقت ، امن مدونة الشغل على ما يلي :" يجب على المشغل أن يستمر ، طيلة مدة اإلغالق  301نص المادة ت 170

 اريخ اإلغالق.تونها قبل في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور ، و تعويضات ، و فوائد مادية أو عينية كانوا يتقاض

ويضات ، إذا أصبح اإلغالق نهائيا و أدى إلى فصل األجراء من شغلهم ، و جب على المشغل أن يؤدي لهم التع

 التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل ، بما في ذلك التعويض عن الضرر ".
طقة يجب على كل شخص يوجد في من ص المادة الرابعة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية على ما يلي :"تن 171

سلطات العمومية من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية ، التقيد باألوامر و القرارات الصادرة عن ال

 المشار إليها في المادة الثالثة أعاله.

 1300و  300ين يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر و بغرامة تتراوح ب

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين    وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد.

قانون ، عن يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم ب

ت المذكورة في غير على مخالفة القراراطريق العنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه ، و كل من قام بتحريض ال

ومية ، أو بواسطة هذه الفقرة ، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في األماكن أو االجتماعات العم

ترونية ، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللك

 تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية ". أي وسيلة أخرى
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 ية للمشغل وآثرهااملبحث الثاني: طبيعة املسؤولية املدن

يعتبر الجانب الصحي لألجير من أهم الجوانب التي حرص املشرع على 

إعطائها اهتماما وإحاطتها بمجموعة من الضوابط ، وتتمثل هذه األخيرة في قيام 

 ة والصحة املهنية .املسؤولية املدنية للمشغل في حالة إخالله بشروط السالم

و ينجم عن تحقق هذه املسؤولية التزام بتعويض املتضرر عن األضرار 

 الالحقة به .

و لتوضيح اآلثار املترتبة عن إخالل املشغل بمسؤوليته املدنية ، سنحاول 

التطرق إلى طبيعة هذه املسؤولية )املطلب األول (، على أن نتطرق إلى أثر تحقق 

 املطلب الثاني(مسؤولية املؤاجر في )

 ية للمشغل املطلب األول : طبيعة املسؤولية املدن

يعد التزام املشغل بشروط السالمة والصحة املهنية، من أهم األسباب 

للمشغل في حالة اإلخالل بها ،  172التي يمكن أن تترتب عنها املسؤولية املدنية

اب أمام املضرور فثبوت إخالل املشغل بهذا االلتزام امللقى على كاهله، يفتح الب

للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقته  و ذلك عن طريق إقامة دعوى 

املسؤولية في مواجهته ، إال أن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو ما طبيعة 

 املسؤولية املدنية للمشغل ؟ هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟

باعتباره الشريعة  173ات و العقودبالرجوع إلى مقتضيات قانون االلتزام

العامة نجد أن املشرع قد نظم أحكام عقد الشغل ضمن باب إجارة الصنعة 

                                                           
ن طريق عرف المسؤولية المدنية بكونها مجموعة األحكام التي تلزم الشخص محدث الضرر للغير بإصالحه عت 172

لضحية ، اتخويل الضحية التعويض ، أو بتعبير تقني عبارة عن دين التعويض الذي يتحمله محدث الضرر لفائدة 

 –ح الجديدة ، مطبعة النجا 2015الوجيز في القانون المدني ، الجزء الثاني ، طبعة أورده عبد الحق الصافي ، 

 7الدار البيضاء ، الصفحة.
( كما وقع تغيره و تتميمه عدة  1913غشت  12)  1331رمضان  9انون االلتزامات و العقود الصادر بظهير ق 173

 1.19.114الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بعقد الوكالة ،   31.18مرات كان آخرها القانون رقم 
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من هذا القانون مجموعة من  749وإجارة الخدمة وقد حدد في الفصل 

االلتزامات التي تقع على عاتق رب العمل أو املشغل فيما يتعلق بسالمة األجراء و 

 ى ما يلي: صحتهم ، بحيث ينص الفصل عل

 "املعلم أو املخدوم ، و على العموم كل رب عمل ، يلتزم : 

ل بأن يعمل على أن تكون الغرف، و محالت الشغل، وعلى العموم ك  أوال:

األماكن التي يقدمها لعماله و خدمه و مستخدميه مستوفية كل الشروط الالزمة 

لتزم بصيانتها لعدم إلحاق الضرر بصحتهم و لتأمينهم من كل خطر. كما أنه ي

 لتبقى على نفس الحالة طوال مدة العقد.

ى العموم بأن يعمل على أن تكون األجهزة و اآلالت و األدوات وعل ثانيا :

 كل األشياء التي يقدمها، والتي  يلزم بواسطتها أداء الشغل ، في حالة من شأنها

تي أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود ال

تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها . كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس 

 هذه الحالة طوال مدة العقد .

عماله و لبأن يتخذ كل ما يلزم من اإلجراءات الوقائية لكي يؤمن  ثالثا :

خدمه ومستخدميه حياتهم و صحتهم في أدائهم األعمال التي يباشرونها تحت 

 . توجيهه أو لحسابه

و يسأل املخدوم عن كل مخالفة ألحكام هذا الفصل وفقا للقواعد املقررة 

 للجرائم و شبه الجرائم".

                                                           

)  1440ذو الحجة  24بتاريخ  6807( الجريدة الرسمية عدد  2019غشت  9)  1440ذي الحجة  7الصادر في 

 5885( ، الصفحة.  2019غشت  26
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فمن خالل الفقرة األخيرة من هذا الفصل يتبين أنه عند إخالل املشغل 

بالتزامه املتعلق بحفظ سالمة و صحة األجراء فإنه يسأل وفق قواعد املسؤولية 

الثالث من قانون االلتزامات و العقود ، بحيث أن التقصيرية املنظمة في الباب 

املشغل يسأل بصفة شخصية عن عدم التزامه بمقتضيات حفظ الصحة و 

من قانون االلتزامات و العقود ،  78175و  77174السالمة طبقا ملقتضيات الفصل

و 176و لقيام هذه املسؤولية كمبدأ عام ،  يجب توفر أركانها و املتمثلة في نشوء خطأ

ي هذا اإلطار عدم تعقيم أماكن العمل و اآلالت أو عدم تزويد األجراء يدخل ف

بالكمامات الطبية أو عدم الحرص على احترام األجراء ملسافة األمان فيما بينهم 

لألجراء يتجلى في إصابتهم بفيروس كورونا  ، و  177، هذا الخطأ قد يحدث ضررا

، أي أن عدم التزام املشغل  أخيرا أن تكون هناك عالقة سببية بين الخطأ والضرر 

بقواعد حفظ السالمة والصحة  داخل املقاولة أو خارجها يكون سببا في إصابة 

 األجراء بالفيروس .

و يقع عبء إثبات الخطأ هنا على األجير طبقا ملقتضيات قانون االلتزامات 

غير أنه يمكن للمشغل دفع هذه املسؤولية بنفي العالقة السببية بين  178والعقود

                                                           
تيار ، و اخ ومن قانون االلتزامات و العقود على ما يلي : " كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة  77ص الفصل ين 174

ضرر ، إذا ثبت من غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، ألزم مرتكبه بتعويض هذا ال

 أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

 و كل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر".
و شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أمن قانون االلتزامات و العقود على ما يلي :" كل  78ص الفصل ين 175

لمباشر في ذلك االمادي الذي أحدثه ، ال بفعله فقط  ولكن بخطئه أيضا و ذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب 

 الضرر.

 و كل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر".
: "و الخطأ  بكونه 78فصل عرف المشرع المغربي الخطأ في قانون االلتزامات والعقود في الفقرة الثالثة من ال176

 هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه ، و ذلك من غير قصد إلحداث الضرر ".
نه : بكو 264عرف المشرع المغربي الضرر ضمن قانون االلتزامات و العقود في الفقرة األولى من الفصل 177

 وفاء بااللتزام".ه من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم ال"الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فات
 ون هي : من قانون االلتزامات و العقود على ما يلي : وسائل اإلثبات التي يقررها القان 404نص الفصل ي 178

 إقرار الخصم ؛ -1

 الحجة الكتابية ؛ -2

 شهادة الشهود ؛ -3

 القرينة ؛ -4

 اليمين والنكول عنها . -5
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الخطأ و الضرر ، بحيث يمكن له أن يقيم الدليل على أن الضرر كان بفعل أجنبي 

من  88ال يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ املضرور، طبقا ملقتضيات الفصل 

 قانون االلتزامات و العقود.

و يكون املشغل منوطا به أمر توجيه األجراء و اإلشراف عليهم ، و هنا يطرح 

د املشغلين و املشرفين عن املقاولة ، ما هي الوضعية تساؤل في حالة تعد

 القانونية لألجير في حالة إصابته بفيروس الكورونا املستجد ؟

بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل ، نجد أن املشرع عرف املشغل في 

الفقرة الثانية من املادة السادسة بكونه كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصا 

تأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر ، فمن خالل قراءة هذا كان أو عاما ، يس

الفصل يتبين أن رئيس املقاولة هو صاحب السلطة العليا في إدارة املقاولة ، و 

بالتالي فإن كل شخص يشغل عامال أو أكثر مقابل أجر يعتبر مشغال ، كانتداب 

ألخير يعمل تحت رئيس املقاولة عامل لإلشراف على األجراء )رئيس العمال ( هذا ا

توجيه   و إشراف املشغل ، و بهذا و طبقا ألحكام املسؤولية التقصيرية فإن 

املشغل يكون مسؤوال عن األضرار التي يحدثها األشخاص اللذين يعملون تحت 

افه و ذلك  طبقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل   750و الفصل  85179إشر

 .180من قانون االلتزامات و العقود

يام هذه املسؤولية يجب توفر ثالثة شروط أساسية ، يتمثل الشرط و لق

األول في ارتباط املتبوع بخدمه بمقتض ى عالقة تبعية ثم أن يتسبب التابع في 

                                                           
لذي ان االلتزامات و العقود على ما يلي : " ال يكون الشخص مسؤوال عن الضرر من قانو 85ينص الفصل  179

 يحدثه بفعله فحسب ، لكن يكون مسؤوال أيضا عن الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته .

…1 

ي لمخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم ، يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم و مأمورهم فا –2

 أداء الوظائف التي شغلوهم فيها .
و الكوارث  من قانون االلتزامات و العقود على ما يلي :" و يسأل المخدوم أيضا عن الحوادث 750نص الفصل ي 180

بب الحادثة أو سالتي يقع ضحيتها األجير الذي يعمل معه ، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها ، إذا كان 

 فنه". مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أوالكارثة راجعا إلى 
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ارتكاب الفعل الضار أثناء تأديته للوظيفة املسندة إليه أو بمناسبتها و أخيرا 

ن بفيروس كورونا ، و بالتالي فإذا تبت إصابة أجير معي181حصول الضرر للغير

املستجد و هو تحت رقابة مشغله جراء انتقال العدوى إليه عن طريق أجير آخر 

معه في نفس العمل ، فإنه يحق لألجير املتضرر أو ذوي حقوقه في حالة وفاته 

مطالبة املتبوع عن فعل تابعه الضار ، الذي تسبب في نقل العدوى إلى األجير 

ع هذه املسؤولية إال إذا أثبت السبب األجنبي ، و ال يمكن للمشغل دف182املتضرر 

، على اعتبار أن مسؤوليته في هذا الصدد قائمة على الخطأ املفترض غير قابل 

 .183إلثبات العكس

و يمكن أن تنتقل العدوى لألجراء جراء عدم قيام املشغل بتعقيم اآلالت 

أبسط الطرق التي يشتغلون عليها و كما سبق الذكر أن فيروس كورونا ينتقل عبر 

مثل اللمس ، و بالتالي فإن تعقيم اآلالت و املعدات يدخل ضمن االلتزامات التي 

تقع على عاتق املشغل ، و في حالة إخالله بهذا االلتزام فإنه يترتب عليه قيام 

، و قد نظم املشرع هذه املسؤولية ضمن 184مسؤوليته باعتباره حارسا لألشياء

،  وحتى تقوم هذه 185لتزامات و العقودمن قانون اال 88مقتضيات الفصل 

املسؤولية يجب توفر بعض الشروط ، تتجلى في أن يتعلق األمر بوجود ش يء 

، و أن يسبب هذا الش يء ضررا للغير ، و أن  88باملعنى املنصوص عليه في الفصل 

                                                           
، مطبعة  2011ثة عبد القادر العرعاري ، مصادر االلتزام ، الكتاب الثاني ،  المسؤولية المدنية ، الطبعة الثال181

 144الرباط ، الصفحة.-الكرامة 
قال مونا المستجد بفعل عمله و فق التشريع المغربي ، حلي محمد ، تعويض األجير المصاب بفيروس كورأ 182

ة دار السالم ، مطبع 2020منشور بمجلة الدولة و القانون في زمن جائحة كورونا ، مؤلف جماعي ، الطبعة األولى 

 470الرباط ، الصفحة.-
 144عبد القادر العرعاري ، مرجع سابق ، الصفحة.183
ية االلتزامات لرقابة و التوجيه و التصرف ، أنظر مأمون الكزبري ، نظرصد بالحراسة ، السلطة الفعلية في ايق 184

والمطبعة ،  في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي ، المجلد األول ، مصادر االلتزام ، بدون ذكر الطبعة

 485الصفحة . 
رر الحاصل من من قانون االلتزامات و العقود على ما يلي :" كل شخص يسأل عن الض 88ص الفصل ين 185

 ت :األشياء التي في حراسته ، إذا تبين أن هذه األشياء هي السبب المباشر للضرر ، و ذلك ما لم يثب

 أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر ؛   1-

 و أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي ، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر".   2-
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يكون لهذا الش يء حارس قانوني يسأل عنه مدنيا ، و بالتالي فمتى ثبت انتقال 

الت و املعدات التي يشتغل عليها األجراء فإن مسؤولية املشغل العدوى من اآل

تصبح قائمة بمقتض ى قرينة افتراض الخطأ من جانب املشغل ، و ال يحق له 

، كإثبات أن الضرر جاء 186التحلل من هذه املسؤولية إال إذا أثبت السبب األجنبي

ها آلالت نتيجة خطأ املضرور ، كنقله العدوى من مكان آخر و ليس استعمال

 .187واملعدات املخصصة و الالزمة للقيام بعمله

فإذا كانت مسؤولية املؤاجر ضمن القواعد العامة قائمة على الخطأ ، 

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12فإنه  بالرجوع إلى القانون رقم 

، نالحظ أنه استبعد الخطأ من نطاق مسؤولية املشغل عن  188واألمراض املهنية 

ث و األمراض املهنية، إال في حالة صدور هذا الخطأ بشكل عمدي من حواد

األجير،  بحيث أن مسؤولية املشغل في إطار حوادث الشغل و األمراض املهنية  

مسؤولية بدون خطأ، فهي ال تتطلب الخطأ املفترض و ال الخطأ الواجب اإلثبات 

مطالبين بإثبات أي  و بذلك فاألجير املصاب  بفيروس كورونا أو ذوي حقوقه غير 

خطأ في جانب املشغل، كما تقض ي بذلك القواعد العامة، و بالتالي فاملشغل 

، 189يسأل عن األضرار التي تصيب األجير دون الحاجة إلى إثبات خطأ في جانبه

كما أن املؤاجر لم يعد بإمكانه أن يدفع املسؤولية عنه بدعوى أن الحادثة راجعة 

دث الفجائي وبذلك فعنصر الخطأ قد اختفى من نطاق  إلى القوة القاهرة أو الحا

                                                           
 178لصفحة.بد القادر العرعاري ، مرجع سابق ، اع 186
 472حلي محمد ، مرجع سابق ، الصفحة.أ 187
جراء و على ما يلي : " و تطبق أيضا أحكام هذا القانون على األ 18.12من القانون رقم  11نص المادة ت 188

علقة المستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المت

 باألمراض المهنية".
ع حمد برهان الدين ، حوادث الشغل و األمراض المهنية في ظل القانون الجديد ، مقال منشور بموقم 189

،mahkmty.blog /2017/06/03/9807/amp 12:14على الساعة   19/5/2020،أطلع عليه بتاريخ  
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مسؤولية املؤاجر عن حوادث الشغل و األمراض املهنية و أصبحت هذه األخيرة 

 .191و عالقة سببية بين الضرر و العمل 190ال تتطلب سوى ضرر 

 ؤاجر املطلب الثاني : أثر حتقق مسؤولية امل

ألجراء املهنية، بتحقق الشروط السالفة للمسؤولية عن صحة وسالمة ا

فإنه يتعين تطبيق نظام التعويض، هذا األخير يجد أساسه في مقتضيات 

من قانون االلتزامات و العقود، وينبي هذا التعويض على ركن  78و  77الفصول 

أساس ي يتجلى في الضرر ، بحيث إذا لم يكن هناك ضرر أصبح التعويض غير ذي 

اللتزامات و العقود هو ما لحق من قانون ا 264سبب ، و الضرر حسب الفصل 

الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من ربح متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم 

الوفاء بااللتزام  ، فحسب مقتضيات هذه الفقرة يمكن أن يدخل مقتض ى عدم 

حفظ صحة وسالمة األجراء ضمنها، وبالتالي يمكن تجسيد كل األضرار التي تلحق 

، غير أنه يمكن إنقاص 192وعها ، و إحاطتها بتعويض شاملباملتضرر مهما كان ن

التعويض في حالة ثبوت أن الحادثة كانت بسبب عدم حيطة األجير أو خطئه ، و 

تجدر اإلشارة إلى أن التعويض يدخل ضمن الوقائع املادية التي تستقل محكمة 

 .193من قانون االلتزامات و العقود 98املوضوع بتقديرها حسب الفصل 

                                                           
صد بالضرر و يق  بكونه :" 18.12رف المشرع الضرر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ع 190

و كلي ، في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل و أسفرت عن عجز جزئي أ

 مؤقت أو دائم ، للمستفيد من أحكامه".
مل المرشدي ، مسؤولية المؤاجر عن الحوادث و األمراض المهنية في التشريع المغربي ، مقال منشور بموقع أ 191

/www.mohamah.net   15:17على الساعة  5/2020/ 19أطلع عليه بتاريخ 
نين التجارة و عزالدين الدكي ، الصحة و السالمة المهنية في قانون الشغل ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوا192

-2011الجامعية  وجدة ، السنة-دية و االجتماعية كلية العلوم القانونية واالقتصا،األعمال ، جامعة محمد األول 

 37و  36، الصفحة. 2012
ئم ، هو من قانون االلتزامات و العقود على ما يلي : " الضرر في الجرائم و أشباه الجرا 98ينص الفصل  193

ئج تانالخسارة التي لحقت المدعي فعال و المصروفات الضرورية التي أضطر أو سيضطر إلى إنفاقها إلصالح 

 الفعل الذي أرتكب إضرارا به و كذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.

 سه".و يجب على المحكمة أن تقدر األضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدلي

http://www.mohamah.net/
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نه و بالرجوع إلى القوانين الخاصة، و التي من بينها القانون رقم غير أ

املتعلق بحوادث الشغل و األمراض املهنية نجد أن التعويض يخضع  18.12

لقواعد  وأسس معينة و محددة من طرف املشرع ، بحيث أن التعويض ضمن 

 هذا القانون تعويض جزئي ، يغطي سوى األضرار املادية التي لحقت األجير 

، بيد أن اإلشكال املطروح هو 194املصاب أو ذوي حقوقه ، دون األضرار املعنوية

هل يعد فيروس كورونا  املستجد مرضا مهنيا لكي يستحق عنه التعويض ضمن 

 هذا القانون ؟ 

نجد 195املتعلق باألمراض املهنية 1943ماي  31باستقراء مقتضيات ظهير 

العلل املؤملة و األمراض املتسببة عن أن املشرع عرف األمراض املهنية بكونها كل 

الجراثيم التعفنية و كذلك األمراض املبينة في قرار مدير الشغل و املسائل 

االجتماعية املتخذة بعض استشارة مدير الصحة العمومية و العائلة ، و تصنف 

هذه األمراض إلى ثالثة أصناف، أمراض التسميم الحادة أو املزمنة و األمراض 

، و ليتمكن األجير من املطالبة 196ن الوسط الذي يوجد فيه العاملالناتجة ع

                                                           
  37عز الدين الدكي ، مرجع سابق ، الصفحة. 194
ماي  31ق المواف 1362جمادى األولى عام  26تتميم الظهير الشريف الصادر يوم ظهير الشريف في تغيير و ال 195

 25صادر في و الممتد بمقتضاه إلى األمراض الناشئة عن الخدمة المهنية ، مقتضيات الظهير الشريف ال1943سنة 

تصيب  التي بشأن المسؤولية الناتجة عن النوازل الطارئة 1927يونيو سنة  25الموافق  1345ذي الحجة عام 

، 1952أكتوبر  31(، 1372صفر  10)  2088العملة أثناء الخدمة و العمل ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 6480الصفحة.
نا "  تعتبر كأمراض مهنية حسب معنى نص ظهير يلي:على ما  1943ماي  31ص الفصل الثاني من ظهير ين 196

ة في قرار مدير عن الجراثيم التعفنية و كذلك األمراض المبينالشريف هذا كل العلل المؤلمة و األمراض المتسببة 

 .الشغل و المسائل االجتماعية المتخذ بعض استشارة مدير الصحة العمومية و العائلة 

 و يشمل هذا القرار جداول يبين فيها بدقة ووضوح ما يلي :

 معروضين عادة لعوامل مواد سامة بسببظاهر أمراض التسميم الحادة أو المزمنة التي تتجلى في العملة الم-أوال 

هم تلك إنجاز أشغال تتطلب ممارسة أو استخدام عناصر سامة و قد أشير في القرار على سبيل اإلرشاد إلى أ

 العناصر .

ار سببة عن الجراثيم التعفنية و التي تداهم من يشتغل عادة باألعمال المبينة في الجداول المشاالمراض المت-ثانيا 

 اله.إليها أع

تجة عن الوسط الذي يوجد فيه العامل أو عن الوضعيات التي يلزمه اتخاذها إلنجاز شغل من األمراض النا-ثالثا

 األشغال المبينة بنفس الجداول المذكورة.

المنصوص  و تتضمن هاته الجداول زيادة على ذلك اآلجال التي يبقى المؤاجر خاللها مسؤوال ضمن حدود الشروط

 الثالث اآلتي بعده : عليها في الفصل
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يجب أن يتوفر في مرض  18.12بالتعويضات املنصوص عليها في القانون رقم 

فيروس كورونا  بعض الشروط القانونية و املتمثلة في أن يقدم األجير املتضرر 

السلطات  يوما املوالية لتاريخ الكف عن الخدمة إلى 15التصريح داخل أجل 

اقبة املحلية ، ثم أن يضيف إلى التصريح شهادة طبية  البلدية أو سلطة املر

مضاعفة ثبت أنه مصاب بإحدى األمراض املهنية املضمنة بالجدول ، و أخيرا 

، كما أنه يتعين على 197يجب على األجير رفع الدعوى خالل مدة قيام املسؤولية

املرض املنهي  سواء كان مبينا في الطبيب الذي يفحص األجير أن يقدم تصريحا ب

الالئحة أو غير وارد و يشير الطبيب في التصريح بشكل دقيق إلى نوع املرض و املهنة 

اقبة املحلية  التي سببته مع تقديم التصريح إلى السلطة البلدية أو سلطة املر

، و عليه لكي يعد فيروس كورونا 198التي تتكفل بدروها إلى إرسالها ملدير الشغل

                                                           

ة أن يبين في قراره و إذا وقع تتميم الجداول المذكورة أو أعيد النظر فيها فيجوز لمدير الشغل و المسائل االجتماعي

 األجل الذي تصبح بعد انقضائه نافذة المفعول التغيرات و الزيادات المدخلة على هاته الجداول".
ما يلي :"يجب على كل عامل أصيب بمرض مهني وعمد إلى على  1943ماي  31من ظهير  6ص الفصل ين 197

موالية المطالبة بتعويض عنه عمال بظهيرنا الشريف هذا أن يقدم تصريحا بذلك في ظرف الخمسة عشر يوما ال

ن المجودة فيه لتاريخ الكف عن الخدمة و يقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو السلطة المراقبة المحلية للمكا

المؤسسة  التي قام فيها المريض بأشغال من شأنها أن تكون قد سببت له حدوث المرض و إذا كان موقعالمؤسسة 

ة الجندرمة أو خارج المدن أو المراكز المنتصبة فيها السلطات المذكورة فإنه يجوز تقديم التصريح إلى رئيس فرق

ا فيه وإن سلمت التصريح أن تحرر تقريرإن لم تكن هناك جندرمة فإلى رئيس مركز الشرطة و على السلطة التي ت

 تدفع حاال للعامل وصوال بذلك.

ستخدموه مو يجب على المنكوب أن يشير في تصريحه إلى المؤسسات التي عمل فيها طيلة المدة التي يكون فيها 

ن ها ممسؤولين عما يصيبه من االمراض أو الحوادث و ينبغي له أن يضيف بقدر المستطاع نسخة مشهودا بصحت

لما يقتضيه  طرف السلطة التي تتلقى التصريح المذكور وتؤخذ هذه النسخة من شهادات الخدمة التي سلمت له طبقا

تبر المع 1913غشت سنة  12الموافق  1331رمضان عام  9المكرر من الظهير الشريف الصادر في  745الفصل 

أبريل  8لموافق ا 1357صفر  7لشريف الصادر يوم بمثابة قانون للعقود و االلتزامات ذلك الظهير المتمم بالظهير ا

 .1938سنة 

لمرض و او يجب على المنكوب أيضا أن يضيف إلى تصريحه شهادة طبية في ثالثة نظائر يبين فيها الطبيب نوع 

ألعراض االمظاهر التي تتجلى في المريض و التي توجد مضمنة في الجداول المذكورة في الفصل الثاني و كذا 

جه إلى السلطة قع تفشيها في المريض من جراء التسميم أو المرض الذي اعتراه وعليه كذلك أن يسلم أو يوالتي يتو

من األثار و  المبينة في الفقرة األولى شهادة طبية في ثالثة نظائر تعرف بحالته و بما ينتج نهائيا عن المرض

لى تاريخ تكون قد مضت على وقت شفائه أو عالعواقب و يلزمه أن يقوم بذلك  في ظرف الثماني و أربعين ساعة 

ة الطبية إيقاف سير المرض وينبغي للسلطة التي توصلت بالتصريح أن توجه حاال نسخة منه و نظيرا من الشهاد

غل بمؤسسة األصلية إلى المؤاجر األخير الذي استخدم العامل المصاب بالمرض و إلى العون المكلف بتفتيش الش

 هذا المؤاجر".
على ما يلي :" يتعين على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم  1943ماي  31الفصل التاسع من ظهير نص ي 198

تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العملة سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير 

يشير الطبيب في التصريح إشارة دقيقة  مبين في الالئحة التي ستعين في قرار مدير الشغل و المسائل االجتماعية و
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ضا مهنيا يخول لألجير أو ذوي حقوقه حق التعويض أو اإليراد ، يتعين أن مر 

تنطبق عليه الشروط املحددة أعاله ، و بالرجوع إلى قرار وزير التشغيل املحدد 

لألمراض املهنية من خالل الجداول املضمنة فيه نستنتج على أن فيروس كورونا 

أن املشرع اعتبره مرض منهي  فيما ال يعد مرضا مهنيا ،  نظرا لحداثته من جهة إال 

يتعلق باألعمال املنجزة من قبل األعوان الطبيين أو ممثليهم في املخبر أو مصلحة 

 .199الصيانة أو املصالح االجتماعية و التي يترتب عنها إصابة هؤالء بالفيروس

لكن حسب رئينا يعد فيروس كورونا مرض منهي مدام أن األجير يصاب به 

م املشغل بشروط الصحة و السالمة املهنية ، و بالنظر كذلك إلى جراء عدم التزا

 1943ماي  31أن لوائح األمراض املهنية الوارد تعدادها في اللوائح امللحقة بظهير 

ليست على سبيل الحصر و إنما املثال و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها 

 456/5/1/1999عدد  في ملف اجتماعي 2000أبريل  25الصادر بتاريخ  318عدد 

 الذي جاء في  بعض حيثياتهما يلي : 

 20/05/1967و قرار  31/05/1943" لكن حيث إن األمراض موضوع ظهير 

إنما هي واردة على سبيل اإلرشاد ، و على الطبيب املزاول ملهنة الطب أن يقدم 

اء تصريحا باملرض املنهي أو املضنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال ، سو 

 كان ذلك املرض مبينا أو غير مبين في الجداول.

و حيث إنه و إن كان مرض عرق النسا املصاب به املطلوب في النقض غير 

وارد في جداول األمراض املهنية ، فإن ذلك ال يمنعه من إثبات العالقة السببية 

 بين ذلك املرض و العمل الذي يقوم به .

                                                           

إلى نوع المرض ونوع المادة السامة التي سببته ومهنة المصاب به و يقدم التصريح إلى السلطة البلدية أو السلطة 

 المراقبة المحلية و هي التي ترسله بدورها إلى مدير الشغل و المسائل االجتماعية".
مرض المترتب عن فيروس كورونا آية عالقة ممكنة ؟ ، مقال منشور بد اإلله شني ، األمراض المهنية و الع 199

 12:34على الساعة  24/05/2020، أطلع عليه بتاريخ  www.droitentreprise.com/?=18860بموقع 

http://www.droitentreprise.com/?=18860
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أن مرض عرق النسا املصاب به  و القرار املطعون فيه عندما خلص إلى

املطلوب في النقض هو مرض منهي بالنظر إلى الوسط الذي يعمل فيه كسائق 

لشاحنات مشتغله طالبة النقض ملسافات طويلة و لعدة سنوات ، و اعتمد على 

التقارير الطبية املنجزة ، و التي أكدت بأن ذلك املرض له عالقة مباشرة بعمله 

ك األثر القانوني ، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق كسائق ، و رتب على ذل

 ".200للمقتض ى القانوني املثار، و تبقى الوسيلة املستدل بها غير جديرة باالعتبار

و بالتالي فمتى أثبت األجير أن إصابته بفيروس كورونا املستجد كان نتيجة 

وص قيامه بالعمل لدى املشغل فإنه يحق له االستفادة من التعويض املنص

 املتعلق بحوادث الشغل و األمراض املهنية. 18.12عليه ضمن القانون 

أما في حالة ما إذا كان  فيروس كورونا مرضا غير منهي ،  أي مرض  عادي 

، و 201فإنه يمكن لألجير االستفادة من التعويض وفق نظام الضمان االجتماعي

القانونية لالستفادة من تعويضات هذا الصندوق يتطلب توفر بعض الشروط 

، بحيث يجب أن يؤدي املرض إلى إصابة العامل بعجز صحي يمنعه من استئناف 

 54العمل و يجب أن يكون األجير املريض قد أدى واجب االشتراك و ذلك عن مدة 

، و أخيرا يجب إشعار 202يوما خالل الستة أشهر املدنية السابقة عن العجز

يوما املوالية لتوقفه عن  15الصندوق الوطني من قبل العامل داخل أجل 

                                                           
 465نظر أحلي محمد ، مرجع سابق ، الصفحة.أ 200
تعلق ي( 1972يوليوز  27)  1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1.72.184بمثابة قانون رقم  ظهير الشريفال 201

( ، 1972غشت  23)  1392رجب  13بتاريخ 3121بنظام الضمان االجتماعي ، الجريدة الرسمية عدد 

 2178الصفحة.
دني حالة عجز ب من نظام الضمان االجتماعي على ما يلي :" إن المؤمن له الذي يوجد في 32نص الفصل ي 202

ان االجتماعي يمنعه من استئناف العمل و يثبته بصفة قانونية طبيب معين أو مقبول من لدن الصندوق الوطني للضم

 يستفيد من تعويضات يومية.

و غير و يجب على المؤمن له الكتساب الحق في التعويض األول أن يثبت قضاء أربعة و خمسين يوما متصلة أ

 الل الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز.متصلة من االشتراك خ

استئناف  و ال يجوز للمؤمن له بعد العجز األول أن يطالب من جديد بالتعويض اليومي إال بعد أن تنقضي على

 العمل مدة ال تقل عن ثمانية عشر يوما متصلة أو غير متصلة من االشتراك.

مرين على لحق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التو إذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعترف للمصاب با

 أن ال يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة".
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أما فيما يتعلق بمبلغ التعويض اليومي املستحق للعامل املصاب بعجز  203العمل

صحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا فإنه يساوي ثلثي األجر اليومي املتوسط ، و 

، أما في حالة الوفاة فإن 204ال يمكن أن يقل عن ثلثي الحد األدنى القانوني لألجر

من نظام الضمان االجتماعي الشروط الواجب  43لفصل املشرع حدد في ا

 توفرها لالستفادة من إعانة الوفاة بحيث ينص الفصل أعاله على ما يلي : 

تمنح إعانة  في حالة الوفاة مؤمن له كان يستفيد املؤمن عند وفاته من 

تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط املطلوبة الكتساب الحق فيها أو 

 فاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.حالة و 

و تجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلعانة ال تمنح ألي شخص من أسرة األجير و 

من نظام الضمان  45إنما تمنح لألشخاص الذين حددهم املشرع في املادة 

 االجتماعي بالترتيب و هم:

 الزوج املتوفى عنه أو الزوجات ؛-

 الفروع عند عدم الزوج ؛-

                                                           
لوطني امن نظام الضمان االجتماعي على ما يلي : " يجب أن يوجه المؤمن له إلى الصندوق  33نص الفصل ي 203

ن لدن وقف عن العمل يمضيه طبيب معين مقبول مللضمان االجتماعي ما عدا في حالة قوة قاهرة إعالما بالت

وقف عن العمل الصندوق و يحرر في النموذج المحدد في نظامه الداخلي و ذلك خالل الخمسة عشر يوما الموالية للت

 و إال تعرض للعقوبات المقررة في النظام الداخلي للصندوق و ال سيما لتوقيف أداء التعويضات".
رة لضمان االجتماعي على ما يلي : " يعادل التعويض اليومي نصف معدل األجمن نظام ا 35ينص الفصل  204

لسابع و العشرين االيومية المحدد بعده عن الستة و العشرين أسبوعا االولى و ثلثي هذا المعدل ابتداء من األسبوع 

 . و ال يمكن في أي حال من االحوال أن يقل عن نصف أو ثلثي االجرة الدنيا القانونية.

حدد باعتباره ا معدل األجرة اليومية الذي يقدر على أساسه التعويض اليومي الواجب دفعه عن العجز األولي فيأم

ل الثالثة الجزء التسعين من مجموع األجور المفروض عليها واجب االشتراك و المقبوضة من لدن المؤمن له خال

 أشهر المدنية السابقة لتاريخ بداية العجز األولي عن العمل.

فيما بعد  كما أن معدل األجرة اليومية الذي يقدر على أساسه التعويض اليومي الواجب دفعه عن العجز الحاصل

تراك و يحدد باعتباره الجزء التسعين أو الستين أو الثالثين من مجموع األجور المفروض عليها واجب االش

ة كل عجز عن هر المدني السابق لتاريخ بدايالمقبوضة من لدن المؤمن له خالل الثالثة أشهر أو الشهرين أو الش

 العمل.

ن الفصل م 4وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة يكون المصاب فيها معفي من شروط التمرين المقررة في المقطع 

لمفروض ا، فإن معدل األجرة اليومية المقدر على أساسه التعويض اليومي يحصل عليه بقسمة مبلغ األجور  32

دد األيام التي تراك و المقبوضة خالل المدة المتراوحة بين بداية التأمين و بداية العجز على ععليها واجب االش

 تشملها هذه المدة إذا كانت ال تتجاوز شهرا واحدا".



  

  

  145P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

 األصول عند عدم الفروع ؛-

 اإلخوة أو األخوات عند عدم األصول .-

أما في حالة وجود املستفيدين في نفس الدرجة فإن اإلعانة توزع بينهم 

 بالتساوي.

من نظام الضمان  44أما مبلغ إعانة الوفاة فقد حدده املشرع في الفصل 

 االجتماعي الذي ينص على ما يلي : 

 يعادل مبلغ اإلعانة :

يما يخص املؤمن لهم ، ستين مرة معدل األجرة اليومية الذي قدرت أو ف

تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفاد منها أو كان في إمكانه أن  

 ؛ 35يستفيد منها وقت وفاته طبقا ملقتضيات الفصل 

فيما يخص املستفيدين من رواتب معاش، مرتين معدل األجرة اليومية 

 .55أو الفصل  50على أساسه طبقا للفصل املقدر الراتب 

و ال يمكن في أي حال من األحوال أن تقل اإلعانة عن مبلغ يحدد بمرسوم 

 يتخذ باقتراح من الوزير املكلف بالشغل.
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 خامتة

ختاما نسجل أن املشرع املغربي اهتم بصحة وسالمة األجراء و ذلك عند 

نية ، خصوصا القسم الرابع من إفراده ترسانة تشريعية قوية تضم مواد قانو 

الكتاب الثاني من مدونة الشغل و املعنون بحفظ صحة األجراء و سالمتهم ، و 

هذا يدل على األهمية التي تكتسبها الفئة العمالية داخل املجتمع ، غير أن إصابة 

األجير بفيروس كورونا املستجد قد يثير عدة إشكاالت مرتبطة أساسا بطبيعته و 

ي مدى اعتباره مرضا مهنيا و بالتالي االستفادة من مقتضيات القانون املتمثلة ف

املتعلق بحوادث الشغل و األمراض املهنية ، غير أن ذلك ال يمنع من  18.12رقم 

أن يستفيد األجراء املصابين بفيروس كورونا املستجد من التعويض املنصوص 

الجتماعي ، غير أنه عليه في القواعد العامة أو التعويض وفق نظام الضمان ا

 ننتظر رأي القضاء للحسم في هذا اإلشكال .

و من خالل دراستنا لهذا املوضوع املتعلق بمسؤولية املؤاجر عن سالمة 

األجراء فإننا نقترح بعض التوصيات التي يجب على املشغل األخذ بها و املتمثلة 

 في ما يلي :

خالفة املشغل لقواعد إعادة النظر في املقتضيات الزجرية املتعلقة بم -

 صحة و سالمة األجراء.

و جعلها على  1943ماي  31إعادة النظر في لوائح األمراض امللحقة بظهير  -

 سبيل املثال بشكل صريح مع ربطها  بشروط محددة.

 تبني مقتضيات قانونية و إجرائية تهم زمن األوبئة. -

 
 

 تم بحمد هللا
 



  

  

  147P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 افعيبدر الدين الشالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

التقاضي واستمرارية مرفق القضاء يف زمن 
 اجلائحة والطوارئ

 :ةــــمقدم

إذا كان حق التقاض ي من بين الحقوق املكفولة لجميع املواطنين بمقتض ى 

ألولى أن "حق التقاض ي في فقرته ا 118الدستور املغربي الذي نص في فصله 

مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها 

. فإن الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون كما نص عليه اإلعالن 205القانون"

ومسوغ ذلك أن هذا الحق أصيل ويستحيل دونه أن  206العاملي لحقوق اإلنسان

يها من اعتداء، فبدون تمكين يقع عل  يؤمن األفراد على حرياتهم أو يردوا على ما

                                                           
 29 الموافق ل 1432من شعبان  27الصادر في  1.11.91الظهير الشريف عدد  ،من الدستور المغربي 118لفصل اـ  205

  .2011يوليوز  30مكرر الصادرة بتاريخ  5964ذ نص الدستور نشر في الجريدة الرسمية عدد ، بتنفي2011يوليوز 
ة إلنصافه الفعلي من أيَّ  ـ في مادته الثامنة " 206 ة أعمال تَنتهك الحقوَق لكِلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّ

 ".األساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستوُر أو القانونُ 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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األفراد من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم واسترجاع حقوقهم املهضومة، 

تفقد كل الحقوق قيمتها وأهميتها، وتبقى مجرد إقرار ال تجسيد له على أرض 

اقع، وال قيمة قانونية له، فال يمكن تصور حماية جدية للحقوق بدون حماية  الو

      207 قضائية له.

ما ال شك فيه أن املحكمة ال تباشر واليتها، إال بتقديم طلب أمامها ألن وم

أمام املحكمة إال باملطالبة القضائية بمقتض ى مقال افتتاحي  تبتدأ الخصومة ال 

وفقا للقواعد واألحكام التي وضعها املشرع بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة 

ادة من نظام املساعدة إال ما استثني بنصوص خاصة أو عن طريق االستف

 القضائية.

لذلك يعتبر فضاء العدالة عامة والقضاء خاصة حصنا منيعا           

 لحماية جميع حقوق األشخاص وحرياتهم والسهر على التطبيق السليم للقانون.

لهذا فإن مفهوم التقاض ي ال يتأتى إال بوجود مطالب بحق معتدى عليه   

يستمر في تقديم خدماته والقيام بمهامه تجاه ومرفق عام يضمن له هذا الحق و 

املرتفقين، إال أنه مع تفش ي فيروس كورونا املستجد عبر العالم، حيث أن املغرب 

لم يكن بمنأى عن هذا الوباء، مما دفع بمؤسساته إلى جعل حماية الصحة 

العامة لجميع أفراد املجتمع من أولى األولويات في أي إجراء يتخذ في سبيل 

 ة هذا الوباء والحد منه.محارب

تت على أجائحة كورونا خلقت اوضاعا مضطربة واستثنائية  وألن

القطاعات الهشة منها والقوية، وانعكست سلبا عليها، مما أدى إلى استفحال 

                                                           
  www.maroclaw.com، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون ""ظاهرة التقاضي بسوء نيةـ عبد النبي برادة،  207

  11:15 على الساعة .18/05/2020تم االطالع بتاريخ :

http://www.maroclaw.com/
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أزمة خانقة غطت جميع املستويات وكل القطاعات االقتصادية، االجتماعية 

 .تبارات التي خضع لهاالخأصعب ا في أحدوغيرها....، واضعة املغرب 

وزارة السلطة القضائية و  وأمام هذا الوضع االستثنائي، اتخذت       

العدل جملة من التدابير االحترازية ملنع تفش ي هذا الوباء بين مكونات العدالة 

مما استوجب معه ضرورة اللجوء إلى التقاض ي  وكذلك حماية لكل مرتفقيه،

ة للتنقل الفعلي والسفر إلى املحاكم وكذا لكتروني للمتقاضين كوسيلة بديلاإل

املحاكمة عن بعد بالنسبة للمعتقلين، باإلضافة إلى إجراءات قانونية أخرى 

 جالها.آحماية للحقوق من الضياع وفوات فرصها و 

طرح إشكالية جوهرية مفادها ما مدى تأثر  ترتيبا على ما سبق يمكن

        في ظل فيروس كورونا؟  القضاء

مجموعة من التساؤالت يمكن  املحورية هذه اإلشكاليةعن يتفرع و 

إجمالها في ماهي التدابير الوقائية املتخذة ملواجهة هذا الفيروس على مستوى 

املحاكم؟ وهل كان اللجوء إلى التقاض ي اإللكتروني بديال عن التقاض ي الفعلي؟ 

ي األحكام ثار التي خلفها على الوسائل املمنوحة للمتقاض ي للطعن فوماهي اآل

 املرتبطة بها؟ واآلجال

: املبحث التصميم االتي سنحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل

املبحث الثاني: تأثيرات . األول: التقاض ي بين التدابير الوقائية والضرورة الرقمية

 كورونا على مسار التقاض ي والقضايا
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 رورة الرقميةلوقائية والضاملبحث األول: التقاضي بني التدابري ا

شكاليات والتساؤالت إذا كانت فترات األزمات تطرح العديد من اإل         

بخصوص استمرارية املرفق العام في تقديم خدماته، والبحث عن الوسائل 

القانونية والقضائية لضمان هذه االستمرارية، فإن األزمة التي نعيشها اآلن 

استمرارية املرفق العام تبرز  نبسبب تفش ي فيروس كورونا، جعلت إشكالية ضما

من جديد، مما يفرض اتخاذ خطوات استباقية الهدف منها حماية صحة 

املواطنين، ومحاولة محاصرة هذا الوباء، والعمل على الحد من انتشاره، وكذا 

افق العامة.208الحرص على تفادي التجمعات   ، واالكتظاظ في املر

ى إعالن حالة الطوارئ الصحية هذا األمر هو الذي دفع بالحكومة إل     

. وإيمانا منها بحتمية تأمين 209بكافة التراب الوطني من خالل مرسوم بقانون 

استمرارية املرفق العام، فبالرغم مما نص عليه هذا املرسوم من تدابير 

افق العامة ذات  وإجراءات استثنائية، فإنه باملقابل أكد على عدم توقف املر

ا فضاء العدالة، كمرفق حيوي يروم الحفاظ على األهمية القصوى، من بينه

 الحقوق واملراكز القانونية لجميع األفراد.

وزارة العدل جملة من السلطة القضائية و وفي هذا اإلطار أصدرت      

الدوريات واملناشير وكذا البالغات في سبيل تدبير مرفق القضاء في ظل جائحة 

عن التدابير الوقائية ملحاربة كورونا، وعليه سنخصص هذا املبحث للحديث 

                                                           
 ية القضائيةتمرارية المرفق العام والحمااستمرارية المرفق العام في زمن كورونا ما بين أساس اسـ حميد ابوالس، " 208

السالم، عدد  الطبعة االولى، مطبعة دار" الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا " " مقال منشور بمؤلف جماعي بعنوان:

  16، الرباط، ص2020ماي 
رئ بحالة الطوا ( تتعلق بسن أحكام خاصة2020مارس  23) 1441رجب  28صادر في  2.20.292ـ مرسوم بقانون رقم  209

مارس  24موافق ل  1441رجب  29مكرر  6867الصحية واجراءات االعالن عنها. صدر بالجريدة الرسمية عدد 

 1782.ص2020
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تفش ي فيروس كورونا باملحاكم املغربية )املطلب األول( على أن نتطرق إللزامية 

 التقاض ي عن بعد في ظل كورونا )املطلب الثاني(.

تجد اربة تفشي فريوس كورونا املساملطلب األول: التدابري الوقائية حمل

 باحملاكم املغربية.

ية بادرت الحكومة املغربية إلى العديد من في خطوة استباق          

اإلجراءات االحترازية حماية للمواطنين من هذا الوباء، في محاولة منها لوقف 

افق  انتشاره في البالد. وموازاة مع هذه التدابير االستثنائية سمحت لعدة مر

عامة باالستمرار في تقديم خدماتها للمرتفقين، من أهمها قطاع العدل مراعية 

ذلك سالمة العاملين باملحاكم من خالل مجموعة من التدابير الحمائية  في

وملا كان مرفق القضاء ضرورة ملحة للمواطنين من أجل تحصين  )الفقرة األولى(.

الحقوق والدفاع عنها، فقد ضمنت الدولة عدم توقف هذا املرفق عن أداء 

ا مع ذلك عملت مهامه بانتظام ودون انقطاع بحسب الظروف واألحوال. وتماشي

في ظل هذه األزمة على اتخاذ تدابير حمائية غايتها التقليل من املرتفقين ومنع 

 االكتظاظ بفضاء العدالة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: اإلجراءات االحرتازية من فريوس كورونا للعاملني باحملاكم 

الق الحدود لقد كان املغرب من الدول السباقة التي اتخذت قرار إغ      

البرية والجوية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وإلغاء 

التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإغالق املساجد، وتعليق 

الجلسات بمختلف محاكم اململكة وصوال إلى فرض الحجر الصحي للمواطنين 

نائية تصدرها السلطات، في محاولة وعزل املصابين ومنع التنقل إال برخص استث

 لوقف انتشار هذا الفيروس املستجد.
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على استمرارية  210مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية قرر و       

افق العامة في تقديم خدماتها مراعية في ذلك شروط الصحة والسالمة  املر

افدين على جميع فضاءاتها. لهذا حرصت من م نطلق لكافة العاملين بها وكذا الو

مسؤوليتها في ضمان األمن الصحي للسادة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة 

الضبط ومساعدي القضاء وكذا جميع املرتفقين واملتقاضين وزارة العدل من 

إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية وتحسيسية،   ا، حيث دع211خالل دورية وزير العدل

ن باملحاكم بأهمية من أهمها العمل على تحسيس جميع املوظفين العاملي

الوقاية من هذا الوباء والتقيد بطرق الوقاية املحددة بموجب الوثائق الصادرة 

عن السلطة الحكومية املكلفة بالصحة، والحرص على توفير مواد التطهير 

والنظافة بشكل كاف باملقرات اإلدارية وبنايات املحاكم، كما تم التأكيد على 

للنساء املوظفات الحوامل، وكل من يعاني مرضا  تقديم كافة التسهيالت الالزمة

مزمنا بغرض الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من مخاطر العدوى، إلى جانب 

تخفيف االكتظاظ داخل مكاتب املوظفين والحرص على توفير شروط السالمة 

الصحية والتهوية الالزمة وفق التوجيهات املحددة بموجب الوثائق الصادرة عن 

، وكذا االلتزام بالطاقة االستيعابية املحددة بالنسبة  بذلك ةالسلطة املكلف

لحافالت النقل الوظيفي التابعة للمؤسسة املحمدية لألعمال االجتماعية 

 العدل وعدم الزيادة في عدد الركاب تحت أي مبرر. وزارة لقضاة وموظفي

ن يساهم في الحد من تفش ي هذا الوباء وسط العاملين أكل هذا من شأنه 

ختلف محاكم اململكة، كلما تم األخذ بهذه التدابير بجدية وحزم، وهذا هو ما بم

 أكد عليه وزير العدل.

                                                           
عمومية الحيوية وتأمين الفقرة الثانية منه " ال تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق ال 3ـ المادة 210

 للمرتفقين". الخدمات التي تقدمها
 الموجهة إلى السادة المسؤولين اإلداريين.  2020مارس  17د ي صادر في  4ـ دورية وزير العدل رقم  211
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 5خر، أصدرت الوزارة املعنية دورية أخرى تحت عدد آ ومن جانب     

يجابي لكافة مكونات منظومة . التي أشادت باالنخراط اإل 06/04/2020212بتاريخ 

منع طرف الحكومة ملحاصرة هذا الوباء و  العدالة في املجهودات املبذولة من

تفشيه. ونظرا ملا لعملية التعقيم من أهمية ودور فعال في حماية األمن الصحي 

للعاملين باملحاكم التابعة لوزارة العدل فإن هذه األخيرة هي املسؤولة عن عملية 

ة، ن تحترم الشروط واملعايير املحددة قانونا خاصأالتعقيم والتطهير، التي يجب 

ألنها إن لم تحترم، فإن التعقيم ينطوي على مخاطر عدة مرتبطة أساسا بطبيعة 

ونوعية املواد الكيماوية املستعملة في العملية، مما يستدعي التنسيق بين رؤساء 

 املحاكم واملديريات الفرعية حتى تمر العملية في أحسن الظروف.

حاكم اململكة، وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير من قبل بعض م    

بخصوص إعادة العمل بها بعد توقفها نسبيا، وذلك ضمانا لسالمة العاملين، 

إذ نجد في هذا الصدد محضر اجتماع اللجنة الثالثية بمقر محكمة االستئناف 

، الذي ورد فيه إحداث لجنة لليقظة لغاية 2020اإلدارية بالرباط يوم فاتح يونيو 

التي من  213باململكة 19ونا املستجد كوفيد اإلعالن عن القضاء على وباء كور 

اقبة ومواكبة تنزيل اإلجراءات الوقائية واالحترازية الضرورية من  مهامها، مر

أجل ضمان صحة وسالمة القضاة واملوظفين واملحامين وغيرهم من مساعدي 

افق وامللفات ومستلزمات العمل وتهوية  العدالة، من خالل تعقيم املر

افة إلى ضبط الولوج إلى املرفق القضائي باالقتصار على الفضاءات...، باإلض

                                                           
 لمحاكم.حول تعقيم فضاءات المحاكم، الموجهة لمختلف رؤساء ا 06/04/2020بتاريخ  5دورية وزير العدل تحت عدد   212
العدالة بالرباط  أو نوابهم على صعيد المحاكم الثالث التي يحتضنها قصرـ تتألف من عضوية السادة المسؤولين القضائيين  213

بة الضبط بهذه وهي محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط والمحكمة اإلدارية والمحكمة التجارية والسادة رؤساء مصالح كتا

 الستئناف بالرباط.فرعية لدى محكمة االمحاكم أو نوابهم وعضو ممثل لمجلس هيئة المحامين بالرباط والسيد مدير المديرية ال
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السادة املحامين والخبراء واملفوضين القضائيين ومن يمثلهم، كما تم فرض 

 214استعمال الكمامات ومنع استخدام املكيفات الهوائية.

 إن االلتزام بهذه التدابير، من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار هذا     

 ي ضمان استمرارية العاملين بتأدية مهامهم بمحاكم اململكة، هذهالوباء، وبالتال

 األخيرة التي تعد رمزا للعدالة واإلنصاف.  

 لتقليل من املرتفقني لالفقرة الثانية: التدابري احلمائية 

بحكم اإلقبال الكبير الذي تعرفه املحاكم املغربية من طرف            

افق ذلك من ازدحام م لإلستفادةاملواطنين واملرتفقين  ن  خدماتها، مع ما ير

واكتظاظ،  وحرصا على ضمان األمن الصحي للمرتفقين داخل املحاكم، 

وانسجاما مع التدابير التي اتخذتها الحكومة، جاء بالغ املجلس األعلى للسلطة 

السيدات والسادة الرؤساء األولين ملختلف محاكم  تمسا من، مل215القضائية 

تخاذ كافة التدابير اوالتجارية واإلدارية،  االبتدائيةاملحاكم االستئناف ورؤساء 

الالزمة لتفعيل قرارها القاض ي بااللتزام بشروط السالمة للعاملين، وكذلك 

الحرص على تدبير تواجد املوارد البشرية العاملة باملحكمة في حدود األدنى الذي 

ها ،حيث ال يسمح لهم  يضمن استمرارية املرفق، وضبط عملية ولوج املرتفقين إلي

بولوجها إال عند الضرورة القصوى مع إشعارهم بالوسائل الرقمية املتاحة لهم 

اقع اإللكترونية الخاصة باملحاكم ،وعدم التنقل إليها تفاديا لالزدحام  عبر املو

 ومخاطر العدوى .

                                                           
مة بها، موضوعها: ـ إرسالية موجهة من وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى رئيس كتابة النيابة العا 214

ة ، الصفح05ـ06ـ2020بتاريخ  20حول تدابير العمل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد رفع حالة الطوارئ، عدد: م ع 

3 
م حول تنظي 2020مارس  16موافق  1441رجب  21بتاريخ  151/1ـ بالغ المجلس األعلى للسلطة القضائية عدد   215

 العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا
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ى وهو ما تأتى للعاملين باملحاكم من خالل اعتماد نظام التناوب عل          

لحضور ملقرات العمل، والسهر على التقليل من ولوج املتقاضين إال في حاالت ا

جد محدودة كل ذلك التزاما بشروط الوقاية ومنعا للتجمع واالختالط تفاديا 

 لتفش ي هذا الفيروس.

وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة     

افد املواطنين وا ملتقاضين على النيابات العامة، وذلك في إطار بالحد من تو

الجهود املبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا 

موجهة إلى املحامي العام  217وأبرز رئيس النيابة العامة في دورية   216املستجد.

األول واملحامين العامين والوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف 

اكم االستئناف التجارية ونوابهم ووكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية ومح

ونوابهم، أنه "مساهمة في الجهود املبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية 

من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سالمة القضاة واملوظفين واملحامين وغيرهم 

، فإنهم مدعون  إلى اتخاذ من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسالمة املتقاضين

افد املواطنين واملتقاضين على  التدابير التي يستلزمها املوقف، للحد من تو

النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات االتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم 

شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على املعلومات التي يحتاجونها 

النيابات العامة. باإلضافة إلى تأجيل اإلجراءات  من غير االنتقال إلى مقار 

 .والقضايا التي ال تكتس ي صبغة استعجالية وال ترتبط بآجال قانونية

كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة   

العامة، أنه من أجل الوقاية من انتقال الفيروس، فإن املصلحة تقتض ي 

                                                           
 epublic.ma/?author=1http://www.presidenceministerـ على موقعها الرسمي  216
لوقاية من موضوعها تنظيم العمل ل ،2020مارس  16س|ر ن ع بتاريخ 10د ـ دورية رئيس النيابة العامة، تحت عد 217

 (.19انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

http://www.presidenceministerepublic.ma/?author=1
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افد املتقا ضين على النيابة العامة. وألجل هذه الغاية دعا التقليص من تو

املواطنين أن يوجهوا شكاياتهم إلى السادة الوكالء العامين للملك لدى محاكم 

االستئناف أو وكالء امللك بواسطة الفاكس أو البريد اإللكتروني الخاص 

 بالنيابات العامة املعنية.

كين املحامين كما أنه تم وضع خطوط هاتفية بالنيابات العامة لتم

واملتقاضين لطلب املعلومات أو الحصول على اإلرشادات في الحاالت املستعجلة 

أو للتبليغ عن الجرائم. كما دعا إلى تفهم هذه اإلجراءات املتخذة، والتي ستشمل 

افدين على النيابات العامة تجنبا للتجمعات  تدابير يكون الهدف منها تقليص الو

 218جراءات القضائية.البشرية أثناء القيام باإل 

 معه التعامل ينبغي الذي األكبر  التحدي يعتبر  املحاكم، إلى الولوج إن

ومن . باملحاكم العمل واستئناف رفع حالة الطوارئ الصحية بعد ما فترة خالل

من قبيل قصر دخول املحاكم على  التدابير  من مجموعة أجل ذلك اتخذت

عدد األشخاص املسموح لهم الشخص املعني بالقضية أو الخدمة، وتحديد 

بولوج قاعة الجلسات، مع احترام مسافة األمان في أماكن الجلوس، وكذلك 

أماكن االنتظار وتقديم الخدمات القضائية، باإلضافة إلى تحديد عدد امللفات 

املدرجة بكل جلسة تبعا لعدد األطراف وذلك تالفيا لالكتظاظ، وكذا ارتداء 

اقية من طرف ال إن األخذ بهذه التدابير االحترازية، من  219 جميع.الكمامات الو

شأنه أن يساهم في انجاح إعادة محاكم اململكة لنشاطها االعتيادي، مع ضمان 

 سالمة املرتفقين.

                                                           
 .2020مارس  16ـ بالغ لرئيس النيابة العامة بتاريخ  218
الوكالء العامين  ـالسيدات والسادة: المحامي العام األول لدى محكمة النقض  ـ دورية رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى 219

م التجارية، حول للملك لدى محاكم االستئناف ومحاكم االستئناف التجارية ـ وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية والمحاك

 6و5الصفحة  ،2020نيو يو 2ن ع بتاريخ  ر \س23تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، تحت عدد:
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 يف ظل كورونا  التقاضي عن بعد ي: تفعيلاملطلب الثان

أبانت أزمة فيروس كورونا عن الضرورة امللحة لنهج مسار املحكمة          

لكتروني، ليات والوسائط ذات الطابع اإلآلمية، من خالل مجموعة من االرق

وذلك تيسيرا ملهام القضاء ومساعديه، ومواكبة أدوات عملهم للتطور 

لوجي لتبسيط اإلجراءات مما يؤدي إلى تسريع املساطر وإصدار األحكام و التكن

بأقل جال معقولة وبالتالي ضمان حقوق ومصالح املتقاضين و آوتنفيذها في 

 تكلفة.

 الاملتعلق باستعم قانون المما دفع باملشرع املغربي إلى إصدار مشروع         

وضع أسس تم جراءات القضائية، الذي بموجبه لكترونية في اإل الوسائط اإل

وضوابط املحكمة الرقمية التي تعد من بين أهداف ميثاق إصالح منظومة 

 ضائية وتعزيز حكامتها.العدالة باملغرب في سبيل تحديث اإلدارة الق

لكتروني جعلت من التقاض ي اإل ،وإذا كانت الظرفية التي تمر منها بالدنا    

للمتقاضين إجراء حتمي البد من اللجوء إليه لتمكينهم من حقوقهم وتسهيل 

اطالعهم على مآل ملفاتهم )الفقرة األولى(، فإن الحفاظ على األمن الصحي لجهاز 

علت من املحاكمة عن بعد ضرورة ال بد من سلوكها القضاء وكذلك السجناء ج

 )الفقرة الثانية(. 

 لمتقاضني لالفقرة األوىل: التقاضي االلكرتوني 

نستفتح هذه الفقرة بما جاء في الرسالة امللكية أن " تبني خيار تعزيز        

وتعميم المادية اإلجراءات واملساطر القانونية والقضائية، والتقاض ي عن بعد، 

عتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع با
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متطلبات منازعات املال واألعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط 

 .220كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي..."

قبل تناول هذه الفقرة بالتحليل، يستوقفنا مصطلح " التقاض ي و          

اللكتروني" فما املقصود به؟ لم يعرف املشرع املغربي مصطلح التقاض ي ا

االلكتروني ولم يوليه بأي تشريع خاص، بالرغم من أنه سعى إلى تهيئة أرضية 

 قانونية جديدة تالءم التطور التكنولوجي الحاصل عامليا من خالل عدة قوانين.

القضاة  إال أنه يمكن تعريفه بكونه:" سلطة ملجموعة متخصصة من

جراءات القضائية بوسائل إلكترونية النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة اإل 

حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة األطراف والوسائل 

تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية )األنترنيت( وبرامج امللفات املحوسبة 

ظيم األحكام بغية الوصول لفصل إلكترونيا بالنظر في الدعاوي والفصل فيها وتن

  221سريع في الدعاوي وتسهيل على املتقاضين".

من مرسوم حالة الطوارئ الصحية نجدها  3فبالرجوع إلى املادة          

حكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تنص: "على الرغم من جميع األ 

ميع اإلجراءات الالزمة تقوم الحكومة خالل فترة إعالن حالة الطوارئ باتخاذ ج

و أالتي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية 

جل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة أبواسطة مناشير وإعالنات وبالغات من 

للمرض وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية حياة  بائيةدون تفاقم الحالة الو 

 شخاص وضمان سالمتهم.األ

                                                           
لثانية للمؤتمر ـ مقتطف من الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة ا 220

 .العدالة واالستثمار...التحديات والرهاناتتحت شعار  2019أكتوبر 21الدولي حول العدالة بمراكش في 
" مقال منشور بموقع  اكم المغربية، يقودها إلى إجبارية التقاضي اإللكترونيشلل حركة المح" سارة بن حيونـ  221

  WWW.MAROCDROIT.COM  14:30على تمام الساعة  20/05/2020تم االطالع عليه بتاريخ. 

http://www.marocdroit.com/
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افقال         تحول هذه التدابير املتخذة املذكورة دون ضمان استمرارية املر

 العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ".

فمن املالحظ أن هذا النص الذي أصدرته السلطة الحكومية قد كان     

ماية سندا التخاذ العديد من التدابير األساسية والتي تهم بالدرجة األولى ح

حقوق املواطنين، وفي سبيل تحقيق ذلك تم تكريس مفهوم التقاض ي اإللكتروني 

اقع خاصة في ظل الظرفية الوبائية التي يعرفها املغرب.  على أرض الو

لذلك فإن التقاض ي اإللكتروني من خالل املحكمة الرقمية يفرض    

لك بالتحول من أسلوبا غير مألوف في تسيير اإلجراءات واملعامالت القضائية، وذ

اإلجراءات املعتمدة كليا على الورق إلى استخدام الوسائل اإللكترونية 

من  اابتداء املستحدثة في قيد الدعوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها.

تسجيل الدعاوي واستيفاء الرسوم القضائية والتبليغات إلكترونيا من جهة 

لين إلكترونيا من جهة ثانية، وحضور الخصوم والشهادة واالستماع إلى املعتق

افع والنطق باألحكام وتنفيذها إلكترونيا من جهة ثالثة.   222والتر

واملالية  االقتصادالصادر عن وزير  01وانسجاما مع املنشور رقم        

، وجهت وزارة العدل منشورا إلى املسؤولين 2020مارس  16وإصالح اإلدارة بتاريخ 

تهم فيه  بخصوص مجال الرقمنة أنها باإلضافة إلى اإلداريين التابعين لها ، دع

الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة املرتفقين واملتقاضين عبر بوابتها 

من قبيل الحصول على السجلين التجاري   www.mahakim.maاإللكترونية

، وإيداع القوائم التركيبية والعدلي، واالطالع على مآل امللفات القضائية

الخاصة بالشركات، فإنها بصدد وضع اللمسات األخيرة على عدد من الخدمات 

                                                           
تم االطالع عليه  www.marocdroit.com ونية مقال منشور بموقع العلوم القان "التقاضي االلكتروني"ـ محمد بلشقر  222

  2:32على تمام الساعة  21ـ05ـ2020بتاريخ 
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الرقمية الجديدة، التي ستعزز التداول الالمادي لإلجراءات والخدمات عن بعد 

التي ستحد من تنقل املرتفقين إلى املحاكم أو اإلدارة املركزية للحصول على هذه 

 223الخدمات.

ماي  21منشور صادر عن املجلس األعلى للسلطة القضائية بتاريخ  هوتال   

، يتعلق بتفعيل عمل اللجان الثالثية التي مهدت لتهيئة القضايا ملرحلة ما 2020

بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مع الدعوة إلى الحرص على التدبير األمثل 

االستباقي  ستعدادملرحلة ما بعد اإلعالن عن رفع حالة الطوارئ الصحية، واال 

ملواجهة جميع التحديات لسد أي منفذ للتعثر أو التأخير في العمل والخدمات 

. من خالل بعض التدابير التي ستتخذ كمواصلة العمل باإلجراءات عن القضائية

، كتقديم طلبات 224بعد خالل مراحل العودة للنشاط العادي للمحاكم

ني املعد لهذا الغرض املساعدة القضائية بواسطة الحساب االلكترو 

Caarabat.aj والعمل بالحساب اإللكتروني لفائدة السادة املحامين املنضوين ،

، باإلضافة إلى Caarabat.avocatتحت لواء جميع النقابات املهنية باململكة 

استئناف صندوق املحكمة لعمله، بمراعاة اإلجراءات االحترازية املتعلقة 

آلية األداء اإللكتروني للصوائر القضائية عبر بالسالمة الصحية، في أفق وضع 

  225موقع خاص يمكن املتقاض ي من الحصول على وصل إلكتروني...

واستحضارا للتوجهات امللكية السامية لصاحب الجاللة محمد السادس 

نصره هللا التي تؤكد على أهمية إصدار األحكام العادلة داخل آجال معقولة 

                                                           
: وزارة العدل تتخذ اجراءات حمائية للقضاة واألطر والموظفين التابعين لها وكذا المرتفقين 19" كوفيد ـ مقال بعنوان 223

على تمام الساعة  16ـ05ـ2020تم االطالع عليه بتاريخ  www.Maroc.ma  البوابة الوطنية منشور على  والمتقاضين"

3:19 
الوكالء العامين  ــ دورية رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى السيدات والسادة: المحامي العام األول لدى محكمة النقض  224

م التجارية، حول تئناف ومحاكم االستئناف التجارية ـ وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية والمحاكللملك لدى محاكم االس

 2، الصفحة2020يونيو  2ن ع بتاريخ  ر \س23تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، تحت عدد:
 .3و2، الصفحة 2020فاتح يونيو ـ محضر اجتماع اللجنة الثالثية بمقر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط يوم  225

http://www.maroc.ma/
http://www.maroc.ma/
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تحقق األمن القضائي وتكرس الثقة، دعا هذا تضمن الحقوق وتصون الحريات و 

حكام والقرارات بخصوص امللفات املعينين فيها املنشور إلى اإلعداد ملشاريع األ 

 لتيسير البت فيها في أقرب اآلجال ووفق الضمانات القانونية.

 جلسات التلبسية الفقرة الثانية: احملاكمة عن بعد لل

العدالة ككل، مما جعلها تحت ظرف  أثر وباء كورونا على منظومة         

استثنائي، ورغم ذلك فضمانا لتحقيق العدالة من خالل إجراء محاكمة عادلة 

وفي أجل معقول، دون إلحاق ضرر باملعتقلين، فقد كان لزاما على هذه املنظومة 

اعتماد تقنية املحاكمة عن بعد كوسيلة لضمان حقوق املعروضين أمام القضاء 

  واألمن الصحي لهم، ولكافة أطراف منظومة العدالة الجنائية.    تحقيقا للعدالة 

ضمانات املحاكمة العادلة حق من حقوق املاثلين أمام  احترامن أ    

 العدالة وهو هدف يلتزم به جهاز القضاء باعتباره حاميا للحقوق والحريات.

 راءات التقاض ي قيام جلسات التحقيق واملحاكمةإجوألن من عناصر      

وفق ضوابط وشروط املحاكمة العادلة وليس فيها مساس بحقوق الدفاع 

 لكونها األعمدة التي تبنى عليها األحكام القضائية.

إن من أهم الشروط األساسية للقول بتحقق املحاكمة العادلة هي     

لى نهايتها بمرجعيات املواثيق الدولية إجراءات الدعوى منذ بدايتها إضرورة سير 

ات املصادق عليها من طرف الدولة التي تكوم طرفا فيها وتعتمد على واملعاهد

ذ األصل في املحاكمات إجراء في املحاكمة.  يضاف إليها مبدأ الحضورية، هذا اإل 
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ن تكون بحضور املتهم وباقي أطراف الخصومة الجنائية. ناهيك عن مبدأ أ

  226لبطالن.العلنية التي تعد من النظام العام إذ يترتب عن مخالفتها ا

عن املجلس األعلى للسلطة القضائية،  227وفي هذا الصدد صدرت مذكرة 

والتي دعت جميع السادة املسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات القضائية 

بمختلف املحاكم التي تختص بالبث في قضايا الجنح والجنايات أو قضايا 

لى قاعات الجلسات التحقيق، أن تعمل ما بوسعها على تفادي إحضار املعتقلين إ

مكانيات اإلدارة العامة للسجون إلظروف و  تاإال عند الضرورة القصوى مراعا

 وإعادة اإلدماج....

املصابين بفيروس كورونا، وخاصة بين السجناء داخل  عددإال أن تزايد  

 االحترازيةجراءات املؤسسات السجنية، فرض نفسه وبقوة التخاذ املزيد من اإل 

هذا الفيروس، لذلك تم وبتنسيق بين وزارة العدل وإدارة  املقررة ملواجهة

عطاء إعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، السجون واملجلس األ 

الرسمية لتطبيق نظام املحاكمات عن بعد في القضايا الزجرية بتاريخ  االنطالقة

لفصل بمحاكم اململكة. وهذا يجسد لنا التطبيق الفعلي ملبدأ ا 27/05/2020

املرن للسلط خصوصا الشق املتعلق بالتعاون فيما بينها، وهنا نالحظ التعاون 

 ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 

وعليه تقرر تخصيص قاعات داخل املؤسسات السجنية وربطها بقاعات    

الجلسات باملحاكم عن طريق وسائل االتصال الحديثة، حيث تتم املحاكمات 

                                                           
التقاضي عن بعد أية ضمانات للمحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون الوسائط االلكترونية ـ محمد أمين مروان"  226

تم االطالع عليه بتاريخ   www.marocdroit.comبموقع العلوم القانونية " مقال منشور  في االجراءات القضائية

 .00:41على الساعة   02/05/2020
 تتعلق بقضايا المعتقلين. 2020مارس  23بتاريخ  113/3تحت عدد ـ  227

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_a8749.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_a8749.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_a8749.html
http://www.marocdroit.com/
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الهيئة القضائية بحضور الدفاع املتواجدين بقاعة الجلسات، عن بعد، وتقوم 

 باالستماع عن طريق تقنية الفيديو للمعتقلين املتواجدين بقاعة داخل السجن. 

منع نقل  ويأتي تنزيل املبادرة مباشرة بعد قرار املندوبية العامة للسجون     

من تفش ي  شكل مؤقت لحضور جلسات محاكمتهم، خوفاب السجناء إلى املحاكم

وباء كورونا، وذلك بعد اكتشاف عدة حاالت لإلصابة بالوباء داخل عدد 

لظاهرة  مؤخرا، كما أنها تأتي ملواجهة االرتفاع املتزايد السجون املغربية من

في إطار اعمال التدابير الزجرية املتعلقة بخرق الطوارئ  االعتقال االحتياطي

 في قضايا املعتقلين. الصحية، والتي تستوجب استمرار جلسات الب
ّ
 ت

ونظرا ملا للحق في الدفاع من أهمية باعتباره أحد أهم ركائز املحاكمة 

العادلة وفق ما جاءت به املواثيق الدولية، وما نصت عليه ديباجة قانون 

املسطرة الجنائية، وفي ظل الوضعية الحالية يتعين رقمنة عمل هيئات الدفاع 

الشركاء في اتجاه عدالة تعتمد القرب عن طريق  بما ينسجم وتوجه الوزارة وباقي

التواصل عن بعد، إذ على هيئات الدفاع أخذ املبادرة لتقنين عملهم باعتماد 

 وسائط إلكترونية في تعاملهم مع موكليهم أو مؤازريهم.

وإذا كان اللجوء الى تقنية االتصال عن بعد كتدبير استثنائي غايته      

املاثلين و ية للمواطنين ومرتفقي العدالة بوجه عام الحفاظ على السالمة الصح

أمامها بوجه خاص. فإنه ال يشكل خرقا للمبادئ الدستورية والكونية املتعارف 

عليها فيما يخص تحقيق املحاكمة العادلة وإنما مجرد تدبير عقالني ممنهج من 

طة طرف الحكومة املغربية بهدف تمكين مرفق العدالة من مواصلة مهامه املنو 

به وهي الفصل في النزاعات وإحقاق الحقوق وإنصاف املظلومين كما يساهم في 
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الحفاظ على املبدأ الدستوري الذي يقض ي بأن لكل شخص الحق في الولوج إلى 

 .  228 القضاء، وفي محاكمة تتوفر فيها شروط العدالة.

وعموما يمكن القول ان شروط املحاكمة العادلة وفقا للمعايير       

لية مضمونة في نظام املحاكمة عن بعد، فأحد تلك الشروط وهو الحضورية الدو 

يتحقق من خالل حصول اتصال مباشر بين املتهم ودفاعه، وأما شرط العلنية 

كما هو األمر في املحاكمة الفعلية، فإنه متروك لسلطة القاض ي في املحاكمة عن 

على السالمة الصحية  بعد، إذ له أن يعلن سرية الجلسة على اعتبار أن الحفاظ

 من النظام العام.

 سار التقاضي والقضاياماملبحث الثاني: تأثريات كورونا على 

لقد فرضت التحوالت الصحية الحاصلة بالعالم أزمة متعددة         

الجهات، والتي تراخت معاملها على كل مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية 

تحريك عجالت الضغط الفكري نحو إيجاد والسياسية على حين غرة، مما فرض 

حلول سريعة وفعالة لكل املعضالت التي قد تعوق دون تحقيق النتائج املرجوة، 

للوقوف ضد انتشار وباء كورونا، الذي أطلق عليه من قبل منظمة الصحة 

العاملية بالجائحة، الذي علق كل مناحي الحياة العادية لألفراد والجماعات 

م على حقوقهم املسند إليهم التمتع بها والذي يشكل فيه وعطل بذلك تحصيله

 الحق في التقاض ي حقا من حقوقها.

فإذا كان من الطبيعي إقرار تدابير تحد من نشاط األفراد وتحركاتهم،       

بغاية حمايتهم من خالل سن قانون حالة الطوارئ الصحية وفتح الباب أمام 

ائية، إذ ال يمكن تصور قطع عالقة املواطن تعزيزها بتدابير احترازية وإجراءات وق

                                                           
 ـ محمد أمين مروان، مرجع سابق. )بتصرف( 228
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باإلدارة، لكونه ال يتماش ى مع تحقيق مصالحه التي يكفلها له القانون، وتفاديا 

لذلك عملت الجهات واملؤسسات الخاصة على تحديد مجموعة من الطرق 

والوسائل التي تمكن األفراد من االستفادة من خدماتها سواء املتعلقة بقطاع 

تعليم أو األمن أو القضاء...، هذا األخير الذي أثر فيروس كورونا على الصحة أو ال

انعكس ذلك على  الجوانب القانونية وخاصة  السير العادي له، حيث

اإلجرائية، منها ما يتعلق بعنصر الزمن ـ كأحد املقومات الرئيسية للعدالة 

انعقاد  الناجعة ـ من آجال الطعون والتقادم )املطلب األول(، وكذا تعليق

 الجلسات باملحاكم )املطلب الثاني(. 

  املطلب األول: آثار قانون الطوارئ الصحية على آجال الطعون والتقادم

أعلن املغرب حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء اململكة بمرسوم بقانون 

، وذلك في إطار اإلجراءات االستباقية للدولة للحيلولة 2020مارس  23بتاريخ 

باء كورونا، حيث جاء بمجموعة من املقتضيات همت الحفاظ على دون تفش ي و 

افق الحيوية لتقديم خدماتها  صحة املواطنين، مع التأكيد على استمرارية املر

للمرتفقين...، ونجد من اإلجراءات ذات األهمية القصوى ما جاءت به املادة 

ول السادسة من املرسوم املذكور أعاله حيث نصت على توقيف سريان مفع

جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها...، مما أثر على آجال 

 الطعون )الفقرة األولى(، وكذا آجال التقادم )الفقرة الثانية(.

  الفقرة األوىل: آجال الطعون

نا لتشمل أيضا الجوانب القانونية خاصة امتدت تأثيرات فيروس كورو     

اإلجرائية منها، ونخص بالذكر آجال الطعون، نظرا ملا لهذه األخيرة من أهمية في 
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مسار التقاض ي، وتعلقها بحقوق األفراد املكفولة لهم بمقتض ى نصوص قانونية 

 سواء املوضوعية أو اإلجرائية.

التي تسعى كل باعتبار تحقيق العدالة واإلنصاف من أجل األهداف 

التشريعات القانونية إلى تحقيقها من خالل مؤسسة القضاء، فإن املشرع 

املغربي بدوره وضع عدة وسائل كفيلة بتحقيق هذا الهدف، ومن بينها طرق 

 229الطعن في األحكام، سواء املتعلقة بالطعون العادية أو غير العادية.

كن لألفراد الدفاع ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي من خاللها يم     

عن حقوقهم أمام القضاء، إذ بموجبها يمكنهم املطالبة بمراجعة األحكام 

الصادرة عن محاكم دنيا أمام محاكم أعلى درجة، أو بمراجعة املحاكم لألحكام 

 230التي سبق أن أصدرتها ضدهم.

كما أنها هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي 

ن الخصوم من التظلم من األحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة بمقتضاها يتمك

 231النظر فيما قضت به.

إال وأن إجراءات الطعن هذه مقترنة بآجال حددها القانون، والتي بفواتها 

يسقط الحق في سلوكها واألخذ بها للطعن فيما يصدر عن املحاكم من أحكام 

 ومقررات.  

                                                           
، أما طرق ـ طرق الطعن العادية: التعرض واالستئناف نظمهما المشرع ضمن القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية 229

 فهي تعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر والنقض.الطعن غير العادية 
لطبعة ا"، 2018" الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، دراسة في ضوء مستجدات مشروع ـ عبد الكريم الطالب،  230

 241، ص2019التاسعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 
لمسطرة ان المسطرة المدنية دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون " قانوـ عبد الرحمان الشرقاوي  231

 193.ص2018الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط، سنة  المدنية"،



  

  

  167P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

، مما 233املسطرة املدنية من قانون  511232وهذا ما نص عليه الفصل 

يستنتج منه أن آجال الطعون لها مساس بالنظام العام، ولهذا يمكن التمسك 

بعدم مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو للمرة األولى أمام محكمة 

افقة الخصم، وكل  النقض، وال يمكن للقاض ي أن يعفي املعني باألمر منه ولو بمو

هذه الحاالت االستثنائية هو تطبيق نص قانوني  ما يمكن أن يحصل في مثل

هذه اآلجال، غير أن مدة الطعن بتعرض الغير  235وتوقيف 234يقض ي بتمديد

ال مساس لها بالنظام العام ألنها من قبيل مدد  236الخارج عن الخصومة

  التقادم.

وباعتبار آجال الطعون آجال سقوط فإنها كقاعدة ال تخضع للتوقف وال 

  512.237حسب الفصل  .، كما تعتبر آجاال كاملةلالنقطاع مطلقا

وبصدور مرسوم القانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  

الصحية، وإجراءات اإلعالن عنها، تم توضيح مصير الدعاوى، حيث نصت املادة 

السادسة منه على أنه يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في 

نظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ النصوص التشريعية الت

                                                           
 " تحترم جميع اآلجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإال سقط" 511ـ الفصل  232
نون ( بالمصادقة على نص قا1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447قانون رقم ـ ظهير شريف بمثابة  233

 .2741، ص1974شتنبر  30مكرر، بتاريخ  3230المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 
ليس  لذينمن قانون المسطرة المدنية " تضاعف اآلجال ثالث مرات لمصلحة االطراف ا 136ـ كما هو األمر في الفصل  234

 لهم موطن وال محل إقامة بالمملكة"
مواصلتها من  من قانون المسطرة المدنية " توقف وفاة أحد األطراف أجل االستئناف لصالح ورثته وال تقع 137ـ الفصل  235

فصل ر إليها في الجديد إال بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشا

54."... 

جديد إال بعد مرور  " إذا وقع أثناء أجل االستئناف تغير في أهلية أحد األطراف اوقف األجل وال يبتدأ سريانه من 139الفصل 

 خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ"
م حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان ل من قانون المسطرة المدنية "يمكن لكل شخص أن يتعرض على 303ـ الفصل  236

 يستدعى هو أو من ينوب عنه في الدعوى "
حسب اليوم يالمنصوص عليها في هذا القانون كاملة فال ل جامن قانون المسطرة المدنية "تكون جميع اآل 512ـ الفصل  237

م األخير الذي تنتهي و لموطنه وال اليوالذي يتم فيه تسليم االستدعاء أو التبليغ او االنذار او أي اجراء اخر للشخص نفسه أ

 فيه.

 إذا كان اليوم األخير يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده."  
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الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداءا من اليوم املوالي ليوم رفع حالة 

 الطوارئ املذكورة.

ويدخل في هذه اآلجال آجال الطعون موضوع هذه الفقرة. مما يمكن 

اف آجال الطعون، القول معه أن املشرع املغربي قد خرج عن األصل، بإقراره إيق

وما ذلك إال تكريسا منه لحماية حقوق املتقاضيين في هذه الظرفية االستثنائية 

التي يعرفها املغرب في ظل وباء كورونا، وذلك راجع لعدم إمكانية استئناف تلك 

 اإلجراءات كما في األحوال العادية.

لطعن إال وأن الفقرة الثانية من نفس املادة أعاله، قد استثنت آجال ا

باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد 

الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي، من أحكام الفقرة األولى 

 من هذه املادة.

وهو أمر بديهي على اعتبار أن البالغ الصادر عن السلطة املختصة       

جلسات املتعلقة بالبت في قضايا القاض ي بتعليق الجلسات لم يشمل ال

االعتقال مما يجعلها ال تتوقف، وبالتالي ال يجب إيقاف استئناف األحكام 

الصادرة بشأنها، ويشمل ذلك أيضا الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي 

اللذان يعتبران من اإلجراءات التي تتخذ في نفس القضايا، تماشيا مع صدور بالغ 

لعدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة مشترك بين وزارة ا

العامة، القاض ي بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم اململكة ابتداء من 

، إلى إشعار آخر باستثناء القضايا املتعلقة بالبت في 2020مارس  17يوم الثالثاء 

ي استثنتها قضايا املعتقلين وقضايا التحقيق واالستعجالية واألحداث، وهي الت

الفقرة الثانية من املادة السادسة من األحكام املتعلقة بإيقاف اآلجال الواردة في 

 الفقرة األولى من نفس املادة.
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فلو لم يتدخل املرسوم املنظم لحالة الطوارئ لوقف آجال السقوط ومنها 

آجال الطعون لكان لزاما على القاض ي أن يجتهد الستلهام روح العدالة الكامنة 

ي قلب القاعدة اإلجرائية للقول بعدم جواز اإلثارة التلقائية أو دفع األطراف ف

من الدستور، 110بعدم القبول لفوات أجل الطعن، تماشيا مع صريح الفصل 

ومبادئ التقاض ي بحسن النية التي ال يمكنها أن تكافئ من يستغل الجائحة 

نست سريرته بالحيل لتفويت أجل الطعن، فمحراب العدالة طاهر ال يلجه من تد

 238والخدع املسطرية.

 وناالفقرة الثانية: التقادم يف زمن كور

بالرجوع إلى مرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، وخاصة      

مادته السادسة بنصها على أنه "يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص 

ل خالل فترة حالة عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم

الطوارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم 

رفع حالة الطوارئ املذكورة..." تباينت اآلراء حول ما إذا كانت مقتضيات هذه 

 املادة تشمل مفهوم اآلجال املرتبطة باإلجراءات املنصوص عليها قانونا وكذا مدد

 تصر فقط على هذه األولى دون الثانية؟ التقادم أم أنها تق

وملحاولة اإلجابة على هذا السؤال فالبد من اإلشارة إلى أن التقادم       

ينقسم من الناحية القانونية إلى نوعين، أحدهما مكسب وهو الذي يسمح لحائز 

الحق العيني أن يكسب هذا الحق إذا استمرت حيازته مدة من الزمن عينها 

خر تقادم مسقط وهو الذي يعنينا في هذا املقام، وقد عرفه مأمون القانون، واآل 

الكزبري بأنه سبب يؤدي إلى انقضاء الحقوق الشخصية والعينية مما عدا حق 

                                                           
تم االطالع عليه  www.marocdroit.com   مقال منشور بموقع العلوم القانونية" اجال كورونا" ـ حكيم الوردي، 238

 16:11على تمام الساعة  20ـ05ـ2020يخ بتار

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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امللكية ـ حق دائم ال ينقض ي بعدم االستعمال أي بالتقادم املسقط ـ إذا سكت 

   239عليها صاحبها وأهمل املطالبة بها زمنا حدده القانون.

تقادم املسقط يتمسك به عن طرق الدفع، فإذا رفع صاحب الحق فال

الذي سقط بالتقادم دعواه، أمكن املدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم 

املسقط، كما أنه ال يعتد بحسن النية في هذا األخير واملدة التي يحددها القانون 

ثبوت حسن النية لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعا لطبيعة هذا الحق، ال تبعا ل

من قانون االلتزامات والعقود  371ونجد في هذا اإلطار نص الفصل  240أو انتفائه.

املغربي ينص على أن "التقادم خالل املدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى 

 الناشئة عن االلتزام".

 والتقادم املسقط على قسمين:

اه، بحسب تجميع مقتضيات الف  372و 371صول أحدهما: مدنٌي، وُمبدَّ

اقعة مادية تؤدي إلى انقضاء االلتزام 380و ، من قانون االلتزامات والعقود، أنه و

وتنشأ بتأخر صاحب الحق املترتب عليه عن املطالبة بحقه خالل مدة معينة 

 .يحددها القانون ابتداء من تاريخ اكتساب ذلك الحق

 6و 5و 4ملواد وثانيهما: جنائٌي، ويتجلى، كذلك، بحسب تجميع مقتضيات ا

اقعة مادية تؤدي إلى انقضاء الدعوى  من قانون املسطرة الجنائية، في و

العمومية، وتنشأ بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق أو 

املحاكمة ضد املتهم خالل مدة معينة ابتداءا من تاريخ ارتكاب الجريمة، أو من 

 .بالنسبة لهذه األخيرة تاريخ أي إجراء من إجراءات املحاكمة

                                                           
، وانتقاله وانقضاؤه نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني أوصاف االلتزاممأمون الكزبري، ـ  239

 515، ص1972الطبعة الثانية، بيروت، سنة 
ف ـ الحوالة ـ ، الجزء الثالث، نظرية االلتزام بوجه عام األوصا، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوريـ  240

 995العربي، بيروت لبنان، ص طبعة التراث إحياء، دون ذكر الطبعة والمطبعة، دار االنقضاء



  

  

  171P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

فمفهوم األجل قانونا، بحسب تعريف الفقيه عبد الرزاق السنهوري       

"تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون"، أو بعبارات 

األستاذ عبد العزيز توفيق: "هو الفترة الزمنية التي حددها القانون للقيام بإجراء 

هذه الفترة أو بعد نهايتها أو قبلها تحت طائلة سقوط  ما، وأوجب القيام به خالل

الحق في اإلجراء". وهو بهذا املعنى، ال يكون إال ُمسقطا للحق في ممارسة إجراء 

وبالتالي فالتقادم ال يعتبر أجال في  .معين خالفا للتقادم الذي قد يكون مكسبا

 241اصطالح املشرع املغربي.

تأمل في هذه املادة لللتساؤل، ال بد من والستجالء الجواب عن هذا ا       

أن يدرك أن مشرع مرسوم القانون حصر النطاق املوضوعي لتطبيق املادة 

موضوع التعليق في اآلجال ال غير. ومعلوم من علم القانون بالضرورة، أن الفرق 

شاسع بين مؤسستي األجل والتقادم؛ فاألجل مقرر من أجل ممارسة بعض 

ليها في القانون، أكان تشريعا أو تنظيما، وهو بهذا املفهوم، اإلجراءات املنصوص ع

من طبيعة شكلية إجرائية. بينما التقادم مسنون ملمارسة الحق في إقامة 

الدعوى أو الحق في تنفيذ الحكم الصادر فيها، سواء كانت مدنية أو جنائية، وهو 

ومراعاة لهذا   .بهذا املعنى، من طبيعة موضوعية باعتبار مضمونه خالفا لألجل

التمييز، فإن مقتضيات املادة السادسة أعاله، ال تنطبق، بأي حال من األحوال، 

على مدد التقادم، وإنما تنحصر في حكمها على اآلجال املحددة قانونا ملمارسة 

إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها في مختلف النصوص التشريعية 

 242والتنظيمية.

                                                           
مقال منشور على  "مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ على مدد التقادم؟"ـ عبد الرزاق الجباري،  241

 14:38على تمام الساعة  22-05-2020تم االطالع عليه بتاريخ  www.maroclaw.comب القانون مجلة مغر
 ـ عبد الرزاق الجباري، المرجع السابق 242

http://www.maroclaw.com/


  

  

  172P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

م املنصوص عليها في القانون، ستظل سارية وعليه فإن كل أنواع التقاد

املفعول خالل فترة حالة الطوارئ، وال يمكن إيقافها، ما دام املشرع لم يدرجها 

بشكل صريح، فيما اتخذه بمقتض ى املادة السادسة أعاله، ملا عمد إلى تنظيم 

 .إيقاف جميع اآلجال الجاري بها العمل دون مدد التقادم

  تنعقاد اجللسااملطلب الثاني: تعليق ا

بمحاكم اململكة، تقرر  في إطار التدابير الوقائية للحد من تفش ي وباء كورونا

تعليق   انعقاد الجلسات بمختلف هذه املحاكم، حسب ما جاء به البالغ رقم 

إلى إشعار آخر، باستثناء  2020مارس  16، وذلك ابتداء من يوم اإلثنين 151\1

ي القضايا االستعجالية )الفقرة األولى(، كاملتعلقة بالبت ف 243بعض الجلسات

 وجلسات البت في قضايا املعتقلين )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: القضايا االستعجالية

في ظل غياب تعريف للقضاء االستعجالي بالتشريع املغربي، فيمكن       

ها من تعريف قضاء األمور املستعجلة بأنه: " الفصل في املنازعات التي يخش ى علي

فوات الوقت فصال مؤقتا ال يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ 

إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد املحافظة على األوضاع القائمة أو احترام 

 244الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين املتنازعين".

                                                           
 ت سجنية، ضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسساق -ـ  243

قيق ضايا التحقيق للتقرير في وضعية االظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد ايداعهم في احدى المؤسسات السجنية او التحق -

 معهم في حالة سراح؛

 ضايا االحداث للتقرير فيما إذا كان سيتم ايداعهم بإحدى مؤسسات اعادة تربية او تسليمهم الى ذويهم؛ق -

تى خارج اوقات العمل وبكيفية مستعجلة ية، وهي القضايا التي ال تتحمل التأخر؛ اذ يتعين البت فيها حالقضايا االستعجال -

 تفاديا لضياع حقوق أحد االطراق وفي انتظار البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع؛

الجديدة، الدار  مطبعة النجاحالجزء األول، الطبعة الثانية،  "الوجيز في القانون القضائي الخاص"،ـ الطيب الفصايلي،  244

 99، ص1992البيضاء، سنة 
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و هو فرع متميز و مستقل عن العمل القضائي العادي من حيث طبيعة 

جراءات التي يتخذها قاض ي املستعجالت، من قبيل التدابير الوقتية دون اال 

التطرق إلى موضوع النزاع، ومن حيث الجهة املختصة حيث يرجع االختصاص 

من قانون املسطرة املدنية إلى رئيس  149245في األمور املستعجلة بحسب الفصل 

ف من حيت املحكمة االبتدائية وحده بصفته قاضيا للمستعجالت كما يختل

يوما 15طرق الطعن ، التي ال يقبل التعرض عليه ويقبل االستئناف داخل أجل 

من تاريخ تبليغ األمر إلى املعني به، وأخيرا يختلف من جانب التنفيذ القضائي 

حيت تكون األوامر الصادرة في املادة مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون 

 دنية.من قانون املسطرة امل153246طبقا للفصل 

ولخصوصية مسطرته املختصرة االستثنائية نظمه املشرع ضمن قانون 

املسطرة املدنية في القسم الرابع املتعلق باملساطر الخاصة باالستعجال 

ومسطرة األمر باألداء. ومن الشروط األساسية التي يقوم عليها قضاء األمور 

ضافة الى شروط املستعجلة هي عنصر االستعجال وعدم املساس بالجوهر، باإل 

 شكلية أخرى وجب التقيد بها واحترامها.

لهذا نجد أن القضاء االستعجالي قضاء استثنائي متميز عن القضاء 

العادي، ذو اختصاص ضيق ومقيد، فمن حيث الجهة املوكول إليها بالبت في 

األمور املستعجلة، نجد بأن املشرع املغربي قد أسند لرؤساء املحاكم، 

في األمور املستعجلة، أما من حيث ضيق االختصاص، فال  االختصاص بالبت

                                                           
ستعجال " يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر عنصر اال 149ـ الفصل  245

، سواء كان حفظيتفي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة القضائية، أو أي اجراء اخر 

لتي يمكن لرئيس النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ال، باإلضافة إلى الحاالت المشار إليها في الفصل السابق وا

 المحكمة االبتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت...."

 لتنفيذ بتقديم كفالة.قاضي مع ذلك أن يقيد اـ " تكون األوامر االستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن لل 246

 يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل األمر..."
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ينعقد اختصاص قاض ي األمور املستعجلة إال عند الضرورة التي ال تحتمل 

 االنتظار.

لكل هذه االعتبارات نجد أن عدم تعليق انعقاد الجلسات في القضايا        

تى خارج االستعجالية يتماش ى وخصوصية هذه القضايا التي يتحتم البت فيها ح

، فأي تأخير في البت فيها، من شأنه أن يفوت الحقوق على 247أوقات العمل

أصحابها، ويلحق ضررا بمصالحهم. ونستشهد في هذا املقام بقول عبد هللا 

درميش نقيب هيئة املحامين بالدار البيضاء سابقا " القضاء املستعجل بمثابة 

ي حالة خطرة جدا قبل االسعافات األولية التي تقدم للمريض الذي يوجد ف

 ممارسة الفحوصات الطبية أو إجراء عملية جراحية عليه".

 الفقرة الثانية: اجللسات التلبسية

في ظل غياب تعريف التلبس أو الجريمة املتلبس بها في التشريع         

املغربي، نذهب إلى تعريف أحمد الخمليش ي الذي يعرفها بالجريمة التي تضبط 

ا أثناء تنفيذ الفعل اإلجرامي، أو تضبط بعد تنفيذها في ظروف وقائعها أو فاعله

خاصة حددها القانون. فالتلبس حالة تالزم الجريمة نفسها ال شخص مرتكبها، 

وهو بذلك حالة عينية ال شخصية، ولذلك متى اعتبرت جناية أو جنحة متلبس 

لم  بها، فإن الوصف يسري على جميع املساهمين واملشاركين فيها، حتى من

يضبط منهم شخصيا في حالة التلبس، والتلبس وصف قاصر على الجنايات 

والجنح، ألنها املتسمة بالخطورة وتتطلب اإلجراءات واملسطرة الخاصة بحالة 

 التلبس.

                                                           
لقضاء المستعجل من قانون المسطرة المدنية " يمكن أن يقدم الطلب في غير األيام والساعات المعينة ل 150ـ حسب الفصل  247

لضبط ولو قاضي المستعجالت أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة ا في حالة االستعجال القصوى سواء إلى

 بموطنه .... يمكن له أن يبت حتى في أيام االحاد وأيام العطل."
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من  56ولو أن املشرع املغربي لم يعطه تعريفا، فقد حدد بمقتض ى املادة 

والتي أوردها على سبيل حاالت التلبس بالجريمة  248قانون املسطرة الجنائية

الحصر ال املثال، وبالتالي ال يمكن التوسع في تفسيرها. وتتحقق هذه الحاالت 

 حسب هذه املادة في الحالت التالية:

 أوال: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛

 ا؛ثانيا: إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابه

ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكابه الفعل حامال 

أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل اإلجرامي، أو أوجد عليه أثر أو 

 عالمات تثبت هذه املشاركة.

كما يعد بمثابة تلبس بجناية او جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في       

وص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ظروف غير الظروف املنص

 ساكن املنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينها.

وفي إطار موضوعنا هذا أصدر املجلس األعلى للسلطة القضائية ووزارة      

العدل، بخصوص تنظيم العمل باملحاكم للوقاية من وباء كورونا دورية تقرر فيها 

مارس  16يق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم اململكة ابتداء من اإلثنين تعل

، حتى إشعار آخر باستثناء القضايا الجنائية والجنحية الخاصة باملتهمين 2020

املوضوعين تحت تدابير االعتقال االحتياطي واملوضوعين باملؤسسات السجنية، 

للتقرير معهم بعد وكذا القضايا املحالة على قاض ي التحقيق بشأن أظناء 

استنطاقهم حول ايداعهم بإحدى املؤسسات السجنية أو متابعتهم في حالة 

 سراح، باإلضافة إلى قضايا األحداث.

                                                           
علق المت 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25، صادر في 1.02.255ـ ظهير شريف رقم  248

 .315، ص.2003يناير  30بتاريخ  5078دة الرسمية عدد بالمسطرة الجنائية، الجري
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وعدم التعليق هذا الذي ميز به املشرع حاالت التلبس، راجع إلى طبيعتها 

الخاصة ملا لالعتقال بأنواعه من مساس بحريات املعتقلين، وما لذلك من 

لى سالمتهم الصحية والبدنية باعتباره حق دستوري ال يجب املساس مخاطر ع

من الدستور املغربي على ذلك " لكل فرد الحق في سالمة  21به كما ينص الفصل 

أقربائه، وحماية ممتلكاته..."، وخاصة في هذه الظرفية التي يعيشها  شخصه و

قل املعتقلين املغرب في ظل انتشار فيروس كورونا، مما استدعى ضرورة عدم ن

إلى قاعات الجلسات باملحاكم، ضمانا للسالمة الصحية للمعتقلين والهيئة 

القضائية من تفش ي هذا الفيروس، مما حتم اعتماد املحاكمة عن بعد كتدبير 

من شأنه عدم تأخير البت في امللفات الجنائية والجنحية، وذلك ضمانا لقواعد 

 املحاكمة العادلة. 

خالل البالغ الصادر عن املجلس األعلى للسلطة  ويتضح لنا من      

القضائية ووزارة العدل حول تتبع تفعيل املحاكمات عن بعد بمختلف محاكم 

، نجاعة هذه التدابير 2020ماي  22إلى  18اململكة خالل الفترة املمتدة من 

املتخذة في هذه الظرفية االستثنائية، ويتجلى ذلك بوضوح من خالل اإلحصاءات 

من الجلسات عن بعد  333مية، حيث عقدت محاكم اململكة خاللها الرس

 1026قضية بمعدل يومي بلغ  5130جلسة يوميا، أدرج خاللها  67بمعدل 

قضية...، حيث تم اإلفراج عن عدد مهم من املعتقلين ألسباب مختلفة كانوا 

سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لوال تفعيل املحاكمة عن بعد، و 

  249ستثناء قضاياهم من التعليق.ا

 

                                                           
ماي، منشورة  22ماي إلى الجمعة 18ـ إحصائيات حول تفعيل المحاكمات عن بعد خالل الفترة الممتدة من يوم اإلثنين  249

 http://www.cspj.ma/actualites/categorie/2على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للسلطة القضائية 

http://www.cspj.ma/actualites/categorie/2
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 خامتة:

على امتداد هذه الصفحات املتواضعة، فإن إيمان الدولة بأن سالمة         

املواطنين واملحافظة على صحتهم العامة أولوية ال يعلى عليها ومن الحقوق 

األساسية لإلنسان، فإننا نجد باملقابل الحفاظ على حق التقاض ي وتدبيره 

ي في الظروف العادية وحتى في ظروف األزمات، كما هو الحال في بالشكل القانون

منه بتأكيده على أن  118ظل جائحة كورونا باعتباره حقا دستوريا طبقا للفصل 

" حق التقاض ي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي 

 .يحميها القانون"

من خالل جملة  وهو ما حرصت عليه السلطة القضائية وزارة العدل       

من التدابير واإلجراءات التي توالت بحسب منحنيات تطور هذا الوباء، عبر 

دوريات وبالغات همت صحة وسالمة كل من العاملين باملحاكم واملرتفقين 

افدهم معتمدين على ما هو إلكتروني وصوال إلى إجراء املحاكمات  بالتقليل من تو

از القضاء ولسالمة السجناء من عن بعد في الجلسات التلبسية حماية لجه

انتشار العدوى بينهم. كما أنه تم إيقاف سريان آجال الطعون دون التقادم بنص 

املادة السادسة من مرسوم بقانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحاالت الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، باإلضافة إلى إيقاف انعقاد الجلسات بمختلف 

باستثناء قضايا املعتقلين والقضايا االستعجالية وقضاء محاكم اململكة، 

 التحقيق وذلك لطبيعتها الخاصة واآلنية التي ال تحتمل أي تأخير.

وبالتالي فإن تدبير األزمات من خالل إصدار النصوص التشريعية، ال بد       

، على أن يؤخذ فيها بعين االعتبار مالءمتها لكافة األزمات التي قد تعانيها الدولة

مختلف األزمنة واألصعدة، وأال تكون مرتبطة بظرفية خاصة كي ال نكون في كل 

 أزمة أمام فراغ تشريعي، يؤدي إلى شلل الدولة وركودها.
 

 

 تم بحمد هللا
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 مليكة كرينر ةالسيد
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةطالب   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

احلقوق الواردة على العقار يف طور محاية 
 التحفيظ يف ظل حالة الطوارئ الصحية

 :ةــــمقدم

مما ال شك فيه بأن الغاية األساسية التي وجدت من أجلها القاعدة 

القانونية هي حماية حقوق األفراد وصونها من الضياع. ويعتبر حق امللكية 

اإلنسان لحمايته والدفاع  وخاصة امللكية العقارية من أهم الحقوق التي يسعى

عنه، وقد أبتكرت عدة وسائل لحفظ هذا الحق، ويشكل نظام التحفيظ 

العقاري إحدى هذه الوسائل، وقد نظم القانون املغربي قواعده على الخصوص 

. ونظرا 251حفيظ العقاري  املتعلق بالت 1913250غشت  12بمقتض ى ظهير 

                                                           
نشور . م2011نونبر  22بتاريخ  1.11.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.07القانون رقم  250

 .2011نونبر  24بتاريخ  5998بالجريدة الرسمية عدد 
-(CTPديدة )، مطبعة المعارف الج2013طبعة ، 14.07نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون إدريس الفاخوري،  251

 .11الرباط، الصفحة 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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 35د بأن الفقرة األولى من الفصل للمكانة الكبيرة التي يحظى بها  حق امللكية نج

تنص على أنه: " يضمن القانون حق  2011من الدستور املغربي لسنة 

 .252امللكية"

وإذا كانت جل التشريعات قد سنت قوانين لضمان الحماية املثلى 

للعقار، فإن املشرع املغربي حذا حذو باقي التشريعات وخص العقار بحماية 

من الضمانات تحميه من كل اعتداء بنية  قانونية، هدفها إحاطته بسياج

 التقليل من النزاعات والعمل على استقرار األوضاع بين املتنازعين.

إقرار قواعد تقنن حق التملك،  وتجسدت هذه الحماية في وضع ضوابط و

وتجعل اإلنسان يطمئن على حقه، من خالل إحالل نظام التحفيظ العقاري 

أكثر ثباتا وأمنا، ويضمن للمالك حقوقه في  الذي يعطي للملكية العقارية وضعا

 .253ملكيته بصفة قارة ومستمرة دون أن يتعرض هذا الحق للضياع

والعقار كما هو معلوم إما عقار غير محفظ أو عقار محفظ، وإما عقار في 

طور التحفيظ، هذا األخير الذي قد ترد عليه بعض الحقوق من قبيل الحق في 

ما دفع باملشرع املغربي إلى وضع آجال محددة التعرض والحق في الشفعة، م

ملمارسة هذه الحقوق في الحدود التي يسمح بها القانون، إال أنه وبالنظر إلى 

الوضعية االستثنائية  التي يشهدها العالم ككل واملجتمع املغربي بصفة خاصة 

بسائر أرجاء التراب الوطني   254الناتجة عن اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية

                                                           
مع قرار  ،0112وليو ي 29بتاريخ  1.11.91الشريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهير ،الدستور الجديد للمملكة المغربية 252

 .2011المعلن لنتائج استفتاء فاتح يوليو  2011يوليو  14بتاريخ  815.2011المجلس الدستوري  رقم 
 ،وراه في الحقوقأطروحة لنيل الدكت ،التعرض في ضوء القانون العقاري والمساطر الخاصةمسطرة  ،كنزة الغنام  253

الصفحة  ،2016-2015السنة الجامعية  ،-راكشم -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة القاضي عياض

1. 
ن المتعلق بس ،(2020مارس  23) 1441رجب  28ي الصادر ف 2.20.292المنظمة بمقتضى المرسوم رقم  254

 أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءت اإلعالن عنها.
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 25519كوفيد  -ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2.20.293مقتض ى املرسوم رقم ب

خاصة املادة الثانية منه، ولتفادي املساس بالحقوق الواردة على العقار في ظل 

حالة الطوارئ الصحية نالحظ تدخل مجموعة من املؤسسات كاملؤسسة 

التي  التشريعية من خالل  التدخل بواسطة مجموعة من النصوص القانونية،

تنصب كلها في إطار حماية حقوق األفراد خالل هذه الفترة، ويتجسد ذلك من 

خالل نص الفقرة األولى من  املادة السادسة من املرسوم املتعلق بسن أحكام 

" بأنه: خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، التي جاء فيها

نصوص التشريعية والتنظيمية يوقف سريان جميع اآلجال املنصوص عليها في ال

الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف 

 احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة."

وللحرص على التفسير السليم ملقتضيات هذه املادة بغية حماية الحقوق 

ظ في ظل هذه الفترة نالحظ كذلك تدخل إدارة الواردة على العقار في طور التحفي

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية التي ينظمها 

، في شخص املحافظ العام الذي بادر إلى إصدار مجموعة 58.00256القانون رقم 

 .من الدوريات خالل فترة اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية

ة املحورية التي يمكن طرحها في هذا الصدد تتجلى في وبالتالي فإن اإلشكالي

ضرورة حماية حقوق الغير خالل هاته املرحلة املتمثلة في حالة الطوارئ 

 الصحية.

                                                           
المتعلق بإعالن حالة  ،(2020مارس  24) 1441من رجب  29الصادر في  2.20.293المرسوم رقم  255

 .19وفيدك-الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا
 ،لخرائطيةالقاضي باحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وا 58.00القانون رقم  256

 ،(2002يونيو  13) 1423الصادر في فاتح ربيع اآلخر  1.02.125الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2405( ص 2002أغسطس  22) 1423جمادى اآلخرة  13بتاريخ  5032الجريدة الرسمية عدد 
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وللوقوف على أهم اإلجراءات القانونية املتخدة ألجل حماية الحقوق 

الواردة على العقار في طور التحفيظ في ظل حالة الطوارئ الصحية سوف نعتمد 

 الصحية الطوارئ  بحالة الخاص املرسوم دور  املطلب األول: لى التصميم التالي:ع

 دور  املطلب الثاني:. التحفيظ طور  في العقار  على الواردة الحقوق  حماية في

 في العقار  على الواردة الحقوق  حماية في العقارية األمالك على واملحافظ القضاء

 الصحية الطوارئ  حالة ظل في التحفيظ طور 

 الة الطوارئ الصحية يف محايةملطلب األول: دور املرسوم اخلاص حبا

 حفيظاحلقوق الواردة على العقار يف طور الت

 الطوارئ  بحالة خاصة أحكام بسن املتعلق 2.20.292جاء املرسوم رقم 

عنها بعدة مقتضيات حمائية في مختلف املجاالت،  اإلعالن وإجراءات الصحية

االجتماعية أو التشريعية، وهو ما نستشفه من خالل سواء منها االقتصادية أو 

مقتضيات املادة السادسة منه كما سبق بيانه، بحيث نص على أنه يوقف 

سريان جميع اآلجال التشريعية بمعنى أن هذه العبارة جاءت عامة وشاملة 

لجميع اآلجال املضمنة في النصوص التشريعية التي يعتبر نظام التحفيظ 

ا، إال أن دراستنا لهذا املطلب سوف تنصب فقط على الدور العقاري من بينه

الذي لعبه هذا املرسوم في حماية حقوق املتعرضين )الفقرة األولى(، ودوره في 

 حماية الحق في الشفعة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: محاية حقوق املتعرضني

، 257منه 24وخاصة الفصل  14.07بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 

نالحظ بأن املشرع  لم يقم بإعطاء تعريف للتعرض. وحسنا ما فعل. ألن مسألة 

إعطاء التعاريف من اختصاص الفقه، بحيث نجد بأن األستاذ مأمون الكزبري 

                                                           
 .14.07من القانون رقم  24أنظر مقتضيات الفصل 257
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قد عرف التعرض بأنه "ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ 

و في مدى هذا بمقتضاه ينازع املتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أ

الحق أو في الحدود، أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار وينكر طالب 

 . 258التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه"

وعرفه كذلك األستاذ محمد خيري: بأنه وسيلة قانونية يمارسها الغير 

 للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك خالل اآلجال القانونية املقررة،

ويهدف التعرض بهذا املعنى إلى توقيف إجراءات التحفيظ من طرف املحافظ 

وعدم االستمرار فيها إلى أن يرفع التعرض و يوضع حد للنزاع عن طريق املحكمة 

 .259أو إبرام صلح بين األطراف

 بمسطرة مهدد حقه بأن يرى  من لكل املشرع خولها قانونية وسيلة فهو 

 دون  للحيلولة، عنه والدفاع الحق هذا إظهار و  فيها التدخل أجل من التحفيظ

 .260الحقة مطالبة أي من ويمنع العقار  يطهر  عقاري  رسم تأسيس

وقد خول املشرع هذه الوسيلة من أجل حماية حقوق املتعرضين بالدرجة 

من القانون رقم 27األولى، كما نالحظ بأنه قد ربطها بآجال حددها في الفصل 

" ال يقبل أي تعرض، باستثناء ما هو منصوص عليه بحيث جاء  فيه بأنه :  14.07

بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر اإلعالن املذكور في  29في الفصل 

 من هذا القانون بالجريدة الرسمية". 23الفصل 

                                                           
مطبعة  ،لمغربيالتحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية والتبعية في ضوء التشريع ا ،مأمون الكزبري  258

 .48الصفحة  ،1978لطبعة األولى ا ،الدار البيضاء -النجاح الجديدة
 ،2001ألولى االطبعة  ،مطبعة المعارف الجديدة ،لمغربيقضايا التحفيظ العقاري في التشريع ا ،محمد خيري259

 .191الصفحة 
 ألحمدية، سنةا األولى، الطبعة العقاري، التحفيظ أصول إلى الساري إرشادنعناني،  محمد ،النعناني محمد 260

 .73 الصفحة،2017
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يفهم من نص هذا الفصل بأن املشرع قد حدد األجل القانوني لقبول 

الن عن انتهاء التحديد في الجريدة التعرض في شهرين تبتدئ من يوم نشر اإلع

من نفس القانون نجد بأنه  29الرسمية، إال أنه وباستقرائنا ملقتضيات الفصل 

قد أتاح للمتعرض  إمكانية تقديم التعرض خارج األجل بصفة استثنائية، 

شريطة أن ال يكون امللف قد وجه إلى املحكمة االبتدائية التي يوجد العقار بدائرة 

إلضافة إلى ضرورة إدالء املتعرض بالوثائق واملستندات املدعمة نفوذها، با

 لطلبه.

وبناء عليه ونظرا لألوضاع التي تشهدها بالدنا جراء اإلعالن عن حالة 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، فإن املالحظ بأن هذا املرسوم 

يها بأنه: " يوقف سريان والسيما الفقرة األولى من  املادة السادسة منه التي جاء ف

مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل خالل فترة الطوارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها 

ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة." وبالتالي نرى بأن هذا 

مر بديهي لحماية جميع الحقوق خاصة منها الحق في تقديم اإلجراء املتخد  هو أ

التعرض الذي نالحظ بأن املادة الثانية من املرسوم املعلن لحالة الطوارئ 

التي تمنع مغادرة األشخاص ملحل  2020مارس  24الصحية ببالدنا بتاريخ 

سكناهم إال في حاالت الضرورة القصوى، والتي يفهم منها بأن التنقل من أجل 

القيام بإجراءات التحفيظ العقاري خاصة منها تقديم التعرض ليس من ضمنها، 

وفي سياق حماية حقوق املتعرضين بادر املحافظ العام إلى إصدار أول مذكرة في 

شأن وقف  اآلجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية املعلن 

تحفيظ العادية خاصة منها وقف عنها، والتي من بينها اآلجال املتعلقة بمسطرة ال

اآلجال الخاصة بالتعرضات، كما أنه أشار إلى ضرورة استئناف املحافظين على 
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األمالك العقارية الحتساب اآلجال ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة 

الطوارئ الصحية، وذلك طبقا ملقتضيات املادة السادسة من املرسوم رقم 

2.20.292. 

في هذا الصدد إلى إمكانية تقديم التعرضات عن بعد طبقا  وتجدر اإلشارة

الذي يقض ي بتحديد شروط  2.18.181من املرسوم رقم  2ملقتضيات املادة 

وكيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات املرتبطة 

يات ، خاصة الفقرة األولى والثانية منها التي جاء فيها بأنه: " يقصد بعمل261بها

التحفيظ العقاري والخدمات املرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية 

وفق أحكام هذا املرسوم، اإلجراءات واملساطر املتعلقة بالتحفيظ العقاري 

واملسح العقاري والخرائطية املنصوص عليها في املقتضيات التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل، والسيما منها:

مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع اإلجراءات املتعلقة  تلقي-

بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي املساطر األخرى الخاصة بالتحفيظ..."، وهو 

من نفس املرسوم، بحيث نصت على أنه: يمكن  11كذلك ما أكده مضمون املادة 

لكترونية، تقديم الطلبات املتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر املنصة اال

 والسيما منها طلب التعرض أو رفع اليد عنه.

وإذا كانت املادتين أعاله تقران بجواز تقديم طلب التعرض عن بعد، مما 

يشكل نوعا من الحماية القانونية للحق في التعرض، فما الداعي إذن إلى وقف 

 ة؟آجال تقديم التعرضات مادامت هناك إمكانية تقديمها عبر املنصة االلكتروني

                                                           
د شروط القاضي بتحدي ،(2018ديسمبر  10) 1440الصادر في ربيع اآلخر  2.18.181المرسوم رقم  261

 16بتاريخ  ،6737الجريدة الرسمية عدد  ،وكيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري المرتبطة بها

 .9743الصفحة  ،(2018ديسمبر  24) 1440ربيع اآلخر 
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من نفس املرسوم  7لإلجابة على هذا السؤال ينبغي استحضار نص املادة 

نية التي نصت على أنه: " ال يحول القيام باإلجراءات املنصوص عليها في املادة الثا

من هذا املرسوم بطريقة إلكترونية، دون إمكانية استكمالها عن طريق اإلدالء 

 تض ى األمر ذلك"، وبالتالي يفهم منهابالوثائق املطلوبة على حامل ورقي، كلما اق

بأن تقديم التعرض عبر املنصة االلكترونية ال يغني املتعرض عن التنقل إلى مقر 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية، وبالتالي فإن 

هذه اإلمكانية ال تشكل نوعا من الحماية التامة للحق في التعرض على عكس 

 وقف اآلجال التشريعية كما سبق بيانه. إجراء

 عةالفقرة الثانية: محاية احلق يف الشف

تعتبر الشفعة من الحقوق التي قررتها الشريعة اإلسالمية للشريك في 

امللكية الشائعة، وقد أعطى الشارع هذا الحق لهؤالء خوفا من أن يصيب أحدا 

رص اإلسالم على إيجاد منهم الضرر فيما لو شاركه شخص أجنبي وهذا نابع من ح

مجتمع متماسك تسوده املحبة والوئام، وذلك من خالل القضاء على كل أسباب 

املشاحنة واملنازعة، فوضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق الحقوق 

ملستحقيها دون أن يلحق أي جهة من الجهات املتصلة بصاحب الحق حيف أو 

 ضرر من جراء ذلك.

ئل كسب امللكية، وقد تم تنظيم أحكام الشفعة فالشفعة وسيلة من وسا

في املواد من  262املتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08في إطار القانون رقم 

 .312إلى  292

                                                           
الصادر  ،178.1.11الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم  262

بتاريخ ذو الحجة  5998منشور بالجريدة الرسمية عدد  ،(2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في 

 (.2011نوفمبر  24)  1432
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ومن مزايا هذه املدونة أنها أصبحت تطبق على العقار العادي، العقار 

 .263الذي يوجد في طور التحفيظ والعقار املحفظ

من املدونة الحقوق  292شفعة في املادة وقد عرف املشرع املغربي ال

العينية بأنها: "الشفعة أخد شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة 

شريكه املبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد الالزمة واملصروفات 

 الضرورية والنافعة عند االقتضاء".

ات والعقود من ظهير االلتزام 974وقد عرفها كذلك من خالل نص الفصل 

في فقرته األولى بحيث نص على أنه :"إذا باع أحد املالكين على الشياع  264املغربي

ألجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة ألنفسهم، في مقابل 

أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد واملصروفات الضرورية والنافعة 

 س الحكم في حالة املعاوضة".التي أنفقها منذ البيع. ويسري نف

وأما بالنسبة آلجال ممارسة الحق في الشفعة فقد حددها املشرع املغربي 

من مدونة الحقوق العينية بالنسبة للعقار املحفظ والعقار غير  304في املادة  

املحفظ والعقار في طور التحفيظ، هذا األخير الذي هو موضوعنا فقد حدده 

 :املشرع املغربي في أجلين

جل ثالثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بنسخة من عقد الشراء من قبل أ-

املشتري بعد إيداع حقوقه في مطلب التحفيظ، باإلضافة إلى انه اشترط توصل 

 من له حق الشفعة شخصيا.

                                                           
 ،راسات العقاريةرسالة لنيل دبلوم الماستر في الد ،شفعة العقار غير المحفظ األحكام واآلثار ،أنوار رفيق 263

سنة الجامعية ال ،لدار البيضاءا -لقانونية واالقتصادية واالجتماعيةعلوم اكلية ال ،عين الشق-جامعة الحسن الثاني

 .6، الصفحة 2013-2014
 ،والعقود االلتزامات قانون بمثابة ،(1913 أغسطس 12) 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظهير 264

 جريدةال ؛(2015 فبراير 19) 1436 اآلخر ربيع من 29 بتاريخ 1.15.15 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

 .1715 ص ،(2015 مارس 19) 1436 األولى جمادى 28 بتاريخ 6344 عدد الرسمية
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وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع لم يلزم املشتري بتبليغ من له الحق في 

دم وقوع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط الشفعة، وبالتالي فإنه وفي حال ع

في جميع األحوال بمض ي سنة كاملة من تاريخ اإليداع بالنسبة للعقار في طور 

من مدونة الحقوق  304التحفيظ طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من نص املادة 

 العينية.

من مدونة الحقوق العينية، نجدها  305وبالرجوع إلى مقتضيات املادة 

لى أنه: " إذا كان العقار في طور التحفيظ فال يعتد بطلب الشفعة إال إذا تنص ع

ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ املتعلق به"، وفي هذا اإلطار جاء في 

 إحدى  قرارات محكمة النقض ما يلي:

"يجب ملمارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض 

تحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد على مطلب التحفيظ باعتبار ال

 .265خاصة"

من خالل ما سبق يتضح بأن املشرع املغربي قد تشدد نوعا ما في إقراره 

آلجال ممارسة الحق في الشفعة على العقار في طور التحفيظ بحيث أنه جعل 

جزاء عدم ممارسة هذا الحق داخل األجل القانوني هو سقوط حق من له الحق 

ة، وبالتالي ولتالفي ضياع الحقوق خاصة في هذه الظرفية في الشفعة بصفة نهائي

املتعلقة باإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية باململكة فقد بادر املحافظ العام 

إلى إصدار مجموعة من املذكرات في هذا الباب، لعل أهمها املذكرة رقم 

التي جاء فيها فيما معناه بأنه يتعين على السادة املحافظين  06/2020266

                                                           
. منشور 2011/4/1/539ملف مدني عدد  ،01-2012-16المؤرخ في   4494قرار محكمة النقض عدد 265

 .bibliotdroit.comبالموقع االلكتروني 
ظيمية في شأن وقف اآلجال التشريعية والتن ،0202مارس  25بتاريخ  ،06/2020مذكرة المحافظ العام عدد  266

 بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.
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ورؤساء مصالح املسح العقاري وقف سريان مفعول جميع اآلجال الواردة في 

النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمختلف املساطر واإلجراءات 

الواجب إعمالها بمناسبة تطبيق نظام التحفيظ العقاري خالل فترة حالة 

 الطوارئ الصحية.

قبل املرسوم املنظم وعموما نالحظ بأنه قد كان هناك اهتمام بالغ  من 

لحالة الطوارئ الصحية ببالدنا بشأن مختلف  اآلجال التشريعية، كما يتجسد 

ذلك كذلك من خالل مذكرات املحافظ العام بخصوص وقف اآلجال 

واإلجراءات املتعلقة بنظام التحفيظ العقاري، سواء تلك املتعلقة بممارسة 

جميع الحقوق الواردة على الحق في التعرضات أو الشفعة، بغية حماية وصون 

العقار في طور التحفيظ خالل فترة الطوارئ الصحية، فماذا عن دور القضاء 

واملحافظ على األمالك العقارية في حماية الحقوق الواردة على العقار في طور 

التحفيظ خالل فترة الطوارئ الصحية؟، هذا ما سوف نراه من خالل املطلب 

 املوالي.

ر القضاء واحملافظ على األمالك العقارية يف محاية املطلب الثاني: دو

 احلقوق الواردة على العقار يف طور التحفيظ يف ظل حالة الطوارئ الصحية

ال يخفى على أحد الدور الذي يلعبه القضاء في حماية الحقوق عن طريق 

إصداره ملجموعة من األحكام والقرارات للفصل في النزاعات بين املتخاصمين، 

وفي مجال التحفيظ العقاري ونظرا ألن مسطرة التحفيظ باملغرب هي  إال أنه

مسطرة إدارية تبتدأ إدارية وتنتهي إدارية حتى وإن كانت تتخللها املسطرة 

القضائية، فهي تبقى على سبيل االستثناء في العقار في طور التحفيظ، خالل 

هم في حالة النزاع مرحلة التعرضات، وحتى وإن كانت كذلك ال ننس ى بأنه لها دور م

بشأن التعرضات إال أنه ما يهمنا في هذا الصدد هو دور القضاء في حماية الحقوق 
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الواردة على العقار في التحفيظ خالل  حالة الطوارئ الصحية )الفقرة األولى(، 

وال ننس ى كذلك الدور الكبير الذي يقوم به املحافظ على األمالك العقارية  في 

اري، من خالل مختلف القرارات التي يتخدها سواء مسطرة التحفيظ العق

بشأن مطلب التحفيظ أو التعرضات، أو قرار تأسيس الرسم العقاري الذي يعتبر 

أهم هذه القرارات، وبالتالي فإنه ومن خالل القرارات الصادرة عنه نجد بأنه 

ي يقوم بدور مهم في حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ خاصة ف

ظل حالة الطوارئ الصحية، وعليه سوف نتطرق في الفقرة املوالية إلى دور 

قرارات املحافظ على األمالك العقارية بشأن التعرضات خالل املرحلة اإلدارية  

للتحفيظ، ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن قرار عدم إصدار املحافظ لقرار 

 التحفيظ، وذلك كله خالل فترة الطوارئ الصحية.  

 طور يفاحلقوق الواردة على العقار  قرة األوىل: دور القضاء يف محايةالف

 التحفيظ يف ظل حالة الطوارئ الصحية

وكما هو معلوم فإن مسطرة التحفيظ هي مسطرة إدارية ال يتوالها 

القضاء إال استثناء في حالة وجود تعرضات، على عكس بعض الدول كتونس 

 .267ة قضائيةالتي تعتبر مسطرة التحفيظ فيها مسطر 

وبالتالي فإن املسطرة القضائية ما هي إال امتداد للمسطرة اإلدارية 

للتحفيظ، بحيث يتدخل القضاء في الحالة التي يقوم فيها املحافظ على األمالك 

العقارية بإحالة مطلب التحفيظ والوثائق املتعلقة به إلى املحكمة االبتدائية 

، 14.07من القانون رقم  32يات الفصل التي يقع العقار بدائرتها، طبقا ملقتض

وذلك في حالة ما إذا حدث نزاع بين طالب التحفيظ واملتعرض وتعذر الصلح 

                                                           
راه في القانون أطروحة لنيل شهادة الدكتو ،دور االجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري ،وردة غزال 267

 ،2010/2011ة لسنة الجامعيا ،جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ،الخاص

 .11الصفحة 
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من نفس القانون، وذلك خالل الثالثة أشهر  31بينهما استنادا إلى نص الفصل 

من ظهير التحفيظ  23املوالية النصرام األجل املنصوص عليه في الفصل 

ين على املحافظ على األمالك العقارية التقيد بهذا األجل ، أي أنه يتع268العقاري 

قبل توجيه امللف إلى املحكمة االبتدائية، وبالتالي افتتاح الدعوى للفصل في 

النزاع، وقد نظم املشرع املغربي إجراءات املسطرة القضائية للتحفيظ في 

دور  من ظهير التحفيظ العقاري، ومن هنا يتضح 51إلى الفصل  34الفصول من 

القضاء في حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ واملتمثلة في 

التعرض، إال أنه وكما هو معلوم فإنه ومن اإلجراءات التشريعية  املتخدة في ظل 

بمقتض ى مذكرة الرئيس  حالة الطوارئ الصحية وأهمها تعليق الجلسات

والتي  2020مارس  16ة في ، الصادر 269املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية

تقض ي بتعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم اململكة املغربية ابتداء 

، حتى إشعار آخر، إال أنه قد تم استثناء بعض 2020مارس  17من يوم الثالثاء 

، 270الجلسات من التعليق نظرا لخصوصيتها من بينها القضايا االستعجالية

العقاري ليست من بين هاته القضايا التي طالها واملالحظ بأن قضايا التحفيظ 

االستثناء، وبالتالي فإنه يتعين على قضاء املوضوع عدم البت في النزاعات 

املتعلقة بحماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ إال بعد استئناف 

                                                           
ذا نص إ ،من هذا القانون 6" دون المساس بأحكام الفصل  :على أنه 17.07من القانون رقم  23ينص الفصل  268

فإن مطلب  ،دالمحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم إلجراء عملية التحدي
 ر.ن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله باإلنذاالتحفيظ يعتبر الغيا وكأ

ئبه انجاز عملية يعتبر مطلب التحفيظ كذلك الغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على األمالك العقارية أو نا
 التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

وفق  ،ة يقومفإن المحافظ على األمالك العقاري ،21المقررة في الفصل  أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات

ة العقارية بنشر وتعليق إعالن يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظ ،من هذا القانون 18الفصل 

 خالل أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
في حالة تحديد  وينشر من جديد ،شهر الموالية للتحديد النهائي للعقارينشر هذا اإلعالن داخل أجل أقصاه أربعة أ
 تكميلي الحق ينتج عنه تمديد حدود العقار".

حاكم في موضوع تنظيم العمل بالم ،1/151مذكرة الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية عدد  269

 .2020مارس  16وافق لالم 1441رجب  21في الرباط بتاريخ  ،للوقاية من وباء كورونا
تفاديا  ،جلةوهي القضايا التي ال تحتمل التأخير حيث يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستع 270

 لضياع حقوق أحد األطراف في انتظار البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع.
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قديم انعقاد الجلسات بهذه املحاكم، وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن آجال ت

التعرضات هي في األصل متوقفة بمقتض ى املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة 

بحالة الطوارئ الصحية. وهنا يمكن أن يثار السؤال بخصوص دور القضاء 

االستعجالي في حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ في ظل حالة 

ن بين القضايا الطوارئ الصحية مادامت القضايا االستعجالية تعتبر م

 املستثناة من تعليق انعقاد الجلسات؟.

املتعلق بالتحفيظ العقاري، نجد بأن  14.07بالرجوع  إلى القانون رقم 

حاالت تدخل القضاء االستعجالي تشمل فقط مرحلة ما بعد تأسيس الرسم 

العقاري، بحيث يتدخل في إطار مؤسسة التقييد االحتياطي وذلك من خالل 

، 14.07من القانون رقم  85وكولة له بمقتض ى مضمون الفصل الصالحيات امل

الذي  يعطي لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييده احتياطيا 

لالحتفاظ به مؤقتا بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية التي 

من نفس  86يقع العقار في دائرة نفوذها، وكذلك نص الفقرة األخيرة من الفصل 

القانون التي تخول لرئيس املحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت األمر 

بالتشطيب على التقييد االحتياطي كلما كانت األسباب املستند عليها غير جدية 

أو غير صحيحة، وكذلك نجد القضاء االستعجالي حاضرا فيما يتعلق 

بالحجز طبقا  بالحجوزات العقارية، بحيث يمكنه التشطيب على الحجز واإلنذار 

 من ظهير التحفيظ العقاري. 87ملقتضيات الفصل 

نالحظ من خالل مقتضيات الفصول أعاله بأن نطاق تدخل القضاء 

االستعجالي يشمل فقط العقار املحفظ دون العقار في طور التحفيظ، وبالتالي 

فإننا ال نلمس أي دور له في حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ 

خالل حالة الطوارئ الصحية، وهو أمر بديهي مادامت جميع اآلجال التشريعية 
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املتعلقة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري متوقفة سواء منها املتعلقة بالعقار في 

طور التحفيظ أو العقار املحفظ، مما يضفي نوعا من الحماية على هاته الحقوق 

 حتى في غياب تدخل مؤسسة القضاء االستعجالي.

الفقرة الثانية: دور احملافظ يف محاية احلقوق الواردة على العقار يف طور 

 التحفيظ يف ظل حالة الطوارئ الصحية

 وهو ما سنتطرق إليه على الشكل التالي:

 للتحفيظ: االدارية املرحلة خالل التعرضات بشأن املحافظ قرارات دور -

 من الحقوق  يةحما في مهما دورا العقارية األمالك على املحافظ يلعب

 التحفيظ مطلب على التعرضات بشأن القرارات من ملجموعة اتخاده خالل

 فقرته في العقاري  التحفيظ ظهير  من 29 الفصل مقتضيات خالل من ذلك ويظهر 

 التعرض برفض العقارية األمالك على املحافظ قرار  يكون :"  فيها جاء التي الثالثة

 القرارات أهمية لنا تتضح الفقرة هذه خالل من ،"القضائي للطعن قابل غير 

 ويتم الحقوق، حماية في ودورها العقارية األمالك على املحافظ قبل من املتخدة

 بينها من أسباب لعدة العقارية األمالك على املحافظ قبل من التعرض رفض

 نفس من 27 الفصل في املحدد العادي القانوني األجل خارج التعرض تقديم

 عدم حال في االستثنائي األجل خارج املقدم التعرض رفض يمكنه كما القانون،

 كما األجل، داخل تعرضه تقديم من منعته التي لألسباب املبينة بالوثائق إدالءه

 يوجد التي االبتدائية املحكمة إلى وجه قد امللف كان حال في التعرض يرفض أنه

 من 29 الفصل ملقتضيات طبقا وذلك تحفيظه، املراد العقار  نفوذها دائرة في

 .العقاري  التحفيظ ظهير 
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إال أن ما يهمنا في هذا اإلطار هو قرار رفض التعرض في حال قدم خارج 

األجل القانوني لتقديم التعرض، بحيث أنه وفي ظل حالة الطوارئ الصحية ال 

يمكن أن نتحدث عن قرار رفض التعرض خارج األجل ما دامت املادة السادسة 

ة الطوارئ الصحية قد جاءت واضحة، ففي هذه من املرسوم الخاص بحال

الحالة يتعين على املحافظ على األمالك العقارية أن يوقف سريان هاته اآلجال 

إلى حين اإلعالن عن استئنافها بشكل رسمي، حماية لحق املتعرض في املطالبة 

بحقه على العقار املراد تحفيظه، خاصة وأن قرار املحافظ برفض التعرض يعتبر 

 ئي وغير قابل للطعن القضائي كما سبق بيانه.نها

 حافظ لقرار التحفيظ خالل حالة الطوارئ الصحية:عدم إصدار امل-

 14.07بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل األول من القانون رقم 

نجدها تنص على أنه " تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها 

ا عداه من الرسوم، وتطهير امللك من جميع تأسيس رسم عقاري وبطالن م

 الحقوق السالفة غير املضمنة به؛".

من  63و 62يتضح من خالل نص هذه الفقرة وكذا مقتضيات الفصلين 

بأن قرار تأسيس الرسم العقاري يعتبر من أهم القرارات التي  271نفس القانون 

سم يطهر العقار يتخدها املحافظ على األمالك العقارية على اعتبار أن هذا الر 

من ما عداه من الرسوم، وبالتالي ال يمكن للشخص املتضرر من هذا الرسم 

العقاري أن يطالب بحقه بناء على دعوى عينية، خاصة وأن املشرع املغربي قد 

                                                           
ي نهائي وال أن :"إن الرسم العقارالمتعلق بالتحفيظ العقاري على  14.07من القانون رقم  62ينص الفصل  271

لى العقار وقت ويعتبر نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية والتحمالت العقارية المترتبة ع ،يقبل الطعن
 تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة".

ي مواجهة ف ،فظمن نفس القانون :"إن التقادم ال يكسب أي حق عيني على العقار المح 63وينص كذلك الفصل 

 وال يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري". ،المالك المقيد
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أعطى للمحافظ على األمالك العقارية صالحية تحفيظ العقار خالل أجل 

 الثالثة أشهر املوالية النصرام أجل التعرض.

وهنا يمكن أن نطرح التساؤل في حالة إصدار املحافظ على األمالك 

العقارية للرسم العقاري بعد انتهاء أجل التعرض دون االنتباه إلى توقف اآلجال 

الناتج عن إعالن حالة الطوارئ الصحية، مما أدى إلى املساس بحقوق الغير 

غير قابل ألي نوع من مادام أن قرار تأسيس الرسم العقاري يعتبر قرارا نهائيا و 

أنواع الطعون كما سبق بيانه، ففي هذه الحالة نجد بأن املشرع املغربي قد 

تدخل وأثار مسؤولية املحافظ على األمالك العقارية لحماية سائر الحقوق، 

، 272من ظهير االلتزامات والعقود 80و 79وذلك من خالل مقتضيات الفصول 

، وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى 27314.07من القانون رقم  97وكذا الفصل 

أنه في حالة إعسار املحافظ على األمالك العقارية تحل محله الوكالة الوطنية 

الذي  58.00للمحافظة العقارية  طبقا ملقتضيات املادة األولى من القانون رقم 

يقض ي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

 .  14.07من القانون رقم  100ضيات الفصل والخرائطية  ومقت

وبالتالي ولحماية حقوق األفراد التي قد يؤدي تأسيس الرسم العقاري في 

ظل حالة الطوارئ الصحية إلى املساس بها، يتعين على املحافظ على األمالك 
                                                           

لناتجة من قانون االلتزامات والعقود على أنه:"الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار ا 79ينص الفصل   272

 مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها".

لناتجة ن نفس القانون على أن: "مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار ام 80وينص الفصل 

 عن تدليسهم أو عن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
 .إال عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها" ،وال تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه األضرار

ا عن على أنه:" إن المحافظ على األمالك العقارية مسؤول شخصي 14.07قانون رقم من ال 97ينص الفصل   273

 الضرر الناتج عن:
 فال التضمين بسجالته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛إغ-
 ل تقييد أو بيان أو تقييدن بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكإغفال التضمي-

 احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
لمذكور ساد أو بطالن ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا االستثناء اف-

 .73في الفصل 

 من قانون االلتزامات والعقود." 80و 79والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 
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العقارية عدم إصدار قرار التحفيظ إلى حين استئناف احتساب مختلف اآلجال 

 علقة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري.التشريعية املت

 :خامتة

نلخص من خالل ما سبق أننا حاولنا من خالل صفحات هذا املقال 

الوجيز، الوقوف على أهم السبل القانونية التي أوجدها املشرع املغربي في ظل 

الوضعية االستثنائية التي شهدها املغرب، واملتمثلة في اإلعالن عن حالة 

ئر أرجاء التراب الوطني، وذلك من أجل حماية حقوق الغير الطوارئ الصحية بسا

الواردة على العقار في طور التحفيظ باعتبارها حقوق استعجالية، سواء منها 

تلك املتعلقة بوقف آجال تقديم التعرض أو الحق في الشفعة، باإلضافة إلى أننا 

العقارية في قمنا بتسليط الضوء على دور كل من القضاء واملحافظ على األمالك 

حماية هذه الحقوق وصونها من الضياع كما سبق بيانه، وذلك بغية تحقيق 

األمن واالستقرار داخل املجتمع،  باإلضافة إلى تحقيق ما يسمى باألمن العقاري 

 أو باألحرى األمن القانوني وإعطاء لكل ذي حق حقه.

 وانطالقا من جميع ما سبق نقترح التوصيات التالية:

اق التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، باإلضافة توسيع نط-

 إلى تحسيس املواطن بأهمية هذه الوسائل االلكترونية وسرعتها ونجاعتها.

توسيع كذلك نطاق تدخل القضاء في البت في التعرضات خاصة القضاء -

 االستعجالي.

العقاري، توفير اإلمكانيات املادية والبشرية للمصالح املكلفة بالتحفيظ -

باإلضافة إلى حثهم على استخدام الوسائل االلكترونية لتخفيف العبء على 

املواطن واملحافظ في نفس الوقت لتالفي أي نوع من التراكم الذي قد يقع 
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مستقبال. باإلضافة إلى الحث على ضرورة اتجاه الدولة ككل إلى رقمنة عمليات 

لحة في وقتنا الحالي خاصة في التحفيظ العقاري، والقضاء ألنه أصبح ضرورة م

 مثل هذه األزمات املثمثلة في اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية.
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 جعفر باجيالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 علىحية وحالة الطوارئ الصكورونا جائحة أثر 
 احملاماة مهنة

 :ةــــمقدم

لقد إرتبط نشاط اإلنسان مند بداية التاريخ بمجموعة من املخاطر والتي 

شكلت على الدوام تهديدات تواجه حياته وممتلكاته ومقومات بيئته، وتتعدد 

أنواع هذه املخاطر بحسب مصدرها، حيث إن بعضها اليد إلنسان فيه، وتسمى 

عضها األخر غالبا ما يكون لإلنسان ذخل فيه، سواء بصفة املخاطر الطبيعية، وب

 مباشرة أو غير مباشرة، وتسمى املخاطر الصناعية أو التكنولوجية. 

وهكذا نجد املخاطر الطبيعية_ مخاطر األوبئة واألمراض_ قد أثارت 

القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية في   العديد من اإلشكاالت ذات األبعاد

األمن الصحي العاملي وبالعوائق واإلكراهات الناجمة عنها في مجال إرتباطها ب

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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( سنة H1N1و) 2003سنة  SRASتبادل السلع، والخدمات، وذلك مرورا بوباء 

ليتجدد النقاش اليوم على املستوى الدولي  2014( سنة EBOLAأو ) 2009

ره . بإعتبا274(، على املعامالت19بخصوص أثار ڤيروس كورونا املستجد)كوفيد

باء صحي عاملي، أضحى معه لزاما على كل شخص أن يتحرى بأقص ى درجات 

 الوقاية الصحية، حتى ال يعرض نفسه ومعه األخرين لخطر اإلصابة بهذا الوباء. 

وإتخدت معه كافة بلدان املعمور، إجراءات لحالة الطوارئ الصحية، 

خافة من شبه موحدة، تجلت في إغالق الحدود والحجر الصحي ملواطنيها، م

إنتشار العدوى التي حصدت أرواحا بشرية عديدة بالكثير من الدول، وهذا ما 

وجد معه العالم اليوم نفسه أمام تحديات جسيمة، أجبرته على إتخاذ قرارات 

مهمة بغية منع التجمعات البشرية، التي من ضمنها تجمعات أماكن التي تضم 

ع إجراءات وقائية صارمة في العديد من األشخاص، مما أصبح معه لزاما إتبا

ظل األوضاع الصعبة، التي تحتاج لتدابير إستثنائية توفق بين متغيرين أساسين، 

وهما إستمرار اإلدارة في تقديم خدماتها ما أمكن من جهة، ومنع التجمعات 

 275البشرية من جهة أخرى.

وعلى املستوى الوطني فقد أثر ڤيروس كورونا على املؤسسات القضائية 

عامة وذلك من خالل توقيف الجلسات حتى إشعار آخر وعلى عمل  بصفة

إقباال  املحامي بصفة خاصة نظرا ملا يعرفه هذا املرفق من إكتظاظ وإزدحام و

 من قبل التقاضين داخل مقراتها بالرغم من إنتشار ڤيروس كورونا 

                                                           
من كورونا، مقال د الصالحي، أثر تطبيق األليات اإللكترونية على حسن سير عمل إدارة المحافظة العقارية في زمحم -274

 22.45على الساعة  2020ماي  9عليه بتاريخ  االطالع، تم www.maroclaw.comمنشور بموقع 

ع لصحية، مقال منشور بموقعبداإلله معداد، الخدمة اإللكترونية بالمغرب، أي بديل في ظل حالة الطوارئ ا 275

https://alkanounia. info 00.14على الساعة  2020ماي  9عليه بتاريخ  االطالع، تم 
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ويعد املحامي في هذا املجال من أبرز األشخاص الذي يكون له تجمع 

ة مع موكليه سواء داخل املحاكم أو في مكتبه مما قد يكون سببا في بصفة دائم

انتشار الڤيروس داخل املحاكم وإنتقاله بين املوظفين واملواطنين الدين يلجون 

املحاكم، لذلك فقد تقرر إغالق جميع مكاتب املحامين وتوقيف القضايا التي 

 وباء يكون لها تواصل دائم مع املحامي للحد من انتشار هذا ال

وفي هذا النسق، بدلت كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة 

بمجهودات كبيرة من أجل تحديث وسائل العمل بالنسبة للمحامي للحد من تأثير 

افع املحامي  هذا التوقيف على عمله من بين هذه الوسائل التي ثم  إحداتها هي تر

التخابر مع موكليه داخل  عن بعد. وإحداث منصات إلكترونية تمكن املحامي من

 املؤسسات السجنية. 

وقد ساهم هذا الوباء في يقظة املشرع لخلق مشروع إستعمال الوسائل 

اإللكترونية في اإلجراءات القضائية والتي يؤطرها التقاض ي عن بعد بالنسبة 

 للمحامي. 

وعلى هذا األساس نتساءل ما مدى تأثير جائحة كورونا على طبيعة عمل 

 وخلق سبل جديدة للتقاض ي عن بعد؟املحامي 

ومن أجل اإلحاطة بهذا املوضوع بنوع من التفصيل قررنا التطرق لهذا 

عمل املحامي في ظل جائحة  املبحث األول: طبيعة املوضوع على الشكل الثالي:

املبحث الثاني: التقاض ي عن بعد بالنسبة للمحامي وطرق تواصله مع . كورونا

 .موكليه
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 : طبيعة عمل احملامي يف ظل جائحة كورونا املبحث األول

إن طبيعة عمل املحامي تندرج ضمن العمل الحر لذلك فإن عمله يعتمد 

على البت في امللفات ألنها مهنة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة وذلك أن 

املحامي يدخل ضمن مساعدي القضاء إذ ينير للقاض ي الطريق للوصول إلى 

( فرضت على مهنة 19ة كورونا املستجد)كوفيدالحق، ولكن في ظل جائح

املحاماة بعض القيود في مزاولة طبيعة عمله وتنقله داخل كافة التراب الوطني 

وهذا ماسنتطرق إليه في )املطلب األول(، وكذلك تم توقيف الجلسات التي  

افع عنها املحامي في ظل األحوال العادية وتوقيف أجال الطعن فيها وهذا  يتر

 ق إليه في)املطلب الثاني (.ماسنتطر 

 املطلب األول: عمل احملامي وتنقله يف الظروف العادية واالستثنائية

إن عمل املحامي يقتض ي منه التنقل داخل أرجاء محاكم  اململكة في 

األحوال العادية وهذا ماسنتطرق إليه في )الفقرة األولى( لكن بفعل الحالة التي 

من تنقل املحامي  اال في الحالة االستثنائية فرضتها حالة الحجر الصحي قلصت 

 وهذا ما سنتطرق إليه في)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: عمل احملامي وتنقله يف الظروف العادية

إن طبيعة مهنة املحاماة كمؤسسة من مؤسسات العدالة ال تستقيم 

باملحاكم املحاكمة العادلة في غيابها، لذلك فإن الكل يعرف أن حضور املحامي 

واإلدارات املختلفة في زمن الحجر الصحي يفرضه القانون وتفرضه املساطير 

القانونية املرتبطة بحماية الحقوق والحريات، هذه املساطير التي تشترط لزوما 

حضور املحامي إلى جانب كل شخص في حالة إعتقال سواء أمام الضابطة 

لتحقيق أو أمام املحكمة أو القضائية أو أمام النيابة العامة وأمام قاض ي ا

باملؤسسة السجنية، وفي هذا اإلطار ذهبت املبادئ األساسية لألمم املتحدة 
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بشأن دور املحامين'' أنه لكل شخص الحق في طلب املساعدة من محام يختاره 

بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، والدفاع عنه في جميع مراحل اإلجراءات 

 الجنائية''.

ى أن طبيعة املهنة تفرض على املحامي ضرورة قيامه وهذا باإلضافة إل

باإلجراءات القانونية املرتبطة باألجل أمام جميع اإلدارات أو املحاكم، خشية 

 سقوط حقوق املوكلين أو التقاضين.

واألكيد أن املحامي يزاول مهامه قانونا بمجموع تراب اململكة طبقا للمادة 

، التي تقر بضرورة تنقله في مجموع 276حاماةاملنظم ملهنة امل 28.08من قانون  30

التراب الوطني للقيام بمهامه القانونية، والحقوقية تفرضه عليه الواجبات 

امللقاة على عاتقه لضمان املحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات في 

جميع الظروف ولو كانت إستثنائية، مالم يتم إيقاف املساطير وإلغاء أو إيقاف 

 عتقال وإغالق املحاكم وإطالق صراح السجناء.حاالت اإل 

ومن هذا املنطلق بإعتبار املحاماة مهنة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة 

طبقا للمادة األولى من قانون املحاماة، واملحامي تبعا لذلك ال يخضع ألي سلطة 

ا رئاسية، عكس باقي مكونات العدالة وباقي املوظفين أو األجراء الذين غالبا م

يكونون مقيدين من حيث العمل وطبيعته بمكان معين وعمل معين تحت سلطة 

رئاسية، وعلى هذا األساس فإن تنقل املحامي بمجموع التراب الوطني للقيام 

املنظم ملهنة  28.08واملادة األولى من قانون  30بمهامه مؤسس قانونا على املادة 

ى أنها حرة مستقلة وحددت مجال املحاماة هاتين املادتين حددت طبيعة املهنة عل

ومكان إشتغال املحامي، لذلك فإن تنقل املحامي للقيام بمهامه القانونية 

                                                           
المتعلق  28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20)1429شوال  20صادر في  1.08.101هير شريف رقم ظ -276

 .2008نونبر  6، بتاريخ 5680بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الجريدة الرسمية عدد: 
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والحقوقية ال يحتاج قانونا ألي إذن أن التوفر على البطاقة املهنية كافي إلثبات 

 277الصفة.

 لظروف االستثنائيةالفقرة الثانية: تنقل احملامي يف ظل ا

في هذه الظروف الحالية، يعتبر الوسيلة الوحيدة  إن الحجر الصحي املتخد

الناجعة ملواجهة وباء كورونا املستجد، وهذا ما يستدعي أن ينضبط الجميع 

 بدون إستثناء لهذا اإلجراء، وأن ال يغادر أي واحد مواطن كان أو أجنبي مقيم أو 

طة غير مقيم بيته أو محل إقامته اإل في حاالت محددة وألسباب مستعجلة مرتب

اقعا، ولكن بالرجوع  باملعيش اليومي، أو العمل الذي ال يمكن تأجيله قانونا أو و

لطبيعة عمل املحاماة، فإن تنقل املحامي في هذه الظروف الصعبة اإلسثتنائية 

ينبغي أن يتم بشكل إستثنائي أي أن ال يكون هناك تنقل إال إذا فرضته طبيعة 

للمحامي وأسرته وزمالئه، ومساهمة منه العمل والضرورة والواجب املنهي حماية 

في الحد من تفش ي الڤيروس القاتل، أن الحد من التنقل الغير املبرر سوف يقلل 

 من تواجد. املحامين باملحاكم ويجنب اإلكتضاض الغير املبرر.

كما أن الهدف من خلق قنوات التواصل بين املحامين عن طريق 

اقع التواصل االج تماعي هو التضامن والتعاون املنهي، الواتساب وغيره من مو

سوف يحمي جميع املحامين من التنقل خارج املدن وداخلها إال في حالة الضرورة 

   278القصوى التي تتطلب الحضور الشخص ي.

 

 

                                                           
عليه  االطالعتم  www.m. age war. Orgحمد أمغار، تنقل المحامي في زمن كورونا، مقال منشور بموقع م -  277
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  املطلب الثاني: توقيف اجللسات بالنسبة للمحامي تأجيل األجال

م ونظرا ملا يعرفه إن وزارة العدل خوفا من إنتشار وباء كورونا داخل املحاك

هذا املكان من إختالط بين املوظفين والقضاة واملحامين من جهة واملتقاضين 

من جهة أخرى قررت وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية توقيف 

الجلسات وهذا ماسنتطرق إليه )الفقرة األولى(، إلى أنه من ناحية األحكام 

داخل األجال املحدد لها تم تأجيلها هذا القضائية التي كان يجب الطعن فيها 

 ماسنتطرق إليه في)الفقرة الثانية (.

 الفقرة األوىل: توقيف اجللسات بالنسبة للمحامي

) هو توقيف الجلسات 19إن من أثر وباء ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد

داخل كافة أرجاء محاكم اململكة، حيث صدر عن املجلس األعلى للسلطة 

حول تنظيم العمل باملحاكم للوقاية من  2020مارس  17غ بتاريخ القضائية بال 

 زمن وباء كورونا. 

إال أنه في إطار تدبير طريقة اإلشتغال داخل املحاكم وتفادي اإلزدحام وضع 

املجلس الئحة بالجلسات التي ال يمكن تعليق انعقادها، وهذه القضايا التي لم 

اف  ع فيها وهي تختص بالقضايا التالية:يتم توقيفها يمكن للمحامي أن يبقى يتر

_ الجنايات ُوالجنح الخاصة باملتهمين الذين يكونون في حالة إعتقال 

 إحتياطي ومودعين باملؤسسات السجنية.

_ قضايا التحقيق للتقرير في وضعية األظناء املقدمين للتحقيق معهم. 

 لة سراح.وبعد إيداعهم في إحدى املؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حا

_ قضايا األحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات 

 إعادة التربية أو تسليمهم إلى ذويهم.
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_ القضايا اإلستعجالية، وهي القضايا التي ال تحتمل التأخير، إذ يتعين 

البث فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق 

 في إنتظار البث في النزاع من قبل محكمة املوضوع.أحد األطراف 

وعالقة باملوضوع طالبت جمعية هيأت املحامين باملغرب، السلطات 

القضائية والحكومية بتعليق الجلسات املبرمجة في جميع املحاكم، بما في ذلك 

جلسات البحوث والتقديم، بإستثناء الجلسات التي تهم أشخاصا خاضعين 

ية، وبإقتصار الجلسات في املحاكم املدنية والتجارية واإلدارية إلجراء سالب للحر 

على جلسات القضاء اإلستعجالي واألوامر املبنية على طلب، وبتفعيل املساطر 

الكتابية وعدم تسريع البت في امللفات األخرى، حفاظا على حقوق املتقاضين 

ر املوحد لجميع الدين هم مدار العملية القضائية، وسجل البالغ الجمعية القرا

هيأت املحامين باملغرب بالتوقيف الفوري لجميع املحاميات واملحامين عن 

تقديم خدماتهم أمام جميع املحاكم، في ظل عدم إمكانية أداء املحامين مهامهم 

 بنجاعة وفعالية.

أما فيما يخص تدبير طريقة العمل في ظل ما يشهده املغرب من تفش ي 

علنت وزارة العدل وتنسيق مع املجلس األعلى (، أ19ڤيروس كورونا )كوفيد

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تعليق كافة الجلسات بمحاكم 

اململكة. وجاء في البالغ املشترك أنه في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من 

(، وحرصا على سالمة كل 19تفش ي وإنتشار وباء كورونا املستجد)كوفيد

ين بمحاكم اململكة من قضاة وموظفين ومساعدي القضاء)أي العامل

املحامين(، واملتقاضين واملرتفقين، وإنسجاما مع التدابير التي تم اإلعالن عنها 

 من طرف الحكومة ملحاصرة هذا الوباء.
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_في ظل هذه الظرفية إذا رفض املحامي تقديم املساعدة القضائية 

يا التي لم يتم توقيفها فهل يتعرض بدعوى ان هناك الحجر الصحي في القضا

 للعقوبة التأديبية من طرف النقيب ام ال؟ 

إن نظام املساعدة القضائية في املغرب نظمه املشرع املغربي بمقتض ى 

كما نظمه بمجموعة  2791966مرسوم امللكي بمثابة قانون صادر بتاريخ فاتح نونبر 

انون املنظم ملهنة والق 280من النصوص املتفرقة كقانون املسطرة املدنية 

باإلضافة إلى نصوص   281املحاماة، وظهير حوادث الشغل واألمراض املهنية 

 أخرى 

ة واملساعدة القضائية يمكن تعريفها بأنها'' التدبير الذي أقره املشرع لفائد

املتداعين الذين ال تمكنهم حالتهم املادية من دفع نفقات الدعوى، فيستطعون 

السير بها وإتمام جميع إجراءات التحقيق فيها، حتى بموجبه رفع هذه الدعوى و 

صدور الحكم وتبلغه والطعن فيه عند االقتضاء بالطرق القانونية وإجراء 

تنفيذه، وتسخير محام يساعدهم في خصومتهم مجانا دون الزامهم بدفع الرسوم 

والنفقات املقررة في القانون أو من قبل املحكمة وذلك بصورة مؤقتة أو نهائية 

 حسب األحوال. 

 ومن بين النصوص التي أشارت لنظام املساعدة نجد:     

                                                           
المساعدة القضائية، الجريدة الرسمية عدد بمتابة قانون يتعلق ب 1386رجب  17بتاريخ  514_ 65رسوم ملكي رقم م - 279

 من الظهير الشريف رقم 15، كما تم تغييره بمقتضى المادة 2379(،ص1966نونبر  16)1386بتاريخ شعبان  2820

سمية عدد الجريدة الر 1993( المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1992ديسمبر  29)1431رجب  4الصادر في  1.92.280

 .1836(،ص1992ديسمبر  30)1413جب ر 5بتاريخ  4183

( بالمصادقة على نص 1974شتنبر 28)1494رمضان  11بتاريخ  1.74.447_ ظهير شريف بمثابة قانون رقم    280

 .2741(ص 1974شتنبر 30)1334رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230القانون المسطرة المدنية الجريدة الرسمية عدد

المتعلق  18_12( بتنفيذ القانون 2014ديسمبر  29)1436ربيع األول ر في صاد 1.14.190ظهير شريف رقم  - 281

 .489(،ص 2015يناير 22)1436ربيع األول  01بتاريخ  6328بالتعويض عن حوادث الشغل، الجريدة الرسمية عدد 
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من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أنه'' يستفيد  273_ الفصل 

من املساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوي 

دة حقوقه في كل دعوى بما في ذلك االستئناف وتسري آثار مفعول املساع

 القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ األحكام القضائية. 

من ق م م الذي يقض ي بإمكانية الحصول على املساعدة  56_ الفصل 

القضائية ملباشرة إجراءات التحقيق التي يمكن أن تأمر بها املحكمة تلقائيا أو 

 بناءا على طلب األطراف 

خيرة التي جاء فيها''... يوقف أجل من ق م م في فقرته األ  358_ الفصل 

الطعن ابتداءا من إيداع طلب املساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة 

النقض ويسري هذا األجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب املساعدة 

 القضائية للوكيل املعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار رفض للطرف عند اتخاذه

كما وقع تغييره  1913ي الصادر سنة _ كما أن ظهير التحفيظ العقار 

نص على املساعدة القضائية بموجب الفصل  14.07وتتميمه بموجب القانون 

 282.325و 26و  25

بما ان الجلسات التي تم توقيفها في كافة محاكم اململكة فإنه ال تكون فيها 

ة اية مساعدة قضائية في ظل هذه الفترة الوبائية، ولكن بما ان القضايا الجنائي

التي لم يتم تعليق جلساتها فإن املساعدة القضائية تظل موجودة ويكون 

منصوص عليها بقوة القانون في القضايا املعروضة على الجنايات هي التي يتم 

تفعيل فيها نظام املساعدة القضائية على اعتبار أن مؤازرة املحامي فيها للمتهم 

                                                           
 ة والقضائية،ر، قراءة في بعض إشكاالت نظام المساعدة القضائية في القانون المغربي للدراسات القانونيمبارك األزع - 282

 2020سنة  31مجلة المنارة، العدد 
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ينص على أنه'' تكون  283يةمن قانون املسطرة الجنائ 316ضرورية ألن الفصل 

 مؤازرة املحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات. 

 وتكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحاالت األتية:

_ إذا كان املتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو 

 اع عن نفسه'' مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها اإلخالل بحقه في الدف

 أما إذا ثم تقديم املتهم أمام النيابة العامة أو أمام قضاء الحكم، وكان ال 

 يتوفر على محامي للدفاع عنه فالقاض ي في هذه الحالة يعين له محامي. 

واملساعدة القضائية تتم عن طريق الالئحة املوضوعة من طرف النقيب 

اإلعتماد على الالئحة بالترتيب للمحامين املكلفين باملساعدة القضائية، ويتم 

املوضوع من طرف النقيب. إال أن التساؤل الذي يمكن طرحه هنا في الحالة التي 

يرفض املحامي تقديم املساعدة القضائية بداعي ڤيروس كورونا فهل تتم 

 معاقبته؟ 

ففي هذه الحالة إذا قدمت املساعدة القضائية للمحامي في زمن كورونا 

جة كورونا فهل يتعرض للعقوبة التأديبية حيت نجد أنه لم ورفض املؤازرة بح

يتم التنصيص على العقوبة التأديبية للمحامي الدي رفض تقديم املساعدة 

 القضائية في زمن كورونا. 

من القانون املنظم ملهنة املحاماة التي تنص  40ولكن بالرجوع إلى الفصل 

ية محاميا، وال يجوز لهذا على تعيين النقيب املستفيد من املساعدة القضائ

 األخير اإلمتناع عن تقديم هذه املساعدة تحت طائلة املتابعة التأديبية. 

                                                           
المتعلق  22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)1423من رجب  25الصادر في  1.02.255قم ظهير شريف ر - 283

 .315يناير صفحة  30بتاريخ  5078بالمسطرة الجنائية الجريدة الرسمية عدد 
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ومن خالل هذا الفصل يتضح لنا أن املحامي إذا رفض تقديم املساعدة 

 القضائية فإنه يتعرض للعقوبة التأديبية يتم توقيعها من طرف النقيب. 

 ل مرسوم الطوارئ الفقرة الثانية: تأجيل األجال من خال

سنتطرق في هذه الفقرة لكل من تعريف األجال)أوال( تم بعض ذلك 

سنتطرق توقيف أجال الطعون في املحاكم من خالل مرسوم الطوارئ الذي 

 صدر في زمن كورونا )ثانيا(.

 أوال: تعريف األجال

 أ_ لغة 

هو مدة الش ئ، أي مدة محددة وزمن معروف ومحدد واألجل الوقت الذي 

 دد إلنتهاء الش ئ أو حلوله.يح

 يقال: ضربت له أجال

ويقال: جاء أجله: إذا حان موته. والجمع أجال. واألجل غاية الوقت املحدد 

  .284لش ئ. وفي التنزيل العزيز '' وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا''

هو الفترة من الزمن يحددها املتعاقدون أو ينص عليها  ب_ إصطالحا:

اض ي ألجل القيام بعمل قانوني، أما أجال الطعون فهي القانون أو يحددها الق

املواعيد التي تنص عليها النصوص القانونية والتنظيمية وتحدد تاريخ بدايتها 

 285وإنقضائها.

                                                           
 1علبه بتاريخ  االطالعتم  www.almany.comمع معجم عربي ألجل في معجم المعاني الجااتعريف ومعنى  - 284

  00.06على الساعة  2020مارس 

الد الدك، توقيف أجال الطعن في األحكام القضائية في القانون المغربي، مقال منشور بموقع خ - 285

www.marocdroit.com  01.13على الساعة  2020مارس  1عليه بتاريخ  االطالعتم . 
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  مام احملاكم يف حالة الطوارئأثانيا: توقيف األجال القانونية للطعن 

ة يتعلق بسن أحكام خاص 292. 2.20في هذا اإلطار صدر مرسوم رقم 

 6867بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية عدد 

'' تنص املادة السادسة منه على أنه يتوقف سريان  2020مارس  24مكرر بتاريخ 

مفعول جميع األجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

لن عنها، ويستأنف الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املع

إحتسابها إبتداءا من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة،  وتستثنى 

منه أحكام الفقرة األولى أعاله أجال الطعن باإلستئناف الخاصة بقضايا 

األشخاص املتابعين في حالة إعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية 

 286واإلعتقال اإلحتياطي''.

علنت وزارة العدل عموم التقاضين واملرتفقين بصدور مرسوم كما أ

يتعلق بسن  2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867بقانون بالجريدة الرسمية عدد 

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، وبموجب املادة 

السادسة من هذا املرسوم، فإن جميع األجال املنصوص عليها في النصوص 

لتشريعية، سواء في قوانين الشكل أو في قوانين املوضوع، وكذا النصوص ا

التنظيمية سيتوقف إحتسابها، وسيستمر هذا التوقف طيلة فترة حالة 

الطوارئ الصحية املعلن عنها، إلى غاية اإلعالن الرسمي عن رفع هذه الحالة، 

ملذكورة، سيستأنف إحتساب األجل إبتداءا من اليوم املوالي لرفع الحالة ا

وبموجب الفقرة الثانية من هذه املادة، فإن أجال الطعن باإلستئناف الخاصة 

بالقضايا املتابع فيها أشخاص في حالة إعتقال، وكذا مدد الحراسة النظرية 

                                                           
بسن أحكام خاصة بحالة  ( يتعلق2020مارس  23)1441من رجب  28صادر في  2.20.292نون رقم مرسوم بقا - 286

رجب  29مكرر بتاريخ  6867الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها الجريدة  الرسمية عدد 

 1782(ص 2020مارس24)1441
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ومدد اإلعتقال االحتياطي املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية، لن 

صحية، وستبقى مسثتناة من يتوقف إحتسابها خالل فترة حالة الطوارئ ال

  287مقتض ى الوقف املنصوص عليه في الفقرة األولى.

من خالل مرسوم الطوارئ والبالغ الصادر عن وزارة العدل، فإنه إذا لم 

يحترم املحامي األجال املنصوص عليها قانونا إلستعمال طرق الطعن العادية 

هذا األجل ولم يحترم وغير العادية، فإن هذا الطعن يسقط بقوة القانون إذا مر 

من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أنه'' تحترم  511وذلك تطبيقا للفصل 

جميع األجال املحددة بمقتض ى هذا القانون ملمارسة أحد الحقوق وإال سقط 

 الحق''. 

ويتبين من خالل هذا الفصل أن املحامي إذا لم يحترم األجال املنصوص 

ف العادية، فإنه سيتعرض للمسؤولية التقصيرية، عليها قانونا في ظل الظرو 

ولكن بخصوص األجال املنصوص عليها في حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن 

(، فإن األجال وقفت بالنسبة للمحامي إلى 19ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد

 حين إنتهاء الحجر الصحي. 

 واصله مع موكليهاملبحث الثاني: احملامي عن بعد وطرق ت

ن جائحة كورونا إستطاعت أن تغير أساليب وطرق العمل فتم تبني إ

العمل عن بعد، والذي لعبت فيه التكنولوجيا وتقنيات التواصل عن بعد دورا 

أساسيا وهاما جدا في هذه املرحلة وذلك بإستعمال الوسائط اإللكترونية في 

ق إليه في اإلجراءات القضائية، والتي يؤطرها التقاض ي الرقمي وهذا ماسنتطر 

)املطلب األول(، ثم بعض ذلك فإن هذه الجائحة منعت املحامي من التنقل إلى 
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املؤسسات السجنية من أجل التواصل مع موكليه املعتقلين وذلك بخوف من 

نقل العدوى داخل املؤسسات السجنية ولذلك تم إحدات التواصل عن بعد بين 

 ب الثاني(.املحامي وموكليه وهذا ماسنتطرق إليه في )املطل

 املطلب األول: احملامي عن بعد 

أثر تفش ي وباء كورونا على سير عمل املحاكم واإلجراءات القضائية، وأدى 

إلى تعطيل مرفق القضاء مما انعكس سلبا على مكاتب املحاماة ماديا وإداريا 

جعل العديد من الدول تفكر في خلق بدائل قانونية قادرة على التكيف مع  كل 

وتوظيفها بالطريقة التي تحقق الغايات وتؤمن سير مرفق العدالة  التحديات

وديمومتها في أداء خدماتها، حيث أصبح التقاض ي الرقمي أو ما يصطلح عليه عند 

البعض بالتقاض ي عن بعد ضرورة ملحة إلدارة مرفق العدالة لضمان تحقيق 

خدمات عدالة ناجزة في أسرع وقت وبأقل تكلفة باإلعتماد على تطبيقات و 

إلكترونية ذكية، تتيح للمحامين التعامل معها بيسر وسهولة عن طريق إستخدام 

 288وسائل حديثة.

ألنه في إطار املحكمة الرقمية سيصير بإمكان املحامين القيام بجميع 

ى اإلجراءات املتعلقة بتبادل الوثائق القضائية،  وتسجيل املقاالت دونما حاجة إل

 بعد إحداث منصة رقمية لهذه الغاية. التنقل إلى املحاكم، وذلك 

وستمكن هذه املنصة الرقمية الخاصة بأصحاب البدلة السوداء من 

 القيام بجميع اإلجراءات التي يقتضيها عملهم مع املحاكم عن بعد. 
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ففي مايتعلق بتبليغ اإلجراءات وتسليم الوثائق، فإن هذه العملية لن 

املحكمة، بل تكفيه بعض نقرات على  تتطلب من املحامي مستقبال أن ينتقل إلى

 لوحة مفاتيح الحاسوب للقيام به. 

وحسب التصور الذي وضعته مدرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة 

العدل فإن تبليغ اإلجراءات وتسليم الوثائق من طرف املحامين الى املحاكم سيتم 

ت وتسليم الوثائق في عن طريق '' مشروع تبليغ'' والذي سيمكن من تبليغ اإلجراءا

بضع ثوان، مع مراعاة كل الضمانات القانونية والتنظيمية، ووفق املعايير 

 واملواصفات التقنية الدولية. 

املنصة الرقمية الخاصة باملحامي ستوفر ألصحاب البدلة السوداء 

باملغرب عدة وظائف، مثل توقيع املقاالت والوثائق املرفقة، واملذكرات بطريقة 

ية إلى املحكمة التي يتعامل معها املحامي، كما أن اإلشعارات املتعلقة إلكترون

 بامللف سيتم التوصل بها من طرف املحامي بطريقة إلكترونية. 

وتهدف وزارة العدل من خالل مشروع املحكمة الرقمية إلى تحقيق 

مجموعة من األهداف، وعلى رأسها تالفي اإلنتقادات التي يوجهها املتقاضون إلى 

ملحاكم بخصوص عدم الوصول إلى املعلومة، وتسهيل عمل القضاة واملحامين، ا

 فضال عن التقليص من إستعمال الورق. 

منصة املحامي للتقاض ي عن بعد هي عبارة عن بوابة إلكترونية يتم 

الولوج إليها عبر شبكة اإلنترنيت، وحسب مديرية الدراسات والتعاون والتحديث 

املعامالت التي تتم بين املحامين واملحاكم عبر هذه بوزارة العدل فإن جميع 

البوابة تتم بطريقة مؤمنة وبسرعة وجودة للتأكد من أن الشخص الذي يريد 

فتح الحساب على املنصة الرقمية الخاصة باملحامين هو بالفعل محام، فال بد 
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من ملء مطبوع تتم املصادقة عليه من طرف مصالح وزارة العدل، حيث يمنح 

 امي قن سري خاص به، يتوصل به عن طريق هاتفه املحمول. للمح

وعبر املنصة الرقمية، يستطيع املحامي أن يطلع على كل األوراق التي توجد 

في مكتبه، من إستدعاءات وغيرها، كما ستعفيه من التنقل إلى املحاكم لتسجيل 

ي، وهو أي مقال، وذلك أن توقيع كل الوثائق سيتم عن طريق التوقيع اإللكترون

 توقيع قانوني يجري التعامل به في املغرب. 

املشروع الذي أعدته وزارة العدل سيعفي املحامين حتى من أداء الرسوم 

بالطريقة التقليدية، إذ ستوضع رهن إشارتهم إمكانية األداء عن طريق البطاقة 

البنكية، عبر املركز املغربي للنقديات، ويتوصل املحامي بوصل يتضمن جميع 

 289علومات املتعلقة بعملية األداء بعد إتمام العملية.امل

اقع فرض على مهنة املحاماة في ظل فترة ڤيروس كورونا  كما أن الو

( أن تغير أدواتها وأن تساير التطور وأن تستفيد من التسويق 19املستجد )كوفيد

ة اإللكتروني، وذلك بأن يتوفر كل محامي على أدوات إلكترونية  قادرة على مواجه

كل األزمات عن طريق إنشاء موقع خاص باملحامي أو مكتب إفتراض ي يمكنه من 

 إنشاء خبرته والحصول على املزيد من العمالء املحتملين وتحويلهم إلى زبناء وهو 

 ما يصطلح عليه الحضور اإللكتروني للمحامي. 

انشاء منصة إلكترونية خاصة باملحامين فقط يكون مركزها نقابة هيئة 

ين الخاصة بكل املحامي تعتمد على شبكة معلوماتية وتكنولوجية متطورة املحام

تجعلها في تحديث مستمر من أجل إستخدامها كأداة في خدمة املحامي من جهة 

والعموم من جهة أخرى عبر ربط أكبر عدد ممكن من الخدمات النقابية بها 
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وتوفر لكل محامي  إضافة إلى إمكانية تقديم كافة أنواع الطلبات النقابية عبرها

حيز إلكتروني له يستطيع من خالله التواصل مع باقي السادة املحامين وتبادل 

اقع التواصل االجتماعي، كما  الخبرات لإلرتقاء باملهنة عوض مناقشتها على مو

توفر املنصة الخاصة باملحامين إمكانية إنشاء مكتب اإلفتراض ي أو بريد إلكتروني 

به مع املنصة اإللكترونية الخاصة باملحاكم عوض  إحترافي يستطيع التواصل

إنشاء حساب إلكتروني باملنصة اإللكترونية الرسمية التي نص عليها مشروع 

القانون وهنا ال بد من التذكير بنمودج يحتذى به هو شبكة املحامين الخاصة 

وهي عبارة عن شبكة أمنة للحاسوب تتيح تبادل  RPVAاإلفتراضية في فرنسا 

 290اءات املدنية والجنائية بين املحامين واملحاكم.إالجر 

ألن هذه الظرفية التي يعيشها املغرب في هذه الفترة بفعل وباء كورونا 

 أكدت على ضرورة التقاض ي عن بعد عن طريق املنصات اإللكترونية. 

 من كورونازاملطلب الثاني: طرق تواصل احملامي يف 

لظروف العادية في مكتب املحامي إن تواصل املحامي مع موكليه يجري في ا

إلستفساره عن مصير قضاياه التي يدافع عنها، ولكن بما أن فترة الحجر الصحي 

( نتج عنها إغالق  مكاتب املحامين 19الناتجة عن ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد

وتوقيف الجلسات داخل كل محاكم اململكة وذلك خوفا من إنتشار العدوى، 

ناك تواصل بين املحامي وموكليه في القضايا املدنية إلى حين وبالتالي لن يظل ه

إنتهاء الحجر الصحي وإذا كان هناك تواصل فسيتم عن طريق الهاتف، ولكن 

يبقى التواصل بين املحامي وموكليه املعتقلين في املؤسسات السجنية عن طريق  

جهيز دورية رئيس النيابة العامة لتسهيل تخابر املعتقلين مع دفاعهم لت

 املحاكمات عن بعد خالل فترة الحجر الصحي التي نصت على مايلي:
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إن ظروف الحجر الصحي املتخدة من طرف السلطات العمومية املختصة 

( بالوسط السجني، قد يؤثر على 19للوقاية من إنتشار ڤيروس كورونا)كوفيد

 حق املتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه. 

النظر للظروف اإلسثتنائية القاهرة التي تشكلها الجائحة املذكورة من وب

جهة وبالنظر كذلك لإلكراهات الحجر الصحي من جهة أخرى، والتي تحول دون 

افقت املندوبية العامة إلدارة  إمكانية التواصل املباشر بين األشخاص. فقد و

ضاياهم على السجون وإعادة اإلدماج على تمكين السجناء الدين ستعرض ق

املحاكم عبر تقنيات املحاكمة عن بعد، عن التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل 

 الجلسة. 

وألجل ذلك يتعين على النيابات العامة املختصة أن تحيل على مصالح 

املؤسسة السجنية املعنية إسم املحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثالثة أيام 

ستتولى املصالح السجنية بربط اإلتصال مع قبل التاريخ املقرر لعقد الجلسة. و 

 املحامي لهذه الغاية. 

ولذلك طلب منهم إشعار السادة نقباء هيئات املحامين بهذه اإلمكانية، من 

أجل التفضل بدعوة األساتذة املحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة 

هاتف املحامي  باملحكمة التي ستجرى فيها املحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم

الذي سيتم االتصال به، وذلك على األقل ثالثة أيام قبل التاريخ املقرر للجلسة، 

حيث يمكنهم إالتفاق مع السادة النقباء ومديري املؤسسات السجنية، اإلتفاق 

على أجال أخرى، مع اإلشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خالل 

 فترة الحجر الصحي فقط. 

هذا ذكر رئيس النيابة العامة بأهمية هذا اإلجراء لدعم املحاكمة  ألجل

العادلة عن بعد. ومن أجل تمكين املتهمين املعتقلين من التواصل مع دفاعهم 
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لغايات إعداد الدفاع، حيث طلب منهم بذل كل الجهود املمكنة إلنجاح هذه 

زئية التي ترتبط التجربة، والسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الج

بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا املوضوع مع السادة النقباء ومديري 

املؤسسات السجنية طالبا منهم إشعارهم بالصعوبات التي قد تعترضهم في 

افاته بتقارير إحصائية عن تطبيقه.  291تطبيق هذا اإلجراء، ومو

غرب بتاريخ وجاء أيضا بالغ صادر  عن جمعية هيأت املحامين بامل

يؤكد ما جاء في بالغ رئاسة النيابة العامة بخصوص تخابر  2020/04/29

املحامين مع موكليهم الخاضعين لإلعتقال اإلحتياطي في املؤسسات السجنية من 

 أجل التواصل عن بعد قبل الجلسة بثالثة أيام من أجل إعداد الدفاع. 

يؤكد  2020/04/30كما صدر من نقيب هيئة املحامين بالقنيطرة بيوم  

الصادر من  2020/04/29دورية رئاسة النيابة العامة عدد س ر/ن ع بتاريخ 

 السيد الوكيل رئيس النيابة بخصوص املخابرة بين املحامين وموكليهم املعتقلين. 

وبناء على كتابي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة اإلستئناف 

ة االبتدائية بالقنيطرة املوجهة بالقنيطرة والسيد الوكيل امللك باملحكم

للمحامين في نفس املوضوع تم إعالم كل املحامين واملحاميات الراغبين في 

املخابرة مع موكليهم تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة باملحكمة التي ستجري 

فيها املحاكمة عن بعد مع تضمين رقم هاتفهم حتى يتسنى اإلتصال بهم من طرف 

 ية وذلك على األقل ثالثة أيام قبل التاريخ املقرر للجلسة. املصالح السجن

كما أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خالل فترة الحجر الصحي 

 فقط.  
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 خامتة :

( كان له أثر على 19خالصة القول، إن ڤيروس كورونا املستجد)كوفيد

ات عمل املؤسسات القضائية بصفة  ماعدا بعض الجلسات التي تتعلق بعقوب

سالبة للحرية وتتعلق بالقضاء اإلستعجالي، ألن هذا التوقيف كان من أجل الحد 

من إنتشار الڤيروس داخل املحاكم، إال أن املشرع حاول وضع مشروع يراعي فيه 

التطور التكنولوجي وذلك من خالل إحداث منصات إلكترونية للتقاض ي عن 

 ملؤسسات. بعد، كما يراعي موقع املحامي وصالحيته مع باقي ا

ألن التطور أبان على ضرورة التوجه نحو التقاض ي عن بعد وذلك من 

خالل مواكبة روح العصر وتفاديا لألزمات التي قد تقع مستقبال. كما يجب على 

مشروع قانون مهنة املحاماة أن يواكب هذه التطورات وذلك من خالل إحداث 

 نصوص تنص على تقاض ي املحامي عن بعد. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بحمد هللاتم 
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 كنزة السربوتيالسيدة 
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةطالب   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

قانون  جزاءات خرق قوانني الطوارئ باملغرب
 احلضر الصحي ملكافحة فريوس كورونا منوذجا

 :ةــــمقدم

 بفعل فيروس كورونا يعيش العالم اليوم أزمة صحية عاملية إستثنائية

( املستجد، حيث تم تسجيل أول حالة بمدينة ووهان الصينية في 19)كوفيد 

 ، لينتشر بعد ذلك في العلم بأسره.2019أواخر سنة 

مع اإلرتفاع املتزايد في عدد اإلصابات وإنتشاره السريع وقتله املهول، 

ها من هذه سارعت الدول إلى إتخاد إجراءات صارمة في سبيل حماية مواطني

اآلفات الخطيرة التي صنفتها منظمة الصحة العاملية بالجائحة العاملية. واملغرب 

كغيره من الدول كان سباقا في إتخاد مجموعة من التدابير اإلحترازية  والوقائية، 

وارئ الصحية في سائر أرجاء التراب  من بين هذه اإلجراءات اإلعالن عن حالة الط

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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الصادر في  2.20.293يروس كورونا بموجب املرسوم رقمالوطني ملواجهة تفش ي ف

، الذي نص في املادة األولى منه على ما يلي " 292(2020مارس  24) 1441رجب  29

 20)1441رجب  28الصادر في  2.20.292تطبيقا ألحكام املرسوم بقانون رقم 

ء (، السيما املادة الثانية منه، يعلن عن حالة الطوارئ بسائر أرجا2020مارس 

في الساعة السادسة مساء، وذلك  2020أبريل  20التراب الوطني إلى غاية يوم 

 .19كوفيد -من أجل مواجهة تفش ي كوزونا

وتتمثل هذه التدابير في قراروزارة الخارجية القاض ي بإغالق الحدود ومنع 

جميع الرحالت البرية  والبحرية والجوية بين الدول حتى إشعار آخر. في حين 

ة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي قرارتوقيف اتخدت وزار 

مارس  16الدراسة في الجامعات واملدارس ومراكز التكوين املنهي، إنطالقا من 

حتى إلشعار آخر وتعويض الدروس الحضورية بدروس عن بعد. وغلق  2020

لفنية جميع املساجد واملقاهي واملالعب والتظاهرات الرياضية والثقافية وا

فرد، وحظر التجول  50وغيرها من األماكن العمومية التي يشارك فيها أكثر من 

على الساعة  2020أبريل  20إلى غاية  2020مارس  20إبتداءا من يوم الجمعة 

وعدم مغادرة األشخاص ملحل  2.20.293السادسة مساءا بموجب املرسوم رقم 

هذه املقتضيات التنظيمية  . إلى جانب293سكناهم إال في حالة الضرورة القصوى 

                                                           
 .1783(، الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد   292
تخذ السلطات ت" في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة األولى أعاله،  2.20.293نصت المادة الثانية من مرسوم   293

 مية المعنية التدابر الالزمة من أجل.العمو
 أ(عدم مغادرة األشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية؛

 ب( منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إال في حاالت الضرورة القصوى التالية؛
ومية الحيوية والمقاوالت الخاصة والمهن الحرة في القطاعات يما في المرافق العمالتنقل من مجل السكنى إلى مقرات العمل، الس -

المعنية من اجل  والمؤسسات األساسية المحددة بقرارت السلطة الحكومية المعنية، مع مراعات الضوابط التي تحددها السلطات اإلدارية
 ذلك؛

 ، بما في ذلك اقناء األدوية من الصيدليات؛عيشةالتنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للم -
لتنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليالت الطبية ومراكز الفحص باألشعة وغيرها من ا -

 المؤسسات الصحية، ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛
 ين في وضعية صعبة، أو في حاجة لإلغاثة؛الموجود التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص -

منع االجتماعات ج( منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من األشخاص مهما كانت األسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا ال
 التي تنعقد ألغراض مهنية،  ل مع مراعات التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية؛

فتح هذه الحالت  إغالق المحالت التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة الطوازئ الصحية المعلنة، ال يمكند( 
 والمؤسسات من قبل أصحابها إال ألغراضهم الشخصية فقط".
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نجد قواعد أخرى ذات صبغة زجرية تهدف إلى إضفاء صفة اإللزامية، حيث نجد 

قد نصت على جزاءات مشددة  2.20.2020من املرسوم بقانون رقم  4املادة 

ورادعة في وجه املخالفين لإلجراءات والتدابير الوقائية املتخدة من أجل الحد من 

نفس الصدد عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار إنتشار الفيروس.    في 

مجموعة من الدوريات التي تهم توعية وإرشاد املواطنين باإلضافة إلى ردعهم في 

حالة املخالفة، وهو نفس األمر التي إعتمدته املندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج.

 شكالية التالية:وملعالجة هذا الوضوع سوف نتطرق له من خالل طرح اإل 

إلى أي حد تمكنت الحكومة املغربية من الحفاظ على صحة وسالمة 

املواطنين من خالل إقراها ملجموعة من اإلجراءات والجزاءات في ظل حالة 

 الطوارئ الصحية، وأي دور للنيابة العامة؟

املبحث األول: : ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنعتد التصميم التالي

املبحث الثاني:دور النيابة العامة . ل بحالة الطوارئ الصحيةجزاءات اإلخال

 .العامة خالل فترة الطوارئ الصحية
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 املبحث األول: جزاءات اإلخالل حبالة الطوارئ الصحية 

للوقوف على بعض املقتضيات الزجرية سنتطرق في هذا املبحث إلى 

في )املطلب  2.20.292الجزاءات املنصوص عليها في في املرسوم بقانون  رقم 

األول(، على أن ننقاش في ) املطلب الثاني( الجزاءات املتعلقة بجريمة العصيان 

 املنصوص عليها في القانون الجنائي.

 املطلب األول: اجلزاءات املنصوص عليها يف مرسوم الطوارئ الصحية

املتعلق بسن أحكام  2.20.292تعتبر املادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم

صة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإلعالن عنها، اإلطار القانوني خا

الخاص بالعقوبة املقررة في حالة مخالفة اإلجراءات والتدابير الإلحترازية املتخدة 

 من قبل السلطات العمومية للحد من إنتشار هذا الفيروس.

إذ نصت هذه املادة على مايلي "يجب على كل شخص يوجد في منطقة من 

ملناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية،   التقييد باألوامر والقرارات ا

 الصادرة عن السلطات العمومية املشار إليها في املادة الثالثة أعاله.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقررة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالث 

العقوبتين، وذلك درهم أو بإحدى هاتين  1300أو 300أشهر وبغرامة تتراوح بين 

 دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية 

املتخذة تطبيقا لهذا املرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو 

 اإلكراه. وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات املذكورة في هذه

الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها في األماكن أو 

اإلجتماعات العمومية، أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة 
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املبيعة أو املوزعة أو املعروضة للبيع أو املعروضة في األماكن أو اإلجتماعات 

على أنظار العموم أو بواسطة العمومية، أو بواسطة امللصقات املعروضة 

مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكترونية، أو أي وسيلة أخرى 

 تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية".

باستقراء املادة الرابعة يتبين لنا أن املشرع قد ألزم جميع األشخاص 

 لصحية، اإللتزاماملوجودين في املناطق التي تم اإلعالن فيها عن حالة الطوارئ ا

باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. بموجب مراسيم ومقررات 

تنظيمية إدارية أو بواسطة مناشير وبالغات املتخدة من قبل الحكومة خالل هذه 

 الفترة.

 1300و 300امة تتراوح بين يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغر 

ن، دون اإلخالل باعقوبة الجنائية األشد كل من بإحدى هاتين العقوبتي  درهم،

خالف أوامر السلطات العمومية. حيث إذا اقترنت هذه املخالفات بجرائم 

أخرى، كجريمة العصيان أو إهانة موظف عمومي املنصوص عليها في الفصل 

يتم معاقبة الفاعل بالعقوبة األشد. كما يعاقب  294من القانون الجنائي 263

من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتخدة في هذا  بنفس العقوبة كل

اإلطار بإستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه، أو حرض الغير على 

مخالفة قرارات السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية سواء كان 

ن التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها في األماك

واإلجتماعات العمومية،أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو 

األشرطة املبيعة أو املوزعة أو املعروضة في األماكن أو اإلجتماعات العمومية، أو 

                                                           
ن الجنائي مجموعة القانو( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم   294

لقانون رقم ا، الذي تم تعديله بموجب 1253(، الصفحة 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد 

 6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  33.18

 .1612(، الصفحة 2019مارس  25) 1440رجب  18بتاريخ 



  

  

  223P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم 

مل لهذا الغرض دعامة السمعية البصرية أو اإللكترونية، وأي وسيلة تستع

 إلكترونية.

ويدخل في إطار هذه املادة املخالفات التي تهم تدابير الحجر الصحي، وما 

اقية بالنسبة لألشخاص املسموح لهم بمغادرة  يتعلق بارتدار الكمامة الو

مساكنهم املتمثلة في كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل 

من القانون الجنائي، ألسباب تتعلق إما  551295ل طبقا ملقتضيات الفص

بالحاجة الى العالج أو العمل أو التبضع إلى غير ذلك من األمور الضرورية. حيث 

اعتبرت بموجبها أن  2020أبريل  7أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بتاريخ 

عدم وضع الكمامة يعتبر جنحة مخالفة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي. 

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتعلقة و 

اقية أو حرض على عدم إرتدائها بواسطة الوسائل املقررة في  بوضع الكمامة الو

 هذه املادة.

 لعصيان(اا يف القانون اجلنائي )جرمية املطلب الثاني: اجلزاءات املنصوص عليه

ان في القانون الجنائي ضمن الفصول نظم املشرع املغربي جريمة العصي 

 .308إلى  300من 

من القانون  300عرف املشرع الجنائي جزيمة العصيان في الفصل 

الجنائي على أنها"كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أواإليذاء ضد موظفي أو 

ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة من تلك 

                                                           
واء كان مسكونا س"يعد منزال مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أومأوى، ثابت أو متنقل،  يعلى ما يل 511نص الفصل   295

مهما كان  في نطاقه فعال أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخنزير واإلصطبل أو أي بناية داخلة
 استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام".
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القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو  السلطة أو 

 األوامر القضائية يعتبر عاصيا".

ويدخل في إطار الفصل أعاله كل عرقلة لتنفيذ أي قرار اتخدته مؤسسات 

الدولة كيف ما كان نوع هذه العرقلة، سواء بعدم اإلمتثال ألوامر وقرارات صادرة 

 و مقاومتهم واإلعتداء عليهم.عن السلطات العمومية أ

من القانون الجنائي الذي ينص على أن" كل من  308وبالرجوع إلى الفصل 

قاوم تنفيذ أشغال أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب 

بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة ال تقل عنمائتي درهم وال تتجاوز ربع 

 مبلغ التعويضات.

الذين يعترضون على تنفيذ هذه األشغال بواسطة التجمهر  أما األشخاص

أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثالث أشهر إلى سنتين وبالغرامة 

 املشار إليها في الفقرة السالفة".

 من خالل هذا النص يتبين أن الفصل يتحدث عن؛

صرحت بها  أوال: األشخاص املخالفين واملقاومين لتنفيذ أشغال أمرت أو 

فإن عقوبتهم  308السلطة العامة،   حسب مضمون الفقرة األولى من الفصل 

درهم وال  200تتراوح بين الحبس من شهرين إلى ستة أشهروبغرامة ال تقل عن 

 تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.

ثانيا: األشخاص الذين يعترضون على تنفيذ أشغال السلطة العامة بغض 

تعملة في ذلك، سواء بواسطة التجمهر أو التهديد أو النظر عن الوسيلة املس

العنف فإن عقوبتهم تتراوح حسب الفقرة الثانية من نفس الفصل بين الحبس 
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درهم وال تتجاوز ربع مبلغ  200من ثالث أشهر إلى سنتين وبغرامة ال تقل عن 

 التعويضات.

وقد شدد املشرع جريمة العصيان في حالة إرتكابها من طرف شخص أو 

بين الحبس من شهر إلى  301296شخصين، فإن العقوبة تتراوح حسب الفصل 

درهم. أما إذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها  100إلى  60سنة والغرامة من 

 500إلى  200، فإن الحبس يكون من ثالث أشهر إلى سنتين وغرامة من 297مسلحا

 درهم.

مجتمعين،  أما إذا وقعت جريمة العصيان من طرف أكثر من شخص

فإنه يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات  302298فحسب الفصل 

درهم. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  1000إلى 200وغرامة من 

درهم إذا كان في اإلجتماع أكثر من شخصين يحملون  1000إلى  200وغرامة من 

 ظاهر. أسلحة ظاهرة،   أو كان أحد األشخاص حامال لسالح غير 

ويعتبر مرتكبا لجريمة العصيان كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا 

لألمن العام أو لسالمة األشخاص أو األموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا 

واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

 .299قطدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ف 5000إلى  1200

                                                           
ن م" أذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة يعلى ما يل 301نص الفصل  296 

 ستين إلى مائة درهم.
 مسمائة درهم."خلحبس يكون من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى فإذا مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإلن ا

جهزة واألدوات "يعد سالحا في تطبيق هذا القانون، جميع األسلحة النارية والمتفجرات وجميع األ 303يقصد بالسالح حسب الفصل   297

 أو األشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة".
الث على مايلي"جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ث 230نص الفصل  298

 سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
 لحة ظاهرة.ويكون الحبس من سنتين ألى خمس و الغرامة من مائتين ألى ألف درهم إذا كان في االجتماع أكثر من شخصين يحملون أس

 وجد أحد األشخاص حامال لسالح غير ظاهر،  فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده".أما إذا 
د واألدوات مكررعلى مايلي" دون اإلخالل بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة باألسلحة والعتا303ينص الفصل   299

ن ضبط في درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل م 5000إلى  1200مة منالمفرقعة،   يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرا

قاطعا أو خانقا،  ظروف تشكل تهديدا لألمن العام أو لسالمة األشخاص أو األموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو
 مالم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
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من نفس القانون، نجده قد اعتبر كل شخص  304300بقراءة الفصل 

حرض بواسطة خطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات 

أو إعالنات أو منشورات أو كتابات مرتكبا لجريمة العصيان. يعاقب بنفس 

وات العقوبات السابقة ، باإلضافة إلى منعهم من اإلقامة مدة أدناها خمس سن

أقصاها عشر سنوات حسب الفصل   من القانون الجنائي. 301305و

الذي نص على  306كما أخد املشرع باألعذار املعفية من خالل الفصل 

مايلي" ال يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه 

 .بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة"

وجريمة العصيان كغيرها من الجرائم تستلزم توفر أركانها الثالث  كي 

تتخد وصف الجريمة املعاقب عليها بمقتض ى القانون الجنائي، والتي تتمثل في 

الركن القانوني الذي يحدد األفعال التي تدخل في نطاق جريمة العصيان 

 ي.من القانون الجنائ 308إلى  300والعقوبات املقررة لها واملتمثلة في املواد من 

والركن املعنوي املتمثل في القصد الجنائي أي نية إرتكاب جريمة العصيان 

 والعزم على إرتكابها. 

ثم الركن املادي التمثل في الفعل الذي يحقق اإلعتداء على الحق الذي 

 يحميه القانون الجنائي أي ارتكاب األفعال التي تشكل جريمة العصيان.  

 ل فرتة الطوارئ الصحيةي: دور النيابة العامة خالاملبحث الثان

بمجرد اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية عملت النيابة العامة على 

اتخاد إجراءات صارمة تهم صحة وسالمة املواطنين عن طريق دوريات صادرة 

                                                           
بواسطة  نه " يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أوعلى أ304ينص الفصل   300

 ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو كتابات".
رضين أو على ما يلي " زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المح 305ينص الفصل  301

 عصابات بالمنع مع اإلقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر".المتزعمين لل
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عن رئاسة النيابة العامة) املطلب األول(، كما دعت إلى اإللتزام باصدار بالغات 

 املخالفين )املطلب الثاني(. تهم عدد

ل فرتة  حتريك الدعوى العمومية خالاملطلب األول: دور النيابة العامة يف

 الطوارئ الصحية

النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم 

املجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القانون 

ك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وال تحرك من غيرها وتختص دون غيرها بتحري

 .302إال في األحوال املبينة في القانون 

فيروس كورونا فرض على السلطات العمومية إتخاد مجموعة من التدابير 

ذات طابع وقائي واحترازي لضمان سالمة املواطنين. والنيابة العامة باعتبارها 

يات وحماية النظام العام وتمثل جهة قضائية تسعى إلى ضمان الحقوق والحر 

الحق العام خاصة في ظل هذه الظرفية اإلستثنائية، حيث عمدت على اتخاد 

مجموعة من التعليمات والتوجيهات في هذا املجال بهدف تحقيق العدالة 

            وضمان استمرارية املرفق وحماية صحة وسالمة العاملين داخل املحكمة.           

 24ه التعليمات البالغ الصادر عن رئيس النيابة العامة بتاريخ من بين هذ 

،   دعى من خالله املحامي العام األول واملحامين العامين بمحكمة 2020مارس 

النقض، والوكالء العامين بمحكمة اإلستئناف، ومحاكم اإلستئناف التجارية 

                                                           
مقال منشور بموقع   302
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ارية ونوابهم. على ونوابهم، ووكالء امللك لدى املحكمة اإلبتدائية واملحاكم التج

، وعدم التردد في 2.20.292العمل على التطبيق الصارم للمرسوم بقانون رقم 

إجراء األبحاث والدعوى العمومية بشأن مخالفات التدابير املتخدة من قبل 

السلطات العمومية. سواء تم اتخادها عن طريق مناشير أو مراسيم أو مقررات 

 .303الذين يستهينون بحياتهم وحياة املواطنينأو بالغات، من أجل ردع املخالفين 

إن عمل النيابة العامة في ظل هذه الظرفية اإلستثنائية يبقى عاديا في 

حالة مخالفة اإلجراءات املتخدة من قبل السلطات العمومية. وفق اإلجراءات 

بدئا من تلقي الشكايات من قبل  304املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية

ضائية، لكن في ظل هذه الظرفية التي تعيشها البالد تم وضع أرقاما الشرطة الق

خاصة بقضاة النيابة العامة وكذلك رقم الفاكس و بريد إلكتروني إلستقبال 

شكايات املواطنين، واإلجابة عن استفساراتهم ومآل قضاياهم أو للتبليغ عن 

لبحث الجرائم وإحالة هذه الشكايات على الشرطة القضائية للقيام با

من  82إلى  78التمهيدي وفق اإلجراءات والكيفيات املنصوص عليها في املواد من 

قانون املسطرة الجنائية، مع إتخاد التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة. 

أما بخصوص مسطرة التحقيق اإلعدادي فهي األخرى تتم وفق ماهو منصوص 

. نظرا لخصوصية القضايا الجنائية من نفس القانون  250إلى  83عليه في املواد 

أشهر طبقا  10التي تتميز بطول مدة اإلعتقال اإلحتياطي التي يمكن أن تصل إلى

                                                           
نظرا لإلكتظاظ  ة العامة دورية تتعلق بإطالق صراح المعتقلين القاصرين المودعين بمراكز حماية الطفولةأصدرت النيابة العام   303

 عليهم. الذي تعاني منه هذه المؤسسات ورعيا لمصلحة هؤالء األحداث من خطر تقشي الفيروس، وحماية لألطر التربوية المشرفة
طوير منصات تأة خالل فترة الحجر الصحي التي دعى من خاللها إلى العمل على إضافة إلى دورية اخرى تتعلق بقضايا العنف ضد المر

ءات الحماية المقررة رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء في حدود اإلمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، واتخاد إجرا
لمرأة. لضمان في رصد اإلحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد ابمقتضى القانون لفائدة النساء واألزواج، كما دعى إلى اإلستمرار 

إللكترونية للنيابات سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء تم إتخاد مجموعة من التدابير من بينها؛ التبليغ عن طريق الحسابات ا
هاتفية المخصصة ة العامة، أو عن طريق األرقام الالعامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النياب

 للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
طرة المتعلق بالمس 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)  1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم   304

 .315،   الصفحة.2003ر يناي 30بتاريخ  5078الجنائية،   الجريدة الرسمية عدد 
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من قانون املسطرة الجنائية الذي ينص على مايلي "اليمكن أن  117للمادة 

 تتعدى أمد اإلعتقال اإلحتياطي شهرين في الجنايات.

ستمرار اإلعتقال اإلحتياطي، إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة ا

جاز لقاض ي التحقيق تمديد فترته بمقتض ى أمر قضائي معلل تعليال خاصا 

 يصدره بناء على طلبات النيابة العامة املدعمة أيضا بأسبابه.

 ال يمكن أن تكون التمديدات إال في حدود خمس مرات ولنفس املدة.

ذه املدة، يطلق سراح إذا لم يتخد القاض ي أمرا بإنتهاء التحقيق أثناء ه

 املتهم بقوة القانون،   ويستمر التحقيق."

فإن قضاة النيابة في هذه الظرفية يحرصون على التحقيق ضمن اآلجال 

 القانونية.

أما بالنسبة للمحاكمة، فقد شرعت وزارة العدل املحاكمة عن بعد عن 

ء طريق استعمال وسائل تكنولوجية للتواصل بين القضاة واملتهمين نزال

املؤسسات السجنية، دون الحاجة إلى نقلهم إلى املحاكم تفاديا للمشاكل 

س/ر ن  19الصحية املحتملة. وقد أصدرهذا الصدد رئيس النيابة العامة دورية 

موجهة إلى الوكالء العاموم للملك لدى محاكم اإلستئناف  29.4.2020ع بتاريخ 

ل تخابر املعتقلين مع ووكالء امللك لدى املحاكم اإلبتدائية بخصوص تسهي

دفاعهم لتجهيز املحاكمات عن بعد خالل فترة الحجر الصحي، وفق اإلجراءات 

املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية التي تقتض ي ضرورة حضور املتهم 

واإلستماع إليه بشكل مباشر ومواجهته بالضحيا، واإلستماع إلى الشهود 

. وقد سوى املشرع املغربي 305اإلثبات والخبراء  باإلضافة إلى عرض وسائل 

                                                           
شت شفهيا على أنه" ال يمكن للمحكمة أن تبني قررها إال على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوق 287نصت المادة   305

 وحضوريا أمامها".
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بين  306التعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية 53.05بموجب القانون 

الوثيقة املحررة على دعامة ورقية وتلك املحررة على دعامة إلكترونية ، أي أنها 

من قانون اإللتزامات و  1307-417يتمتعان بنفس الحجية وذلك بقتض ى املادة 

تمكين املحامي من محادثة موكله ثالثة أيام قبل التاريخ املقرر لعقد العقود، و 

 الجلسة على األقل. بهدف تحقيق محاكمة عادلة.

رئ ص املخالفني إلجراءات الطوااملطلب الثاني:دراسة إحصائية لألشخا

 الصحية

أعلنت النيابة العامة في إطار تفعيل املقتضيات الزجرية التي جاء بها 

، على أن النيابات العامة لدى محاكم اململكة قامت 2.20.292ون املرسوم بقان

 2020ماي  22منذ دخول املرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 

على الساعة الرابعة زواال، بتحريك املتابعة القضائية في مواحهة ما مجموعه 

هم لجرائم شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب إرتكاب 91623

 أخرى.

شخصا  558معتقال، من بينهم  4362حيث بلغ عدد املعتقلين إحتياطيا 

اعتقلوا إلتهامهم بخرق تدابير الحجر الصحي وحدها، أما الباقون وعددهم 

فقد إقترن خرقهم لتطابير الحجر الصحي بارتكلبهم أفعاال أخرى من جرائم  3804

 الحق العام.

                                                           
التبادل بالمتعلق  53.05( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30)1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم   306

 .3879، الصفحة.2007ديسمبر  6، بتاريخ 5584كتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد اإلل
 تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة "على مايلي  1-417نصت المادة   307

 الحررة على الورق.

يكون باإلكان  ثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المررة على الورق،   شريطة أنتقبل الوثيقة المررة بشكل إلكتروني لإل

 يتها".التعرف،   بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه  وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضان تام
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بالغ آخر على أن النيابات العامة باملحاكم وقد أكدت النيابة العامة في 

إلى غاية  2020مارس  24تابعت منذ دخول املرسوم بقانون حيز التنفيذ بتاريخ 

شخصا قاموا بخرق حالة  4835على الرابعة زواال، ما مجموعه  2020أبريل  02

أحيلوا على املحكمة في حالة إعتقال. كما كانت  334الطوارئ الصحية، من بينهم 

شخصا في حالة إعتقال، من أجل  43شخصا منهم  263نيابة العامة قد تابعت ال

مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعالن السلطات العمومية 

مارس، ليصل بذلك مجموع  23مارس وإلى غاية  20لحالة الحجر الصحي بتاريخ 

 شخصا. 5098املتابعين في هذا اإلطار إلى 

اسة النيابة العامة أكدت من خالله على أن النيابات جاء في بالغ آخر لرئ

العامة بمحاكم اململكة تابعت منذ دخول املرسوم بقانون املذكور حيز التنفيذ 

على الساعة الرابع زواال، ما مجموعه  2020أبريل  17إلى غاية يومه الجمعة 

شخصا  1566شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم  25857

شخصا من مجموع  2593وا على املحكمة في حالة إعتقال. وقد توبع أحيل

اقية.  األشخاص املشار إليهم أعاله من أجل عدم ارتداء الكمامة الو

ويتوزعون األشخاص النتابعون على خلفية خرق الطوارئ الصحية على 

 الشكل التالي:

 شخصا؛ 25203الرشداء:-

 شخصا؛ 654القاصرون: -

 املتابعين: ومن حيث جنس األشخاص

 ؛25068الذكور: -

 ؛789اإلناث: -
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بحثا  93كما قامت النيابة العامة، في إطار التصدي لألخبار الزائفة بفتح 

 19شخصا من بينهم  70قضائيا، تم على إثرها تحريك املتابعة القضائية في حق 

 شخصا توبعوا في حالة اعتقال.

عدد املوقوفين املخالفين باستقراء اإلحصائيات أعاله يتبين لنا إرتفاع في 

لتدابير حالة الطوارئ الصحية بشكل متزايد مقارنة باأليام األولى، خاصة فئة 

البالغين الذكور الشيئ الذي أدى الى مضاعفت عمل كل من الشرطة القضائية 

ومختلف أجهزة املحكمة من نيابة عامة وقضاة وكتاب الضبط باإلضافة إلى 

رنة مع األيام العادية. خاصة وأن أغلب املعتقلين مدراء السجون بشكل كبير مقا

املخالفين لحالة الطوارئ الصحية ال يتم إخضاعهم لفحص طبي للتأكد من 

 خولهم من هذا الوباء.  
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   خامتة: 

نخلص من خالل ما سبق، أنه بالرغ من اإلجراءات التخدة من قبل 

ملترتبة عن اإلخالل بحالة الحكومة للحد من إنتشار الفيروس، والجزاءات ا

الطوارئ الصحية باإلضافة إلى اإلجراءات املتخدة من قبل النيابة العامة، لم 

تنجح بشكل كافي في الحد من الخروقات التي يرتكبها األشخاص خالل فترة الحجر 

 الصحي حيث يتم تسجيل ارتفاع في عدد الحاالت املخالفة بشكل تدريجي.

ة التي يعيشها املغرب وباقي دول العالم جراء وتظل حالة الطوارئ الصحي

اقعية تهدد حياة املواطن بسبب قدرته على  فيروس كورونا حالة إستثنائية و

اإلنتشار بشكل سريع عن طريق اإلتصال املباشر باملصابين. ومن أجل الخروج 

بأقل خسائر ممكنة يجب تظافر الجهود من طرف أجهزة الدولة بصفة عامة 

 واملواطنين.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تم بحمد هللا
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 محزة املواقيالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 اإلستمرارية التعليم عن بعد: بني رهانات
 البيداغوجية وإكراهات الواقع 

 :ةــــمقدم

ي تسعى مختلف يعتبر الحق في التعليم من بين أسمى الحقوق، الت

التشريعات إلى حمايته والنهوض به، خصوصا وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

  النماء والتقدم واالزدهار.

فالتعليم قبل أن تتفق مختلف الدول على الحث عليه وتدعيمه، نجد أن  

القرآن الكريم دعى إليه في العديد من اآليات البينات، إذ بلغت عدد املرات التي 

وذلك بدون احتساب 308مرة 779ا كلمة علم بمشتقاتها املختلفة جاءت فيه

                                                           
ه يوم تم االطالع علي commawdoo.3 نادية أبو رميس، أهمية العلم في اإلسالم، مقال منشور بالموقع اإللكتروني   308

 .19:13على الساعة  28/19/2020

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  



  

  

  235P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

الكلمات التي تدل على العلم من قبيل البرهان، الحكمة، الفكر، النظر، اليقين، 

 البينة، واآلية ...

فالقرآن الكريم، دستور املسلمين حث العاملين على القراءة بآعتبارها 

عز وجل العلم في اإلسالم على  ، وكذا أوجب هللا309املفتاح األساس ي لكل العلوم

، وجعل للعلماء درجة 311، ناهيك عن أنه حذر من القول دون علم310العمل

، إلى غير 313، فضال عن أنه يعد دعاء من األدعية312عالية عن غيرهم من الناس

ذلك من اآليات البينات التي تدل على أهميته من أجل الرقي باملجتمعات ألعلى 

 املراتب.

 :التعريف باملوضوع

إن الحديث عن التعليم في الوقت الراهن، يجعلنا داخل متاهة من 

اإلشكاالت العميقة خصوصا حينما أصاب العالم ما أصابه من اإلنتشار الواسع 

، الذي حتم على مختلف الحكومات من بينها املغرب 19والفتاك لفيروس كوفيد 

 أن تتخذ عدة قرارات في سبيل الحد من اإلنتشار الواسع له.

من بين القرارات التي اتخذتها كإجراء استباقي واحترازي هو إصدار ثالث و 

 شلت عملية التنقل والتجمع املؤدي آلنتشار املرض. 314مراسيم مهمة

                                                           
ْنَساَن ِمْن عَ 1اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق ) "قال عزوجل في محكم كتابه: 309 َم ِباْلَقَلِم ( الَِّذي َعلَّ 3( اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2لٍَق )( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما لَ 4)  .5إلى  1سورة العلق : اآلية من  "  )5(ْم يَْعلَْم ( َعلََّم اْْلِ
ُ َوٱْستَْغِفْر ِلذَۢنبَِك َوِلْلمُ " قال تعالى :    310 هَ ِإالَّ ٱَّللَّ

ُ يَْعلَُم ُمتََقلَّبَُكْم وَ فَٱْعلَْم أَنَّهُۥ اَلٓ ِإلََٰ ِت   َوٱَّللَّ
ُكمْ ْْؤِمنِيَن َوٱْلُمْْؤِمنََٰ محمد، اآلية:  سورة" َمثَْوىَٰ

19. 
 .63سورة اإلسراء، اآلية:  "ُكلُّ أُْوَلئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالً  َوال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُْؤادَ " تعالى : قال  311
ينَ  اّلَله  يَْرفَع    "قال تعالى:  312 نْكهْ  آ َمنهوا اََّل  ينَ  م  لَْ  آُوتهوا َواََّل   .11ة اجملادةل، ال ية: سور"  ات  َدَرجَ  الْع 
 . 114سورة طه، ال ية:ع لًْما"  ز ْدن   َرب    َوقهلْ " قال تعالى :  313
بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة  2.20.269المرسوم األول: مرسوم رقم - 314

 ) 1441رجب  22(، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  2020مارس  16) 1441رجب  21، صادر في 19فيروس كورونا كوفيد 

 .1540مكرر، الصفحة :  6865(، العدد 2020مارس  17

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  2.20.292لمرسوم الثاني: مرسوم رقم ا-

، مكرر 6867(، العدد 2020مارس  24) 1441رجب  29لرسمية بتاريخ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، المنشور بالجريدة ا

 .1782الصفحة: 
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ثم دعمتهم بجملة من القرارات و املراسيم التي جاءت بسبب اإلرتفاع في 

 .315عدد املصابين، كمراسيم التمديد

قطاعات، لعل ما يهمنا في مقالنا هذا: فجائحة كورونا أثرت على مختلف ال

التعليم، فالتعليم في ظل هاته الجائحة أفرز لنا طريقة عصرية، مختلفة عن 

الطريقة التقليدية العادية، كحل بديل لتحقيق اإلستمرارية البيداغوجية 

املقررة، واملتمثلة في التعليم عن بعد، الذي تبنته مختلف الدول العربية 

 ا.كالسعودية وغيره

يعد هذا النوع من التعليم "التعليم عن بعد" دخيال على مجتمع ال يتوفر 

اقعية  على البنية اللوجيستيكية الكفيلة بإنجاحه من أجل إنتاج أثار و

ملموسة، ناهيك عن أنه يهدد الحق في التعليم الذي يحمل في طياته مجموعة 

ي ال يعتبر منحة من من املبادئ "كاملجانية واملساواة وتكافؤ الفرص..." والذ

الدولة او امتيازا، بل حقا سامي من الحقوق املنصوص عليها في املواثيق الدولية 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق  1948كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لسنة 

 .316، والدستور املغربي1966اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية لسنة 

 

                                                           
( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293لمرسوم الثالث: مرسوم رقم ا-

ارس م 24) 1441رجب  29سمية بتاريخ ، المنشور بالجريدة الر19أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 

 .1783مكرر، الصفحة :  6867(، العدد 2020
( بتمديد مدة سريان مفعول حالة 2020أبريل  18)1441من شعبان  24ي فصادر  20.330.2مرسوم رقم -مراسيم التمديد:   315

شعبان  25ريخ المنشور بالجريدة الرسمية بتا، 19الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 

 .2218مكرر، الصفحة :  6874(، العدد 2020أبريل  19)1441

( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020ماي  19) 1441من رمضان  25صادر في  2.20.371رسوم رقم م-

ماي  19) 1441رمضان  25، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 

 .2776مكرر، الصفحة  6883(، العدد 2020

( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 2020يونيو  9) 1441شوال  17صادر في  02.20.406رسوم رقم م-

ور بالجريدة سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، المنشوب 19التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 

 .3394مكرر، الصفحة : 6889( العدد 2020يونيو  9) 1441شوال  17الرسمية بتاريخ 
ة ( بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمي2011يوليو 29) 1432رمضان  27صادر في   1.11.91ظهير شريف رقم  316

 مكرر. 5964( العدد 2011يوليو  30) 1432شعبان  28بتاريخ 
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 إشكالية املوضوع:

تعليم عن بعد أن يحقق اإلستمرارية البيداغوجية رغم هل استطاع ال

اقع؟  إكراهات الو

وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية والتي سنسوغها 

 على الشكل التالي:

 ما هو مفهوم التعليم عن بعد واهم صوره؟ -

ما هي أهم التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم في سبيل تحقيق  -

 البيداغوجية؟ اإلستمرارية

 ما هي اإلكراهات التي تصاحب العملية التعليمية التعلمية عن بعد؟ -

 وهل يمكن الحديث عن املجانية واملساواة في ظل التعليم عن بعد؟ -

 خطة البحث:

 من اجل مقاربة هاته االسئلة املتفرعة عن اإلشكالية فإننا سنتحدث في:

ت اإلستمرارية رهانا املبحث األول: التعليم عن بعد كرهان من

اقع. البيداغوجية  املبحث الثاني: التعليم عن بعد وإكراهات الو
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 املبحث األول: التعليم عن بعد كرهان من رهانات االستمرارية البيداغوجية 

إن الحديث عن التعليم عموما، يضعنا مبدئيا داخل نموذج بيداغوجي 

الغايات والوضعيات يعرب عن إجراءات استباقية هدفها تحقيق مجموعة من 

وكذا العالقات التربوية، في إطار تقوية املعارف والخبرات موضوع التعليم 

 والتعلم.

وتجدر اإلشارة ان النموذج البيداغوجي يعرف تعددا بآختالف املستويات 

 املدرسية والجامعية.

ولعل أهم أساس ينبني عليه هذا النموذج البيداغوجي وتتفق عليه جميع  

هو التكوين والتعلم بصورة حضورية، األمر الذي حال دون ان يكون املستويات 

يوما املتبقية من املوسم التعليمي، فلم يكن الحل سوى  90كذلك ملدة أكثر من 

 التعليم عن بعد كرهان من رهانات تحقيق االستمرارية البيداغوجية .

 ومن هذا املنطلق سوف نقوم بتحديد مفهوم التعليم عن بعد وصوره في

"املطلب األول" ثم سنتحدث في "املطلب الثاني" عن أهم التدابير املتخذة في 

 سبيل تحقيق االستمرارية البيداغوجية. 

 املطلب األول: تعريف التعليم عن بعد وصوره 

يمكن تعريف التعليم عن بعد بأنه وسيلة تخول للمتعلم أو املعلم، أن 

لتعليمية "الثاني" عن بعد بواسطة يتلقى الدروس "األول" أو ان يلقي  املادة ا

اجهزة إلكترونية او وسائل اتصال سمعية بصرية او عن طريق موارد تعليمية 

 رقمية...، من أجل تحقيق الغاية املتمثلة في االستمرارية البيداغوجية. 

فالتعليم عن بعد هو تقنية حتمتها الظروف الطارئة واالستثنائية التي 

بية والغربية، خصوصا وأن أقرب صديق لفيروس تعيشها مختلف الدول العر 
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هو التجمع، الذي يمكنه من االنتشار في وقت وجيز كما حدده بعض  19كوفيد 

 .317العلماء

فالهدف من تعليق الدراسة ولو قبل إعالن املرسوم املتعلق بإقرار حالة 

الطوارئ هو تجنب آثار التجمع املتمثلة في املخالطة واملصافحة وغيرها، مما 

ة، يجعلنا نفهم بمفهوم املخالفة ان االمر ال يتعلق هنا بعطلة استثنائية بل بظرفي

 توجب إيجاد بديل لها من قبل الجهة املختصة.

والجدير بالتنبيه أن التعليم عن بعد يتخذ عدة صور، على سبيل املثال ال 

 الحصر : 

  عن طريق استعمال منصات إلكترونية من أجل توفير موارد رقمية

 تعلمات واملتعلمين.للم

 . بث الدروس عبر القنوات التلفزية الوطنية 

  وضع مسطحة رقمية لألقسام اإلفتراضية باإلضافة الى الوسائل

 األخرى املتاحة كالبريد اإللكتروني وتطبيقات التواصل االجتماعي.

 . العمل على توفير كتب رقمية 

واملتمثلة في وغيرها من الصور املمكنة قصد تحقيق الغاية املنشودة 

ماليين تلميذ ومتدرب وكذا باحترام  10ضمان اإلستمرارية البيداغوجية لفائدة 

 .318تام للتدرج البيداغوجي املقرر في التعليم الحضوري

                                                           
ذكرة تخرج لنيل عتامنة إلهام، دراحي الحامسة، شاللي وردة، دراسة وصفية تصنيفية تحسسية لكل من فيروس بيوال وكورونا، م 317

ائر، قسم العلوم الطبيعية، السنة لجزشهادة أستاذ التعليم المتوسط، وزارة التعليم والبحث العلمي، المدرسة العليا لألساتذة القبة القديمة، ا

 .66و65، الصفحة 2015-2014الجامعية 
مبرمجة بمجلس النواب جواب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جلسة األسئلة الشفهية ال 318

 .7، الصفحة : 2020ماي  18يوم اإلثنين 
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وال ننس ى أنه توجب اإللتزام بالتعليمات الصادرة عن املديرية العامة ألمن 

من السيبيراني حول األ  20/40300142نظم املعلومات، خاصة املذكرة رقم 

املتعلقة بالعمل عن بعد، وذلك في ما يخص مثال املعلومات الشخصية ملوضوع 

العمل اإلداري املتعلق بالطلبة او التالميذ او املتدربون واألساتذة واإلداريين،  

وبالتوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 

املتعلق بحماية  09.08بمقتضيات القانون رقم ؛ ناهيك عن اإللتزام 03/2014

 .319االشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي

 يق اإلستمرارية البيداغوجية املطلب الثاني: التدابري املتخذة لتحق

إن من أبرز التدابير املتخذة في سبيل تحقيق اإلستمرارية البيداغوجية 

واب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي تلك التي نستشفها من خالل ج

والتعليم العالي والبحث العلمي، خالل جلستي األسئلة الشفهية  املبرمجة يومي 

بمجلس ي املستشارين والنواب والتي جاءت عن طريق  2020ماي  18او   12

 بالتدريج في كل من قطاعات التعليم:  320بالغات

 التي تم فيها الشروع ابتداءا من يوم  بالنسبة لقطاع التربية الوطنية :

في عملية التعليم عن بعد من أجل استكمال  2020مارس   16اإلثنين 

املقررات الدراسية في أفضل الظروف وذلك عبر استعمال منصة  

telmidTICE  مورد رقمي غطى جميع أسالك التعليم 6000والتي وفرت

واملستويات األخرى، اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي وكذا املسالك 

                                                           
 المتعلق بحماية 09.08( بتنفيذ القانون رقم 2009فبراير  18)  1430من صفر  22در في صا 1.09.15ظهير شريف رقم  319

براير ف 23) 1430صفر  27األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 .552، الصفحة 5711( العدد 2009
مارس  16م اإلثنين ة الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي، بتوقيف الدراسة ابتداءا من يوبالغ وزارة الداخلية ووزارة التربي 320

المدمجة في منظومة مسار    teamsبشأن استعمال خدمات مسطحة  2020مارس  23الصادرة يوم  221.20مذكرة رقم  /2020

بالغ  /2020أبريل  06يم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ التعليم عن بعد/ بالغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعل

لتكوين المهني والتعليم بالغ وزارة التربية الوطنية وا /2020أبريل  09وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتاريخ 

 ...2020مارس  18وين المهني والتعليم العالي بتاريخ بالغ وزارة التربية الوطنية والتك  /2020أبريل  02العالي والبحث العلمي  



  

  

  241P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

ناهيك عن بث الدروس عبر القنوات التلفزية الوطنية كما سبق وأن 

أشرنا أعاله، حيث إنه توجب ضمان تحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ 

 الفرص.

 59إذ بلغ عدد الدروس التي تبث يوميا على القنوات التلفزية الوطنية  

ماي  18بثها إلى حدود يوم درسا في اليوم، وبلغ عدد الدروس املصورة التي تم 

 درسا. 3441:  2020

  بالنسبة لتكوين األساتذة أطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

-eوأطر اإلدارة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم 

takwine    فقد ناهز عدد 2020مارس   16والتي انطلقت بدورها في ،

 مستفيد. 290ألف و 23املستفيدين منها 

  ومن اجل تمكين االساتذة من التواصل مع تالميذهم أطلقت الوزارة

، العمل بالخدمة التشاركية  2020مارس  23ابتداءا من اإلثنين 

Teams  .في منظومة مسار 

  بالنسبة لقطاع التكوين املنهي: تم تشكيل لجنة مكونة من مختلف

تبع سير التكوين القطاعات، يتولى تنسيقها قطاع التكوين املنهي، لت

 عن بعد حتى تمر هذه العملية في احسن الظروف.

  بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي: فقد تم توفير ترسانة

مهمة من املوارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات 

البيداغوجية لتمكين الطلبة من اإلستمرار في التحصيل األكاديمي 

ألف مورد رقمي متنوع، وقامت مختلف  111أكثر من  حيث تم إنتاج

الجامعات بتسجيل ندوات وموائد مستديرة حول جائحة كورونا 
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ومقاربتها من مختلف الزوايا، الطبية واإلقتصادية واإلجتماعية 

 والنفسية واإلدارية.

اما فيما يخص مجال البحث العلمي فقد اطلقت الوزارة برنامجا لتمويل 

"، 19في مجاالت ذات الصلة بجائحة كورونا املستجد "كوفيد  مشاريع البحث،

 ماليين درهم. 10خصص له غالف مالي مهم يبلغ 

ال ننس ى في هذا الصدد أنه وتدعيما للبحث العلمي تم فتح موارد املكتبة 

بشكل مجاني ملدة ثالثة اشهر اضافة إلى مختلف    EBSCOالرقمية الدولية 

 وغيرها.  DALLOZل" و املنصات األخرى ك " املناه

أيضا سنشير إلى التدبير الذي كان محل انتقاد واسع ولم يعطي أكله 

خصوصا في صفوف الطلبة صراحة واملتمثل في قرار شركات اإلتصاالت الثالث، 

اقع واملنصات املتعلقة بالتعليم  منح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع املو

ة من طرف الوزارة مع اإلشارة إلى أن هذه عن بعد أو التكوين عن بعد املوضوع

 . YouTubeعبر قناة   Streamingاملجانية ال تشمل البث املباشر 

 املبحث الثاني: التعليم عن بعد وإكراهات الواقع 

إن التعليم عن بعد ال يمكن أن يكون في الوقت الحالي خيارا من خيارات 

استثنائية، وذلك راجع  التعليم، بل مجرد بديل حتمي فرض نفسه في ظرفية

لغياب األرضية، والوعي الرقمي إن صح التعبير ناهيك عن اإلكراهات اإلجتماعية 

 والتقنية ...

وعلى هذا األساس سوف نتحدث في "املطلب االول" عن اإلكراهات 

اإلجتماعية للتعليم عن بعد، لنتطرق في "املطلب الثاني" إلى اإلكراهات 

 ية التعليم عن بعد.اإلضافية املؤثرة على عمل
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 املطلب االول: اإلكراهات اإلجتماعية للتعليم عن بعد 

حينما نتحدث عن التعليم بصفة عامة، فإننا نتحدث عنه كحق من 

الحقوق املضمونة بقوة الدستور واإلتفاقيات الدولية، فهو ليس آمتياز أو منحة 

وتحرص على تعطى من طرف الدولة، بل هو واجب تصهر على توفيره وتدعيمه، 

 استوفاء مبادئه من أجل التنمية الشاملة. 

وفي عمق هذا اإلطار يجب ان يسبح التعليم عن بعد ويحافظ على نفس 

 املبادئ من أجل إنقاذ ما تبقى من املوسم التعليمي بطريقة افتراضية.

اقع خرق عدة مقتضيات قانونية تجد أساسها في اإلتفاقيات  إال أن الو

 نهجها املغرب ونص عليها في أسمى قانون، ومن هاته النصوص :الدولية وسار على 

  : 26نجد في الفقرة األولى من املادة  -على مستوى اإلتفاقيات الدولية 

انه: "لكل شخص  1948من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان لسنة 

الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله االولى واالساسية 

ملجان، وأن يكون التعليم االولي إلزاميا وينبغي أن يعمم على األقل با

التعليم الفني واملنهي، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم 

 املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة."

نجد أيضا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية والثقافية -        

ذهب في  1966ة العامة لألمم املتحدة سنة واإلجتماعية الصادر عن الجمعي

على أنه: "تقر الدول االطراف في هذا  13نفس االتجاه من خالل نصه في املادة 

 العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم...

وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة لهذا الحق 

 يتطلب:
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 وإتاحته مجانا للجميع؛ أ(جعل التعليم االبتدائي إلزاميا

ب(تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي 

التقني واملنهي، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ 

 تدريجيا بمجانية التعليم؛

ج(جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم املساواة، تبعا للكفاءة، 

 افة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛ ..."بك 

ناهيك عن باقي املواثيق، كامليثاق األوروبي اإلجتماعي وامليثاق اإلفريقي 

 لحقوق اإلنسان ... الذين نصوا على حق التعليم ومجانيته.

  على املستوى الوطني: من خالل مقتضيات الدستور التي نصت في

 الفصول:

:  الذي جاء في فقرته الرابعة ما يلي: " التعليم األساس ي حق للطفل 32

 .من الدستور  168و  33و  31وواجب على األسرة والدولة". ناهيك عن الفصول 

وعليه فإننا نستشف من خالل استقراء مختلف هاته النصوص 

القانونية واإلتفاقيات واملواثيق الدولية، أن التعليم حق سامي من حقوق 

نسان يحتوي في صميمه على مجموعة من املبادئ، أهمها املجانية، املساواة، اإل

 تكافؤ الفرص...

اقع كما سبقت اإلشارة حال دون أن يتبنى هاته املبادئ السالفة  إال أن الو

 الذكر.

اقع واملنصات اإلفتراضية وعن املوارد الرقمية  فحينما نتحدث عن املو

لتحقيق اإلستمرارية البيداغوجية في إطار التي تبنتها الوزارة كبديل حتمي 
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التعليم عن بعد، فإننا نتحدث باملناسبة عن وقف تنفيذ مبدأ املجانية مع 

 اغتيال مبدأ املساواة بين مختلف فئات املجتمع.

أين يجد الطالب واملتدرب وخاصة التلميذ مبدأ املجانية املضمون 

ذا خرقا واضحا حين حضور دستوريا ودوليا في التعليم عن بعد؟ أال يشكل ه

حصة افتراضية واحدة بمبلغ يثقل كاهل األسر املتوسطة التي يمكن أن يصل 

دراهم للحصة  10درهم؟ ذلك إن احتسبنا مبلغ  300مبلغ تلقي أبنائهم في الشهر 

يوميا والحال أكثر من ذلك، هذا في ما يخص التلميذ الواحد، أما إن كانت لألسرة 

هو املشكل الذي قد يأزم أرباب األسر نفسيا قبل أن يشل أكثر من تلميذ فذلك 

 تفكيرهم ويهدم جيوبهم.

أما عن األسر الفقيرة والكثيرة داخل املجتمع املغربي سواء على املستوى 

الحضاري او البوادي "التي تعاني األمرين مشكل الفقر، والتغطية" فهؤالء 

ويكتفون فقط بالدروس  مسيرون بأن يخضع ابنائهم للتهميش من طرف الدولة،

املقدمة من طرف املعلمين على القنوات التلفزيونية، متناسين بذلك أن 

التوجيه أساس التعليم، فكيف لطفل أن يستشعر أبجديات العلم دون تأطير 

من املعلم؟ وهل يا ترى سيظل الطفل متمسكا بالقناة التلفزيونية ويكمل حصته 

 بإرادته دون هيبة املعلم املوجه؟ 

وأين مبدأ املساواة الذي يحقق تكافؤ الفرص حين يتوفر التعليم عن بعد 

فقط ملن هو في وضعية مرتاحة على مستوى السلم االجتماعي؟ وهذا في حد ذاته 

 يعتبر إشكاال عويصا يؤثر على توازن املجتمع ويضفي عليه الخلل التنموي.

ليم عن بعد وتؤثر فاإلكراهات اإلجتماعية إذا، تعتبر أكبر عائق امام التع

 با على اإلستمرارية البيداغوجية.سل
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 املطلب الثاني: اإلكراهات اإلضافية املؤثرة على عملية التعليم عن بعد 

إن التعليم عن بعد كما سبقت اإلشارة، هو مجرد بديل حتمي ومؤقت من 

أجل محاولة تحقيق اإلستمرارية البيداغوجية، وإلى جانب اإلكراهات 

لتي حصرناها أعاله في الظروف التي قد تحول دون أن يتلقى التلميذ اإلجتماعية ا

الدروس، واملتمثلة في ضعف اإلمكانيات و غياب املوارد املالية عند أكثرية األسر 

من أجل تدعيم عملية التعليم عن بعد، فإننا سنشير في هذا الصدد إلى بعض 

يق ذلك، ولعلنا اإلكراهات اإلضافية واملساهمة بشكل رئيس ي في عدم تحق

سنبتدأ بكل ما يتعلق باالقتصاد، حيث إن هذا األخير بعد إعالن حالة الطوارئ 

تضرر بشكل كبير من جراء توقف املعامل والشركات والتجارة ...  مما أثر على 

املشغل واألجير، هذا األخير الذي يعتبر الحلقة األضعف، وبتوقفه توقف معه 

يومه مع أسرته، نفس الش يء بالنسبة للتجار  املدخول الذي كان يوفر به قوت

البسطاء خصوصا الذين يعملون داخل إطار غير مهيكل... فهؤالء هم لبنة 

املجتمع وأرباب األسر الذين حين توقفهم عن العمل أصبح همهم الوحيد هو 

 توفير لقمة العيش. 

فكيف إذا، سيفكرون في أشياء أخرى كشراء لوحات إلكترونية او هواتف 

كية أو حتى حين وجودها، فمن أين لهم بتعبئة رصيدها؟ وهل يكفي مبلغ ذ

استفادتهم من صندوق تدبير جائحة كورونا لتوفير املأكل واملشرب وصبيب 

 األنترنيت... ملدة شهر؟

إن العامل اإلقتصادي يلعب الدور املهم في جعل عملية التعليم عن بعد 

 تحقق نسبة معينة من النجاح.



  

  

  247P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

العوامل التي حالت دون أن تتحقق مبادئ التعليم "مبدأ  ومن بين أهم

مجانية التعليم عن بعد واملساواة وتكافؤ الفرص" هو عدم عقد شراكات من 

 الجهة املختصة مع الجهة الفاعلة األساسية في إنجاح التعليم عن بعد.

ولعلنا نتحدث هنا عن شركات اإلتصاالت الثالث التي تعتبر أكبر رابح من 

الجائحة، ولو أنها في إطار التضامن ساهمت بمبلغ مهم في الصندوق في إطار هاته 

من الدستور، ناهيك عن قرارها بمنح الولوج بصفة مؤقتة لجميع  40321الفصل 

اقع اإللكترونية التي أعدتها الوزارة في إطار التعليم والتكوين عن  املنصات و املو

وجه لها، خصوصا وأنها لم تلبي نداء  بعد، إال أن ذلك ال يبعد عنها االنتقاد الذي

شريحة عريضة من األشخاص الذين ناشدوها في العديد من املناسبات بأن توفر 

صبيب األنترنيت باملجان الفعلي للثلة التي تعاني من الفقر والحرمان في املجتمع 

 املغربي.

أما فيما يخص الروابط واملنصات التي أضفت عليها طابع املجانية بشكل 

تراض ي، فهي ال تحقق غايات التالميذ والطلبة ألن املحاضرات في معظم اف

 Microsoft او عبر منصات  Facebookاو  YouTubeاألحيان تتم عبر تطبيق 

teams 322وكلها تحتاج لصبيب األنترنيت، إذا ال مجال للحديث هنا عن املجانية. 

يق الربح، عموما تبقى شركات اإلتصاالت مجرد شركات تجارية هدفها تحق

في حين أن الدولة هي التي من واجبها توفير التعليم باملجان عبر عقد شراكات 

 معها.

                                                           
تنمية البالد، وكذا  " على الجميع ان يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها 321

 تلك الناتجة عن االعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البالد".  
  31/05/2020غ يوم يوما على عملية التعليم عن بعد أي قبل نهاية الموسم الدراسي بأيام قليلة جدا، صدر بال 70بعد مرور أكثر من  322

  telmidTICEفي شأن توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد 
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واألمر الذي ال يعفيها كشركات تجارية هو عدم توفيرها للتغطية والجودة 

في الخدمات، ولعل هذا ما يقع في كثير من األحيان في الحصص اإلفتراضية حيث 

 على الجودة في تلقي املعلومة من األساتذة.ينقطع الخط او يتقطع مما ينعكس 

أما برجوعنا ملؤثر آخر من املؤثرات التي تجعل التعليم عن بعد يكاد يكون 

مستعصيا، هو الجانب النفس ي خصوصا بالنسبة للصغير غير املميز والصغير 

املميز الذي يتلقى الدروس بطريقة غريبة عليه، ال سيما والثقافة املجتمعية 

األمية والجهل اإللكتروني إن صح التعبير، ثم إنه كيف للتلميذ الذي تعاني من 

سنة أن يدرس ونفسيته محطمة من جراء الخوف الذي  18و   6يتراوح سنه بين 

أصابه من جائحة أودت بحياة الكثير، يرى املوت هنا وهناك و يسمع أخبار مقلقة 

الوفيات أن يتأقلم وآنشغل عقله بمستجدات املرض بين اإلرتفاع واإلنخفاض و 

 لنداء اإلستمرارية البيداغوجية. مع أجواء دراسية جديدة؟ تلبية

 خامتة: 

خالصة القول فإننا نتفق مع بعض قرارات وزارة التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا في الجانب املتعلق بعدم إقرار 

ر التي آتخذتها في سبيل محاولة تحقيق الغاية سنة بيضاء ونثمن مختلف التدابي

 املرجوة من التعليم عن بعد وهي اإلستمرارية البيداغوجية.

كما نختلف وننتقد قرارات كنا نود أن تكون إيجابية، والتي سنشير إليها في 

التوصيات بعده، ناهيك عن أننا ندعم قراراتها املتعلقة باإلمتحانات إذ حددت 

اقتصار وقتا معقول من أج ل اجتيازها، محاطا بمختلف التدابير الوقائية، و

مواضيع اإلمتحان على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة 

بالنسبة للباكالوريا، أما بالنسبة ملستويات االبتدائي واإلعدادي والعام األول 

، وكذا ال ثانوي فقد كان قرارها جد مرن في هذا الصدد ولعلها نقطة تحسب لها
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ننس ى قرارها بعدم إستئناف الدراسة الحضورية  بالنسبة لجميع املستويات 

 حتى شهر شتنبر، حيث ستكون أيضا اإلمتحانات الجامعية.

وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على أن التعليم عن بعد لم يعط األكل 

قق نسبة الكافي للتحدث عن التعليم بمفهومه العادي، وبالتالي لم يستطع أن يح

مفرحة تجعلنا نتكلم عن اإلستمرارية البيداغوجية الفعلية واملنتجة آلثارها 

 الحقة.

 وبخصوص التوصيات فإننا نسوغها على الشكل التالي:

  توفير مراكز للعالج النفس ي قبل الدخول املدرس ي املقبل بالنسبة

 للتالميذ والطلبة واملتدربون وحتى األساتذة.

 لتعليم عن بعد ومحاولة توفير السبل اإلستفادة من تجربة ا

اللوجيستيكية املالئمة مستقبال، تحتوي في صميمها على أهم مبدأ 

 وهو املجانية.

  عقد شراكات مع الشركات املعنية بأمر توفير صبيب األنترنيت، والصهر

 على تقديم أجود الخدمات.

 

 

 
 

 

 

 تم بحمد هللا
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 مريم الربهميالسيدة 
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةلبطا   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

 املغربي االقتصادتأثري جائحة كورونا على 
 - املقاوالت منوذجا-

 :ةــــمقدم

أثارت مخاطر األوبئة واألمراض خالل العشرين سنة األخيرة العديد من 

في ارتباطها باألمن  اعيةاالجتمو  واالقتصاديةاإلشكاالت ذات األبعاد القانونية 

الصحي العاملي، ليتجدد بذلك النقاش في الساحة الوطنية والدولية بخصوص 

،الذي صنفته منظمة األمم املتحدة Covid_19أثار وباء كورونا فيروس املستجد 

323بكونه جائحة عاملية.
  

والتي تعد  2019هذا الوباء ظهر في ووهان الصينية في أواخر دجنبر سنة 

انتشاره،ثم تفش ى بعدها بسرعة فائقة في جل دول العالم، حيث لم تكن بؤرة 

                                                           
32311  -19 -DGeneral's opening remakes at the media briefing on COVI-See WHO Director

:23:2020/04/10,time:12 perusalDate of  https://www.who.int: March 2020 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  

https://www.who.int/
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العديد من الدول على استعداد للتعامل معه بما فيها الدول األوربية أو أمريكا أو 

الدول العربية التي لم يكن املغرب بمنأى عنها، غير أنه بمجرد ما بدأ هذا الوباء 

 اتخاذك محمد السادس نصره هللا،إلي باالنتشار بادر املغرب بقيادة جاللة املل

عدة إجراءات وتدابير استباقية متدرجة شملت جميع املستويات سواء على 

أو االقتصادي، وهذه التدابير تتجسد أساسا في  االجتماعياملستوى الصحي أو 

كونها تدابير وقائية للحفاظ على حياة وصحة املواطنين، كاإلعالن عن حالة 

مارس  20يد الحركة في البالد ابتدءا من يوم الجمعة وتق324الطوارئ الصحية

، وعدم مغادرة مقرات السكن إال باستصدار وثيقة رسمية مقدمة من 2020

تعليق الرحالت البرية  طرف رجال وأعوان السلطة،كما أعلنت وزارة الخارجية

 .أخر إشعار والجوية والبحرية حتى 

ة،كإحداث صندوق تحت وتدابير أخرى للمحافظة على العجلة االقتصادي

من طرف الحكومة  325الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا“ اسم

للتعليمات السامية لجاللة امللك نصره هللا،كما تم إحداث لجنة اليقظة  تنفيذا

، من طرف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 326(CVEاالقتصادية )

 االقتصادورونا على اإلدارة،بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس ك

الوطني، ومواكبة القطاعات األكثر تأثيرا بفعل انتشار هذه الجائحة كالسياحة 
                                                           

 بحالووة خاصووة أحكووام بسوون يتعلووق( 2020 مووارس 23) 1441 رجووب موون 28 فووي صووادر 292.20.2 رقووم بقووانون مرسوووم324
 2020 مووارس 24) 1441 رجووب موون 29 فووي صووادر 293.20.2 رقووم مرسوووم،وعنها نالعوواإل وإجووراءات الصووحية الطوووارئ

 6867 عوووووووودد الجريوووووووودة الرسوووووووومية19كوفييوووووووود –يفيروسووووووووكوروناشجهةتفوانحالةالطوارئالصحيةبسائرأرجاءالترابالوطنيمالبإع(

 .1783_1782،الصفحة:مكرر
 91-ناكوفيدخصوصيةيحمالسمالصندوقالخاصبتدبيرجائحةفيروسووووووووكورورموألبإحداثحسابمرصد 269.20.2 رقووووووووم مرسوووووووووم325

 موووارس 17)  1441 رجوووب 22 بتووواريخ الرسووومية بالجريووودة المنشوووور(، 2020 موووارس 16)  1441 رجوووب 21 فوووي ،صوووادر

 .15 مكرر،الصفحة 6865 العدد(، 2020

المقيمووووين  غاربووووةالمو ريقووووياإلف والتعوووواون رجيووووةالخا وزارةالشووووؤون الداخليووووة، وزارة: مووووناليقظووووة االقتصووووادية  نووووةتتشووووكل لج326

خاألتصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادقاالياهوالغابات،وزارةالصحة،وزارةالصناعةوالتجارةوالمةوالصيدالبحريوالتنميةالقرويةوحالرةالفوزابالخارج،

 بنوووك ،نووويالمه دمووواجاإلو الشوووغل وزارة جتمووواعي،اال قتصوووادلجوي واالضروالرقمي،وزارةالسياحةوالصوووناعةالتقليديةوالنقال

قوووووووووووواوالت لم العووووووووووووام اداالتحوووووووووووو غوووووووووووورب،الم لبنوووووووووووووكالمجموعووووووووووووة المهنيووووووووووووة  غوووووووووووورب،الم

 .دماتوجامعةغرفالصناعةالتقليديةالخربيةللتجارةوالصناعةوالمغغرب،جامعةالغرفالم
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السلبي على املقاوالت،  االقتصاديوالصناعة املعدة للتصدير وتخفيف الضرر 

وبالتالي تجاوز الركود االقتصادي الذي أضحى يلوح في أفق هذه األزمة 

 ان العالم.االقتصادية التي تمر منها جل بلد

وفي هذا الصدد جاء في التقرير الصادر عن أشغال اجتماع مجلس  

بأن التداعيات الغير املسبوقة لجائحة  2020/04/30الحكومة املغربية، بتاريخ 

كورونا، سوف تسبب ركود اقتصادي عاملي من مظاهره انخفاض مستوى نشاط 

تصادية للمقاوالت، املقاوالت، وستكون له انعكاسات وخيمة على الحياة االق

مما سيؤدي إلى ضعف أداء االقتصاد الوطني والتأثير على التوازنات املاكرو 

 327اقتصادية، و على امليزان التجاري، وأخيرا املس بميزان األداءات.

في إرساء األسس املتينة  وكما ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه املقاوالت

، سواء 328االجتماعي لالستقرار حقيقية وترسيخ الدعائم ال االقتصاديللبناء 

 نالذاتييتعلق األمر باملقاوالت الصغرى أو املتوسطة أو الصغيرة جدا أو املقاولين 

باعتبارهم األكثر تضررا من هذه الجائحة التي أدت بالعديد منها إلى التوقف عن 

 العمل والوقوف على حافة اإلفالس وغيرها.

ية مثلها مثل سائر حكومات الدول الذي دفع بالحكومة املغرب الش يء 

 اليقظةعن طريق لجنة  االحترازيةاتخاذ مجموعة من التدابير  ىاألخرى إل

املقاولة وخلق  ةاستمراري، التي تسعى من خاللها الحفاظ على االقتصادية

مجموعة من التدابير والحلول التي تهم األجراء، باعتبارهم املكون األساس ي 

على مناصب الشغل، وبالتالي التقليل من نسبة البطالة بهدف الحفاظ  للمقاولة

                                                           
-مجلس/:www.cg.gov.ma/ar//https،الموقع اإللكتروني:2020أبريل  30جلس الحكومة متقرير أشغال  اجتماع 327

 .22:22،الساعة:2020/05/10،تاريخ اإلطالع 2020-أبريل-30-الحكومة-مجلس-اجتماع-أشغال-عن-تقرير/الحكومة
الموقع  حماية المقاولة كفضاء اجتماعي واقتصادي من خالل قانون صعوبات المقاولة"محمد أخياط"328

 2020/05/10تاريخ اإلطالع:post_1175.html?m=1-https://mofawad.blogspot.com/2013/10/blogاإللكتروني:

 .10:00الساعة:

https://www.cg.gov.ma/ar/مجلس-الحكومة/تقرير-عن-أشغال-اجتماع-مجلس-الحكومة-30-أبريل-2020
https://www.cg.gov.ma/ar/مجلس-الحكومة/تقرير-عن-أشغال-اجتماع-مجلس-الحكومة-30-أبريل-2020
https://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_1175.html?m=1
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والتي  ستستفحل بشكل كبير ال محالة بعد هذه  األزمةالتي تسببت فيها هذه 

 الجائحة.

التي نستهلها باإلشكالية  وهذا ما سنحاول مقاربته من خالل هذه الدراسة

 املركزية التالية:

ت وآليات الحفاظ على جائحة كورونا على املقاوال  تأثير ما مدى حدود 

 استمراريتها؟

املبحث  ارتأينا اعتماد التصميم التالي: ولدراسة هذه اإلشكالية الرئيسية

 . عيات جائحة كورونا على املقاوالتاألول:أثر تدا

للتخفيف من الضرر االقتصادي  املتخذةاملبحث الثاني:التدابير 

 واالجتماعي على املقاولة بسبب تداعيات جائحة كورونا
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 وس كورونا على املقاوالت أثر تداعيات جائحة  فري املبحث األول:

 االقتصاديتشكل املقاوالت الصغرى واملتوسطة أساس النسيج 

افرة مساهمة إيجابية في النمو  ، وفي االقتصاديللمغرب، وتساهم بأعدادها الو

سمى بنظام إحداث مناصب الشغل والتنمية الجهوية واملحلية،باإلضافة إلى ماي

 املقاول الذاتي، الذي جاء هو األخر للتقليل من آفة البطالة و محاربة القطاعات

، غير أن جائحة كورونا املستجد حالت دون قيام هذه املقاوالت ةغير املهيكل

السلبي الذي تسببت فيه تداعياتها.وبناءا على  بدورها االقتصادي بسبب الضرر 

ان إلى اثر جائحة كورونا على نشاط املقاولة ذلك سوف نحاول التطرق قدر اإلمك 

واملتوسطة)املطلب األول(،أو املقاولين  باملقاوالت الصغرى  سواء تعلق األمر

 )املطلب الثاني(.نالذاتيي

رى املستجد على املقاوالت الصغ املطلب األول:أثر جائحة فريوس كورونا

 واملتوسطة

املتوسطة بموجب نظم املشرع املغربي أحكام املقاوالت الصغرى و 

،املتعلق بمیثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة،حیث أعطى 329 53.00القانون 

تعریفا مزدوجا یشمل املقاولة الصغرى واملتوسطة في املادة األولى منه: "یراد 

حسب مدلول ھذا القانون باملقاولة الصغرى واملتوسطة، كل مقاولة تقوم 

، األشخاص الطبیعیون املالكون لھا أو مباشرة بتسیيرھا أو إدارتھا أو ھما معا

املالك الشركاء أو املساھمون فیھا، إذا كان رأسمالھا أو حقوق التصویت فیھا 

%من لدن مقاولة أو عدة مقاوالت ال ینطبق علیھا  25غير مملوكة بنسبة تفوق 

                                                           
تعلق الم 53.05( بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو  23)1423من جمادى األولى  12صادر في  1.02.188شريف رقم  ظهير329

(، 2002أغسطس  19)1423جمادى اآلخرة  10بتاريخ  5031والت الصغرى والمتوسطة الجريدة الرسمية عدد بميثاق المقا

 .2368الصفحة:
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تعریف املقاولة الصغرى واملتوسطة، ویمكن تجاوز ھذا السقف إذا كانت 

 ة من لدن:املقاولة مملوك

 بعده 27صنادیق جماعیة لالستثمار كما ھي معرفة في املادة  -

 أدناه 28أو شركات االستثمار في رأس املال كما ھي معرفة في املادة  -

 بعده 31رأس مال املجازفة كما ھي معرفة في املادة  تهيئاأو  -

أو الھیئات املالیة املؤھلة قانونا اللتماس التوفير لدى العموم قصد  -

املؤسسات بصفة  ههذم بتوظیفات مالیة بشرط أن ال تمارس القیا

 فردیة أو مشتركة أیة رقابة على ھذه املقاولة ".

وحسب بعض الفقه، فإن املشرع أجاز في نطاق قبض املساھمات أن 

تتدخل في رأسمال املقاولة الصغرى واملتوسطة،ھیئات مالیة أخرى ال ینطبق 

طة وذلك في حدود نسبة ال تفوق علیھا وصف املقاولة الصغرى واملتوس

%والسبب في ذلك، أال تكون لھذه الھیئات املتدخلة أي نفوذ داخل املقاولة 25

 35كأقلیة العرقلة أو األقلیة املوقفة التي یمكن أن تتحقق لھا نتیجة قبضھا 

 330%من الرأسمال.

فاملقاوالت الصغرى واملتوسطة بمقتض ى هذا امليثاق املنظم لها من طرف 

رع جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص عن باقي أصناف املقاوالت األخرى، املش

املؤسساتي للنهوض بها أو  باإلطار سواء من حيث التسيير أو القواعد املتعلقة 

ما إلى طابع الضريبي و  ذاتالتدابير املقدمة إلعانتها أو املميزات املرتبطة باألحكام 

وتساهم  الوطني االقتصادينسيج غير ذلك،وهذا راجع لكونها تشكل أساس ال

 والرفع من مناصب الشغل . االقتصاديفي النمو 

                                                           
ى ثاقالمقاوالتالصغريبمالمتعلق53.00القانونإطاللةعلى"ةياللذاتيللمقاولةالمغربيةإلىاقتصادالتمويونيمناقتصادالمد"نبنستييعزالد330

 .55: الصفحة، 2004 سنة 5/6 دوجمز العدد المناهج، والمتوسطة مجلة
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دول عديدة  اتخذتهااملسبوقة التي  غير االحترازيةفي ظل اإلجراءات  غير أنه

 عبر العالم، ومن بينها املغرب مؤخرا للحد من تفش ي وباء كورونا املستجد،والتي 

وتعطيل الرحالت والحجر الصحي  دتقييد حركة املواطنين،وإغالق الحدو  شملت

الجماعي، وإيقاف العديد من املقاوالت،مما خلفت مجموعة من األضرار 

السلبية عليها،حيث توقفت العديد منها  إما بقرار من السلطات املعنية، أو 

توقف إنتاجها بسبب وقف بعض املكونات املعتمدة في اإلنتاج خاصة املستوردة 

لصين وفرنسا، مما سيجعل املقاوالت تعيش من بعض الدول األخرى، كا

اقتصادية صعوبات مالية  االقتصادوكذا اجتماعية، وبالتالي سيؤثر ذلك على  و

 الوطني والدولي.

وكما هو معلوم أن املقاوالت ترتبط بعقود عمل وكراء، وعليها ديون يجب 

قبل  حيتهاصال تأديتها، ومن املقاوالت أيضا من تشتغل بمواد أولية قد تنتهي  عليها

استغاللها بعد قرار اإلغالق، الش يء الذي سيجعل املقاوالت تعرف صعوبات 

وجيهة، ستجعلها غير قادرة حتى على تحقيق استقرارها، مما سيؤدي إلى تدهورها 

إفالسها خاصة املقاوالت الصغرى   331املتوسطة والصغيرة جدا.و  و

ائج بحث نوعي وطبقا ملا كشفت عنه املندوبية السامية للتخطيط،من نت

 األثر املباشر ألزمة كورونا على وضعية املقاوالت باملغرب. قامت بإنجازه لتقييم

عبر االتصال  2020أبريل  3إلى  1خالل الفترة املمتدة من  الذي تم إنجازه

مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية  4000هاتفيا بعينة ضمت 

د البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير والبناء والطاقة واملعادن والصي

مالية،ومن خالل قراءة األرقام املتضمنة في البحث يتجلى بوضوح التأثير السلبي 

على اآلالف  الكبير ألزمة جائحة كورونا على االقتصاد املغربي، وال سيما تداعياتها
                                                           

"مجلة الباحث للدراسات الحسين كزاز"فيروس كورونا والكتاب الخامس من مدونة التجارة331

 .204،الصفحة 2020،مايو covid_19   _18كورونا  2خاص  18عدد www.justicemaroc.comالقانونيةوالقضائية،
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ها من املقاوالت املغربية في مختلف القطاعات التي اضطرت لتوقيف نشاط

 وتخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم.

حول تأثير جائحة  الظرفيوفيما يلي تتجلى أبرز النتائج الرئيسية للبحث 

كورونا على االقتصاد املغربي سواء على مستوى املقاوالت أو على مستوى 

 التشغيل باعتبار األجراء املكون الرئيس ي ملقاولة:

 أوال:على مستوى املقاوالت:

 والت املتوقفة بشكل كلي أو جزئيأ.املقا

ئة من مجموع املقاوالت صرحت ابامل 57ألف مقاولة أو ما يعادل  142  -

 بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم.

 6300ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت  135 -

 مقاولة بصفة نهائية.

اعات األكثر تضررا من القط وتأتي قطاعات اإليواء واملطاعم في صدارة

ئة من املقاوالت في حالة ابامل 89هذه األزمة، حسب نتائج البحث بنسبة 

توقف،تليها صناعات النسيج والجلد والصناعات املعدنية وامليكانيكية بنسبة 

ئة من ابامل 60ئة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب ابامل 73ئة و ابامل 76

  املقاوالت املتوقفة.

 67 إلى أن ومما تجدر اإلشارة إليه أن املقاوالت املصدرة  خلص البحث

من املقاوالت املصدرة باملغرب قد تضررت جراء األزمة الصحية الراهنة،في  ئةابامل

ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، مشيرا أن 

ون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاوالت قد تك

قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما ال  9مقاوالت من بين  5في حين أن 
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تزال ثلث املقاوالت املصدرة تزاول نشاطها االقتصادي لكنها قد تكون اضطرت 

  إلى تقليص إنتاجها.

ألف  133 وحسب نتائج البحث، فإنه قد يكون تم تخفيض أزيد من

ئة من إجمالي مناصب الشغل ابامل 18طاع التصدير، أي نسبة في ق منصب شغل

 التي تم تقليصها في جميع قطاعات األنشطة االقتصادية.

ألف منصب على صعيد املقاوالت املصدرة والعاملة في صناعة النسيج  50

 والجلد

 منصب على صعيد املقاوالت العاملة في قطاع اإلعالم واالتصال 7200

يد املقاوالت العاملة في قطاع الصناعات ألف منصب على صع 14

  املعدنية وامليكانيكية

ألف منصب على صعيد املقاوالت العاملة في قطاع الصناعات  11

 الغذائية

آالف منصب على صعيد املقاوالت العاملة في قطاع الصناعات  10

 الكيميائية وشبه الكيميائية

 رغم األزمة الصحية:ب.على مستوى اإلنتاج بالنسبة للمقاوالت النشيطة 

ئة من إجمالي املقاوالت استمرت في نشاطها رغم ابامل 43أشار البحث إلى أن 

األزمة الصحية غير أنه نصف هذه املقاوالت قد تكون اضطرت إلى تقليص 

ئة من هذه ابامل 81إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 

  أو أكثر. ةائبامل 50املقاوالت خفضت إنتاجها بنسبة 
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من املقاوالت الصغيرة،  ةباملائ 49وحسب فئة املقاوالت، كشف البحث أن 

الصغرى واملتوسطة، النشيطة في الفترة املرجعية، قد تكون خفضت إنتاجها 

بسبب األزمة الصحية الحالية. وبخصوص توزيع القطاعات التي اضطرت إلى 

 التخفيض رغم االستمرار في مزاولة أنشطتها:

  من مقاوالت قطاع البناء ةباملائ 62

 من مقاوالت قطاع اإليواء واملطاعم ةباملائ 60

 من مقاوالت الصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية ةباملائ 52

 من مقاوالت النقل والتخزين ةباملائ 57

 من مقاوالت صناعة النسيج والجلد ةباملائ 44

 ثانيا:على مستوى التشغيل:

قامت به املندوبية السامية للتخطيط، إلى أن خلص البحث  الذي 

الوضعية الراهنة التي يمر منها املغرب خلفت تداعيات سلبية على التشغيل، 

ئة من املقاوالت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل ابامل 27 حيث قد تكون اضطرت

ألف منصب  726 تم تخفيض مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون 

  ئة من اليد العاملة في املقاوالت املنظمة.ابامل 20عادل أي ما ي شغل

 وبلغت هذه النسبة حسب فئة املقاوالت:

 21 ئة لدى املقاوالت الصغيرة جداابامل 

 22 ئة بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.ابامل 

 19 ئة بالنسبة للمقاوالت الكبرى.ابامل 
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توقفين عن املين املالع ئة منابامل 57من جهة أخرى، الحظ البحث أن 

العمل ينتمون إلى املقاوالت الصغيرة جدا،و الصغرى واملتوسطة.،ويأتي قطاع 

الخدمات على رأس القطاعات األكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة بما 

ئة من إجمالي عدد املشتغلين ابامل 17.5ألف منصب شغل، أي بنسبة  245يقارب 

اعة بما في ذلك الصيد والطاقة والصناعات في هذا القطاع، يليه قطاع الصن

ئة من اليد ابامل 22ألف منصب شغل أي ما يمثل  195االستخراجية بتخفيض 

العاملة في هذا القطاع، ثم يأتي قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في 

  ألف منصب. 170ئة، أي ما يعادل تقريبا ابامل 24مناصب الشغل بنسبة 

 حسب فرع النشاط االقتصاديوبلغت هذه النسب 

 34 ئة بالنسبة لصناعة املالبسابامل 

 31 ئة بالنسبة لقطاع اإليواءابامل 

 27 ئة بالنسبة لقطاع تشييد املبانيابامل 

 26 332 ئة بالنسبة لقطاع املطاعمابامل 

الش يء الذي يستنتج معه بامللموس الضرر السلبي الكبير الذي تسببت فيه 

يرها على استمرارية تأثتلف أنواع القطاعات،ومدى تداعيات جائحة كورونا ملخ

نشاط املقاوالت التي تحتل فيها املقاوالت الصغرى واملتوسطة مرتبة كبيرة، مما 

 االقتصاديةسيؤدي ال محالة إلى ركود اقتصادي وانكماش العديد من األنشطة 

 كذلك. نالذاتييملدة طويلة خاصة الفئة األكثر تضررا كاملقاولين 

                                                           
،الموقع وس كورونا على المقاوالت المغربية""بحث يكشف نطاق تأثير فيرالمندوبية السامية للتخطيط 332

-المقاوالت-على-كورونا-أزمة-تأثير-نطاق-يكشف-التخطيط-لمندوبية-جديد-بحث/https://m.2m.ma/ar/newsاإللكتروني:

 .21:56، الساعة:2020/05/11تاريخ اإلطالع: /20200422-المغربية
 

https://m.2m.ma/ar/news/بحث-جديد-لمندوبية-التخطيط-يكشف-نطاق-تأثير-أزمة-كورونا-على-المقاولات-المغربية-20200422/
https://m.2m.ma/ar/news/بحث-جديد-لمندوبية-التخطيط-يكشف-نطاق-تأثير-أزمة-كورونا-على-المقاولات-المغربية-20200422/
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 Autoكورونا املستجد على املقاول الذاتي  الثاني:أثر جائحة املطلب

entrepreneur 

من  بهذا النوع من املقاوالت نظم املشرع املغربي األحكام املتعلقة

املتعلق بنظام املقاول الذاتي الذي عرفه في مادته األولى على 333114.13القانون 

جاريا أو حرفيا أو أنه"كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو ت

 يقدم خدمات،وال يتجاوز رقم األعمال السنوي املحصل عليه:

درهم،إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن األنشطة  500,000

 الصناعية أو التجارية أو الحرفية.

 درهم،إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات." 200,000

 عرفھا املستجدات التي أبرز  منوالجدير بالذكر أن نظام املقاول الذاتي 

 إلى النظام ھذا یسعى التي لألھداف نظرا األخيرة، السنوات في املغرب

 واإلغراءات به،واالمتیازات جاء الذي للتاجر  الجدید القانوني تحقیقھا،والشكل

تتمظهر في  اإلعفاء من مسك  ياملساطر التتضمنھا من خالل تبسيط  التي

 أصحاب جلب بھدف تقييد بالسجل التجاري، وذلكمحاسبة أو عدم إلزامية ال

 الفردیة. املبادرات

ويتجلى ذلك في  االقتصاديكما يساهم أيضا و بشكل جلي في النمو 

استثمار الرأسمال املدخر من قبل املقاول الذاتي في مشروعه،والرفع من معدل 

، اإلنتاج سواء كان  یمارس نشاط صناعي أو حرفي بل وحتى النشاط التجاري 

فكلما قام ببیع منتوج معين فإنه سیتبعھا بعملیة الشراء لتعویض البضاعة التي 

قام ببیعھا، ومن شأن ذلك الرفع من عملیات اإلنتاج كما أنه یعتبر فاعال 

                                                           
لق بنظام المتع 114.13(،بتنفيذ القانون رقم 2015فبراير 19)1436من ربيع اآلخر  29صادر في  1.15.06ظهير شريف رقم 333

 .1593(،الصفحة:2015مارس  12)1436جمادى األولى  21_ 6342المقاول الذاتي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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اقتصادیا حيويا داخل االقتصاد الوطني، وقد اعترف له بذلك بنك املغرب 

واملداخل التي یتحصل  وإدارة الضرائب، أما بخصوص الرفع من نسبة األرباح

علیھا املقاول الذاتي بمناسبة مزاولته لنشاطه املھني،يؤثر ذلك إیجابا على قدرته 

ھالك،كما ال يخفى على أحد اإلستبسبب قدرته على  الشرائیة،لترتفع نفقاته

التي جعلت املشرع املغربي يغني به الترسانة التشريعية  االجتماعية األهمية

ل واألعمال، أال وهي محاربة القطاعات الغير املهيكلة املتعلقة بمجال املا

 334والتقليل من آفة البطالة.

غير أنه بحلول هذه األزمة الصحية في البالد، حالت دون قيام هذا النوع 

اقتصاديا  اأضرار بحيث سببت  االجتماعي، أو االقتصاديمن املقاوالت بدورها 

اظطرو إلى التوقف  نالذاتييلين على نشاطها وهذا راجع لكون العديد من املقاو 

عن العمل بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، وإغالق املحالت التجارية 

واملقاهي وما إلى غير ذلك،وهذا لكون نشاطهم االقتصادي يرتكز على الحركة التي 

أضحت مقيدة مع األزمة التي تسببت فيها تداعيات جائحة فيروس كورونا،وهذا 

الكونفدرالية املغربية للمقاوالت الصغرى “اسة أجرتها ما كشفت عنه در 

 
ً
بحيث توصلت إلى أن املقاوالت الصغيرة ”واملتوسطة واملقاوالت الصغيرة جدا

جدا واملقاولين الذاتيين هم أكبر املتضررين من األزمة الناتجة عن تفش ي فيروس 

 كورونا املستجد وحالة الطوارئ الصحية املفروضة في اململكة.

أبريل  4مارس املنصرم و 18مدت الدراسة، التي أجريت ما بين واعت

 مقاولة ومقاوال ذاتيا وتعاونية. 1080الجاري، على عينة عشوائية تضم 

                                                           
خصص قانون ترسالة لنيل دبلوم الماستر شعبة القانون الخاص أغربي" خصوصيات المقاول الذاتي بالمغرب" محمد عماد الدين 334

  13،الصفحة:2018_2017األعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطوان، السنة الجامعية 
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 من قطاعات اإلنتاج؛ مثل الصناعة واألشغال العمومية 
ً
وشملت  عددا

والسياحة والصناعة التقليدية والتعليم والخدمات والتواصل وتنظيم 

 النقل واللوجستيك.التظاهرات و 

 وتضم املقاولين  90وكما كشفت أن 
ً
في مائة من املقاوالت الصغيرة جدا

الذاتيين تأثرت باألزمة،وذكرت الدراسة أن القدرة املالية املحدودة لفئة 

 
ً
 واملقاولين الذاتيين هي السبب الرئيس ي ملواجهتها أثرا

ً
املقاوالت الصغيرة جدا

 أمام أزمة كورونا.
ً
 بالغا

 
ُ
عاني الفئة سالفة الذكر من رأسمال محدود للغاية، وتواجه آجاال وت

طويلة لألداء سواء من طرف القطاع العام والقطاع الخاص، كما تجد تعقيدات 

 في اللجوء إلى التمويل البنكي، وهو ما يجعلها تواجه صعوبات في مواجهة األزمة.

ي املائة من النسيج ف 95وجاء في الدراسة كون  أن هذه املقاوالت كلها تمثل 

االقتصادي فإن االقتصاد الوطني يواجه خطر الوقوع في الركود، ألن هذه 

املقاوالت سيصعب عليها تجاوز هذه العقبة؛ وهو ما سيؤدي إلى إفالس عدد كبير 

 منها.

وتشير خالصات الدراسات إلى أن أزمة فيروس كورونا مست جميع 

 واملقاولين  قطاعات األنشطة بدون استثناء، لكن تبقى
ً
املقاوالت الصغيرة جدا

 واألقل قدرة على مواجهة األزمة ملدة طويلة. نالذاتيي
ً
 األكثر تضررا

 بعين االعتبار أن املقاوالت الصغيرة واملتوسطة توفر في املتوسط 
ً
وأخذا

 حوالي  12,9
ً
 90مناصب شغل وكون  3,6مناصب شغل واملقاوالت الصغيرة جدا

 متوقف بشكل كامل، فإن في املائة املقاوالت ا
ً
لصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا
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مليونا من مناصب الشغل ستضيع بسبب األزمة، حسب  15حوالي 

 335الدراسة.

مما يستخلص معه أن لتداعيات جائحة كورونا أثر وخيم  على االقتصاد 

الوطني،وخاصة في الجانب املقاوالتي وهذا ما يتضح بامللموس سواء من خالل 

الكنفدرالية املهنية  التي قامت بها املندوبية السامية للتخطيط،أو الدراسة 

املغربية للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة،الش يء الذي لم تبقى 

مجموعة من  اتخاذأمامه الجهات املعنية مكتوفة األيادي، بل سارعت إلى 

عن هذه  واالجتماعية بهدف احتواء األضرار الناجمة ةالتدابير االقتصادي

 الجائحة.

خفيف من الضرر االقتصادي املبحث الثاني: التدابري املتخذة للت

 .ائحة كوروناجاملقاولة بسبب تداعيات  واالجتماعي على

 االقتصاديةجراء األزمة  السلبي على املقاولة االقتصاديلتخفيف الضرر 

 اتخذ،الناتجة عن األزمة الصحية العاملية التي تسببت فيها جائحة كورونا 

املغرب مجموعة من التدابير اإلستباقية االحترازية، لعل أبرزها إحداث لجنة 

 اتخاذاالقتصادية تسهر على احتواء تداعيات هذه الجائحة من خالل اليقظة 

االقتصاد السلبي على املقاولة) املطلب  مجموعة من التدابير لتخفيف

من هذه الجائحة باعتبارهم  األول(،وتدابير اجتماعية لفائدة األجراء املتضررين

 املكون األساس ي للمقاولة)املطلب الثاني(.

                                                           
دراسة":كورونا يهدد المقاوالت الصغيرة باإلفالس ويرفع معدل البطالة" الموقع 335

تاريخ   ب/-الصغيرة-المقاوالت-يهدد-كورونا-دراسة/https://maghrib.online/ar/2020/04/08اإللكتروني:

 .16:00،الساعة:2020/05/14اإلطالع:

https://maghrib.online/ar/2020/04/08/دراسة-كورونا-يهدد-المقاولات-الصغيرة-ب/
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للتخفيف  املطلب األول:التدابري املتخذة من طرف جلنة اليقظة االقتصادية

 من االقتصاد السليب على املقاولة

 الفقرة األولى: التدابير املتخذة لفائدة املقاوالت الصغرى  واملتوسطة

قتصادية بهدف اتخاذ تدابير للتخفيف من تم إحداث لجنة اليقظة اال

خالل عقدها ألول اجتماع عمل لها يوم  السلبي على املقاولة،ومن االقتصاد

الوطني ودراسة اإلجراءات ذات  االقتصادمارس قامت بتقييم وضعية  16 االثنين

وقد مكنت  ستستمر حتى نهاية يونيو  األولوية التي يتعين اتخاذها،والتي

أعضاء اللجنة من تسليط الضوء على التداعيات السلبية  املناقشات بين

املتوقعة على قطاعات عديدة، مؤكدة أنه ف يظل قطاعا السياحة والنسيج 

 األكثر تأثرا.

ما يتعلق بتأجيل أداء  منها في هذا اإلطار بعض اإلجراءات  واتخذت

بة )مساهمة صندوق الوطني للضمان االجتماعي(بالنس االجتماعيةاملساهمات 

يتمثل في وتأجيل سداد القروض  آخر للمقاوالت في وضعية صعبة،وإجراء 

 البنكية لفائدة املقاوالت التي تواجه صعوبات إلى حين انتهاء األزمة.

الصغرى و املتوسطة   كما اتخذت بعض التدابير لفائدة املقاوالت

الثاني والصغيرة جدا واملهن الحرة التي تواجه صعوبات من خالل اجتماع عملها 

 يلي: والتي تتمثل في ما 2020مارس   19يوم الخميس 

تأجيل سداد  2020يونيو  30تعليق أداء املساهمات االجتماعية إلى غاية 

يونيو بدون  30( حتى  leasingsالقروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار )

ا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنه أداء رسوم أو غرامات

 .CCGالصندوق املركزي للضمان 
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تتمثل في إتاحة اإلمكانية للمقاوالت التي يقل  باإلضافة إلى تدابير ضريبية

مليون درهم، االستفادة من تأجيل  20عن  2019رقم معامالتها للسنة املالية 

إذا رغبت في ذلك،تعليق  2020يونيو  30وضع التصريحات الضريبية حتى 

اقبة الضريبية   .2020يونيو  30( حتى ATDلغير الحائز ) شعار واإل املر

وفي إطار تمكين املقاوالت التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض 

 اليقظةنشاطها، والحصول على موارد استثنائية للتمويل قامت لجنة 

االقتصادية  بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان 

ئة من مبلغ القرض، افي امل 95لذي يغطي تحت اسم "ضمان أكسجين"،ا املركزي 

 من مد املقاوالت بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أمواال  األبناءمما يمكن 

 لدوران

 في ظرف وجيز. 

إلى القروض األخرى املتاحة،  تضافوتغطي هده التمويالت البنكية التي 

وص إلى حدود ثالث أشهر من املصاريف الجارية واملتعلقة على وجه الخص

 املشتريات الضرورية إلى أخره.... أثمنةباألجور، وواجب الكراء وتسديد 

مليون درهم،وبالنسبة  20ويمكن لهذه التمويالت البنكية أن تصل إلى 

للمقاوالت التي ال تتوفر على خطوط تمويل على املدى القصير، فإن هذا القرض 

 ماليين درهم.  5االستثنائي يمكن أن يصل إلى 

من هذه اآللية الجديدة للضمان املقاوالت الصغرى  ستفادةباال وتعنى 

 مليون درهم. 200واملتوسطة والصغرى جدا التي ال يتعدى رقم معامالتها 

ونظرا للطابع االستثنائي لهده األزمة، فإن املقاوالت التي  ومن جهة أخرى 

ن هذا مليون درهم، يمكنها االستفادة م 500و 200يتراوح رقم معامالتها ما بين 
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من اإلسراع في معالجة طلبات املقاوالت للحصول  األبناكالتسهيل.وحتى تتمكن 

على التمويل، قام صندوق الضمان املركزي بإعطاء تفويض ملؤسسات القروض 

 مليون درهم. 2قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن  

دولة لفائدة وبفضل هده اآللية التي تتضمن التزام قوي من طرف ال

املقاوالت، أصبحت األبناك تتوفر على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية 

 مواكبتهم للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة.

  االقتصادية اليقظةومن خالل االجتماع الخامس للجنة  

تم توسيع االستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة املقاوالت   20/04/2020

 التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. ع العقارالعاملة في قطا

أبريل  14بتاريخ  كما ناقشت لجنة اليقظة االقتصادية في اجتماعها الرابع

" وآثارها على املقاوالت 19-تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد  2020

الصغرى واملتوسطة التي أصبحت تواجه عدة إكراهات ترتب عنها عدم القدرة 

فاء بالتزاماتها الضريبية املتعلقة باإلدالء باإلقرارات وأداء الواجبات على الو 

 املستحقة املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

 سريع الستئناف الالزمة الشروط توفير  أجل ومن أنه إلى وخلصت

تم وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط  ألنشطتها،

نة للنسيج الوطني،كما  تعهدت  اللجنة  بسهرها على فرض احترام املقاوالت املكو 

 من املساعدات لفائدة املقاوالت التي تواجهها صعوبات. االستفادةقواعد 

، تعهدت 2020ماي  08السابع ليوم الجمعة  أما بخصوص اجتماعها

وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد  آلية "ضمان أكسجين" بكون أنه ستتم مراجعة
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املقاوالت  لفائدة الحصول على التمويل الستئناف النشاطشروط 

 (.PMEالصغيرة واملتوسطة ) واملقاوالت (TPE) جدا الصغيرة

مليون درهم،  500أما بالنسبة للمقاوالت التي تحقق رقم معامالت أكبر من 

قررت  إدماجها في آلية مالئمة كفيلة بتمويل انتعاشها. كما تم االتفاق على 

ضمان خاص يمكن هذه املؤسسات املتضررة من  إحداث صندوق 

قدراتها  من الولوج إلى مصادر مالية جديدة والزمة لتعزيز COVID-19جائحة

 التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام ألنشطتها.

وهكذا تظهر الدولة التزاًما قويا لتعزيز االنتعاش االقتصادي، ودعم 

مهمة لجميع أصناف املقاوالت، الخاصة  األبناك من أجل منح تمويالت

والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من 

 336االقتراض بين املقاوالت وكذا الستعادة الثقة.

ماي  16يوم السبت  كما أعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

ة كورونا، القيام ، أن بإمكان املقاوالت املتأثرة باألزمة الناجمة عن جائح2020

يونيو  03 إلىماي  16، خالل الفترة املمتدة من covid19.cnss.ma عبر بوابة

 ، باإلجراءات التالية:2020

  التصريح بأجرائهم املتوقفين مؤقتا عن العمل، كليا أو جزئيا جراء

 ؛19تفش ي جائحة كوفيد 

                                                           
التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية لفائدة المقاوالت المتضررة جراء تداعيات جائحة كورونا فيروس، الموقع 336

https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D9%8اإللكتروني:
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-4%D8%AC%D9%86%D8%A9

7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspxD8%A%  تاريخ

 .20:22الساعة: 2020/05/15اإلطالع:

http://covid19.cnss.ma/
https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
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 -لب االستفادة من تأجيل أداء االشتراكات عن الفترة تقديم ط

، دون احتساب غرامات 2020يونيو 30املمتدة من فاتح مارس إلى 

 337التأخير بالنسبة للمقاوالت الراغبة في هذا التأجيل.

كما تم كذلك في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على املقاولة 

الغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة وإعادة الحياة لالقتصاد الوطني،صدر ب

من خالله تم تنزيل مخطط للتخفيف من تدابير الحجر  2020يونيو  9الصحة يوم 

، والتي من بينها استئناف مجموعة من 2020يونيو  11والتي تبتدأ من  الصحي

األنشطة اإلقتصادية على املستوى الوطني سواء تعلق األمر باألنشطة 

، أو أنشطة الصناعة التقليدية،أنشطة القرب واملهن الصناعية، أو التجارية

الصغرى للقرب،غير أنه تم استثناء املطاعم واملقاهي واملسارح وقاعات 

 السينما...

ليتم تتويج مختلف هذه التدابير الخاصة بالتخفيف التي جاء بها البالغ 

أعاله، بمصادقة مجلس الحكومة على مرسوم يقض ي بتمديد مدة سريان 

حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملدة شهر، وذلك مفعول 

وسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من  19ملواجهة تفش ي فيروس كورونا_كوفيد 

 338القيود املتعلقة بها.

 

                                                           
 لفائدة استثنائية إجراءات اتخاذ بشأن االجتماعي للضمان الوطني الصندوقعالن صادر عن إ337

covid19-https://www.dreamjob.ma/emploi/www-اإللكتروني: ،الموقعالجائحة من المتأثرة المقاوالت

ma-cnss/ 22:54،الساعة:2020/05/17اإلطالع: تاريخ. 
 

ية بسائر (،بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصح2020يونيو  9)1441من شوال  17،صادر في 2.20.406مرسوم رقم  338

ة بها، الجريدة وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلق 19الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا _ كوفيد أرجاء التراب

 (.2020يونيو  9)1441شوال  17_6889الرسمية عدد 

https://www.dreamjob.ma/emploi/www-covid19-cnss-ma/
https://www.dreamjob.ma/emploi/www-covid19-cnss-ma/
https://www.dreamjob.ma/emploi/www-covid19-cnss-ma/
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كانت هذه أهم التدابير التي تم اتخذاها لفائدة املقاوالت املتضررة من 

املقاوالت  جلها يصب في منحى دعم التداعيات السلبية لجائحة كورونا ويتبين أن

هذه الفئة األكثر تأثرا باألزمة إلى جانب فئة املقاولين  الصغرى واملتوسطة باعتبار 

 االقتصاديةلجنة اليقظة  اتخذتهاهي األخرى بتدابير  حضيت التي نالذاتيي

 لفائدتها والتي ستكون محل دراسة في النقطة املوالية.

 الذاتيني ملتخذة لفائدة املقاولنيالفقرة الثانية: التدابري ا

اتخذت لجنة اليقظة االقتصادية مجموعة من التدابير في اجتماعها 

، والتي تهدف إلى تخفيف آثار األزمة الناتجة 2020أبريل  20 االثنينالخامس ليوم 

عمل صندوق الضمان املركزي على  على املقاوالت،بحيث 19عن جائحة كوفيد 

ض البنكية املمنوحة للمقاولين الذاتيين تحمل اسم إحداث آلية ضمان للقرو 

" وذلك لتخفيف الضرر االقتصادي 19"ضمان املقاولين الذاتيين كوفيد 

السلبي التي تسببت فيه تداعيات جائحة كورونا على هذه الفئة من املقاوالت  ملا 

 االقتصاديةلها من دور مهم في النسيج االقتصادي الوطني وحددت لجنة اليقظة 

مجموعة الخطوات والشروط الالزم توفرها لالستفادة من هذا الدعم ويمثل في 

 يلي: ما

 املستفيدين من هذا الدعم أوال:املقاولين الذاتيين

يستفيد من هذا الدعم املتخذ من طرف لجنة اليقظة 

الذاتيين  الذين لم يسبق لهم االستفادة من "ضمان  ،املقاوليناالقتصادية

 ون للشروط التالية:واملستوف  "أكسجين

 أن يكونوا منخرطين في نظام املقاول الذاتي -
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 إخضاعهأال يكونوا في وضعية التوقف عن الدفع ألنه حينها سيتم  -

ملساطر صعوبات املقولة املنصوص عليها في الكتاب الخامس من 

 مدونة التجارة.

أن يكونوا قد قاموا بإيداع إقراراتهم الضريبية منذ أقل من سنة،  -

 كحد أقص ى. 2020ابريل  30اية إلى غ

 ثانيا:القروض القابلة للضمان

القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين الذاتيين املؤهلين والتي تستجيب 

 للشروط التالية:

 تغطية النفقات الضرورية التي ال يمكن تأجيلها. الغرض: -

ما يعادل ثالثة أشهر من رقم املعامالت املصرح به في آخر  املبلغ: -

 درهم. 15.000ار ضريبي مع سقف محدد في  إقر 

 سنوات بما في ذلك سنة واحدة كمؤجل االسترداد 3 املدة: -

 ال يوجد  الضمانات: -

 درهم دون احتساب الرسوم. 100 تكلفة الضمان: -

 ثالثا:حصة الضمان

 من أصل القرض   100/ 85

 رابعا:ملف القرض

 يتكون ملف القرض من  مجموعة من الوثائق تتمثل في:

 لب قرض ط -
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة املقاول الذاتي  -

 نسخة من اإلقرار الضريبي األخير ووصل أداء الضريبة ذات الصلة. -

 خامسا:االستفادة من الضمان

سوى مرة   كإشارة فكل مقاول ذاتي ال يمكنه االستفادة من هذا الضمان 

 339واحدة فقط.

تي اتخذت لفائدة املقاولة كجهاز ال االقتصاديةإلى جانب التدابير 

اقتصادي،  سواء تعلق األمر باملقاوالت الصغرى واملتوسطة أو فئة املقاولين 

 اتخذت، هاستمرار يتوذلك من أجل الحفاظ على هذا الجهاز وضمان  نالذاتيي

لفائدة األجراء  االجتماعيةكذلك العديد من التدابير  االقتصاديةلجنة اليقظة 

ن أساس ي للمقاولة والتي همت بالخصوص األجراء املتوقفين عن باعتبارهم مكو 

 العمل.

ملتخذة من طرف جلنة اليقظة املطلب الثاني:التدابري االجتماعية ا

 اجلائحة نماألجراء املتضررين  لفائدةا االقتصادية

كان من بين املسائل التي سينفق عليها من الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

،ما جاءت به 2.20.269بمرسوم رقم 2020مارس  17اثه يوم الذي تم إحد كورونا

                                                           

1. 339
المتضررين  نالتدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية، لتخفيف الضرر السلبي على المقاولين الذاتيي

" 19الضمان المركزي يطلق "ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد  عيات جائحة كورونا صندوقمن تدا

،الموقع 30/04/2020

D8%B3%D8https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%اْللكتروني:

AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5038% تاريخ

 .23:54،الساعة:2020/05/18اْلطالع:

 

https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5038
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5038
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5038


  

  

  273P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

املادة األولى من املرسوم في البند الخاص بجانب املدين "النفقات املتعلقة 

لجائحة  االجتماعيةوالتخفيف من التداعيات  بالحفاظ على مناصب الشغل

 ".19فيروس كورونا كوفيد_

 غلاملتوقفني عن الشدة األجراء الفقرة األوىل:التدابري املتخذة لفائ

األولوية لطبقة اجتماعية مهمة أثناء  أعطت لجنة اليقظة االقتصادية 

،وهي طبقة املأجورين  باعتبار األجير 19/03/2020الثاني ليوم  الجتماعهاعقدها 

سيستفيد جميع األجراء املتوقفون  في العالقة الشغلية لذلك األضعفالحلقة 

واملصرح بهم لدى الصندوق  ة صعبةعن العمل من طرف مقاولة في وضعي

من تعويض ومجموعة من الضمانات بعد  CNSS االجتماعيالوطني للضمان 

 يلي: مجموعة من اإلجراءات كما إتباع

 من التعويض عن فقدان الشغل لالستفادةأوال:اإلجراءات املتبعة 

لكي ال يتم تنقل األجراء أو املشغلين،إلى إدارات صندوق الضمان 

من طرف الدولة املتمثلة في منع  املتخذة االحترازية للتدابير واحترما  االجتماعي

التجمعات في الوقت الراهن الذي يتفش ى فيه هذا الوباء الفتاك،تم خلق منصة 

وضعت تحت إشارة املشغل فقط،الذي عليه القيام باإلجراءات  إلكترونية

 املسطرية التالية:

 ." ma.cnss.covid19ة "البوابة اإللكتروني إلى_ ولوج املشغل 1

 املوقع. إنشاء حساب "ضمانكم"، عبر تتبع مراحل املبينة واملشروحة في-2

 إذا كان املشغل لديه حساب سابق ل "ضمانكم"، ما عليه أن يدخل  -

 اسم املستخدم وكلمة املرور. -

 _ ستقوم البوابة ببيان األجراء املصرح بهم ضمن مقاولة.3
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 توقفون عن العمل، أو هل جميع األجراء_تصريح املشغل باألجراء امل4

 شملهم التوقيف املؤقت.

وبهذا تنتهي اإلجراءات املسطرية، من أجل الحصول على تعويضات عن 

فقدان العمل بسبب  تداعيات جائحة كورونا فيروس، كما يتم التأكيد من 

لتقديم أي طلب من اجل االستفادة من هذا  جديد على أنه ال داعي لألجراء

يض، فاملشغل  انطالقا من مقر عمله، يمكن أن يقوم بهذه اإلجراءات، التعو 

صرف التعويض املالي  ليتم االجتماعيوتبقى املرحلة األخرى لصندوق الضمان 

 األزمةنهاية كل شهر، على امتداد األزمة االقتصادية التي يمر منها املغرب بسبب 

 الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

إلى أن أي تصريح زائف، سيعرض صاحبه  ي هذا الصددف وال بد أن نشير 

 لعقوبات املقررة.

 ثانيا:قيمة التعويضات املقررة لألجراء بسبب التوقف عن الشغل

بخصوص هذه الفئة التي توقفت عن العمل بشكل كلي أو جزئي بسبب 

تداعيات جائحة فيروس كورونا،تم تخصيص تعويض استثنائي بالنسبة لألجراء 

قبل فاتح فبراير   CNSS االجتماعيي الصندوق الوطني للضمان املسجلين ف

 تتمثل قيمة هذا التعويض في: 2020

 منه. 30و  15للفترة مابين  درهم كتعويض عن شهر مارس 1000 -

 2020درهم بالنسبة لشهور أبريل، ومايو،ويونيو   2000 -

والتي سيتم صرفها من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 

املتوقفين عن  باألجراءبعد تصريح املشغل  االجتماعيدوق الضمان كورونا،وصن
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العمل،إما عن طريق تحويل هذه التعويضات للحساب البنكي لألجير املعني أو 

 عن طريق البريد في عنوانه الشخص ي.

غير أن هذا التعويض االستثنائي يحل مكان التعويض عن فقدان الشغل 

 340.تماعياالجاملنصوص عليه في نظام الضمان 

باإلضافة إلى ذلك سيستفيد من التعويضات العائلية وتلك املتعلقة 

 (،على طول امتداد مدة األزمة.AMOبالتأمين اإلجباري عن املرض)

لألبناك فيحق لهم طلب تأجيل  املدنين)املقترضين( أما بخصوص األجراء

ي لدى األداء ملدة ثالث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق وضع طلب خط

م شرح مفصل عن الوضعية املالية ظيآخر بطلب  مرفقااملؤسسة املقرضة 

املعني وذلك من أجل تأجيل سداد تلك القروض سواء كانت قروض  لألجير 

 .2020يونيو  30إلى غاية  استهالكية أو قروض عقارية

 ولكي تستفيد هذه  الفئة من األجراء  من التعويض أعاله يجب:

 غل ضمن مقاولة خاصة.أن يكون األجير يشت 

 .أن تكون املقاولة في وضعية صعبة بسبب جائحة كورونا 

  العمل بسبب الوضعية الصعبة للمقاولة   ناألجير عأن يتم توقف

 الناتجة عن جائحة كورونا.

  االجتماعيأن يكون األجير مصرح به لدى الصندوق الوطني لضمان 

 .2020في فبراير 

                                                           
 ديث يستفيح إراديلتعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة األجير الذي فقد عمله بشكل ال ا340

مدة ستة ل ى لألجرلحد األدنا في المائة من األجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه 70من تعويض يساوي 
مع  يضات العائلية طيلة مدة التعويضمن التغطية الصحية والتعو االستفادةكما يضمن له استمرارية  ر،أشه

 توفر مجموعة من الشروط لكي يستفيد من هذه الضمانة.
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املنخرطين في الصندوق الوطني تبسيط مساطر التصريح باألجراء 

ويمكن القيام بالتصريحات  للضمان االجتماعي واملتوقفين مؤقتا عن العمل.

 341. 2020أسبوعيا ابتداء من أبريل

لفائدة األجراء املتوقفين عن العمل في  املتخذةكانت هذه مختلف التدابير 

عن جائحة  التي فرضتها األزمة الصحية املترتبة االستثنائيةظل هذه الحالة 

 كورونا،الش يء الذي يجعلنا نطرح التساؤل التالي املتمثل في:

 التي استمرت في نشاطها املقرر على املقاوالت فماذا عن البدائل القانونية

 التي تعيشها البالد؟ االستثنائيةبها لفائدة أجرائها  في ظل هذه الحالة  األخذ

 ن الشغلعراء غري املتوقفني ائدة األجالفقرة الثانية: التدابري املتخذة لف

يلزم املشغل باحترام مجموعة من االلتزامات بموجب عقد الشغل، لعل 

أهمها أداء األجر وتوفير الظروف املالئمة للعمل واتخاذ جميع التدابير املمكنة 

للحفاظ على صحة وسالمة األجراء،خاصة بسبب األزمة الصحية التي تسببت 

رة الشغل واإلدماج املنهي بدليل توضيحي لتدبير فيها جائحة كورونا،وجاءت وزا

املتعلق بخطر تفش ي فيروس كورونا  االستثنائيظروف العمل في ظل الوضع 

 يمكن للمقوالت التي ترغب باالستمرار في العمل في ظل هذه املستجد،بحيث

بمجموعة من البدائل القانونية التي جاءت بها مدونة  االستعانة الجائحة

 منها:342الشغل

 

 

                                                           
،الموقع 2020/03/28تدابير لجنة اليقظة االقتصادية لفائدة األجراء 341

https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%Aاإللكتروني:
aspx?fiche=4992.9  :00:59،الساعة:17/05/2020  تاريخ اإلطالع. 

لشغل، االمتعلق بمدونة  65.99( بتنفيذ رقم  2003سبتمبر  11)  1424ن رجب م 14صادر في   1.03.194ظهير شريف رقم 342

 .3969(، الصفحة 2003 رديسمب 8)  1424شوال  13بتاريخ  50167الجريدة الرسمية عدد 

https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4992
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4992
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4992
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 أوال:اعتماد العمل عن بعد

من مدونة الشغل التي أتاحت للمشغل  8نصت عن هذه اإلمكانية املادة 

إمكانية تشغيل األجراء باملنازل شريطة توفير شروط الصحة والسالمة 

وكذا  2012يوليوز  10الصادر بتاريخ  2.12.262واملنصوص عليها في املرسوم رقم 

شريطة 18.12343بقا ملقتضيات القانون توفير التأمين ضد حوادث الشغل ط

حصول اتفاق بين الطرفين ودون املساس بالحقوق املكتسبة الناتجة عن 

 العالقة الشغلية القائمة قبل اللجوء إلى هذا النوع من التشغيل.

 ختفيض مدة العمل  إمكانيةثانيا:

يمكن للمشغل للوقاية من األزمات الدورية العابرة والتي تمثل في هذا 

من  185في أزمة وباء كورونا،تخفيض مدة العمل وفقا ملقتضيات املادة  طار اإل 

مدونة الشغل،مع احترام شرط استشارة مندوب األجراء واملمثل النقابي 

بأداء األجر عن مدة  االلتزامباملقاولة عند وجودهم،كما يجب على املشغل 

لم  العادي ما %من األجر 50الشغل الفعلية على أال يقل في جميع الحاالت عن 

 344تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة لألجراء.

 

 

                                                           
ض عن المتعلق بالتعوي 18.12(بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 29)1436ربيع األول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 343

 .489( الصفحة 2015يناير22)1436بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  6328وادث الشغل الصادر بالجريدة الرسمية عدد ح
دوبي األجراء للمشغل للوقاية من األزمات الدورية العابرة وبعد استشارت من نمن مدونة الشغل ما يلي "يمك 185جاء في المادة 344

شريطة أال تتجاوز مدة  زيع المدة السنوية اإلجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولةوالممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم تو
ة مندوبي العمل العادية عشر ساعات في اليوم ال يترتب عن هذا اإلجراء أي تخفيض من األجر الشهري ويمكن للمشغل بعد استشار

جاوز ستين يوما في ن مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة ال تتاألجراء والممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم أن يقلص م
 السنة وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.

ر فائدة أكث % من األجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات50يؤدى األجر عن مدة الشغل الفعلية على أال يقل في جميع الحاالت عن 

 لألجراء 
لمشغل ومندوبي األجراء إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة األولى أعاله وجب االتفاق بين ا

 .والممثلين النقابين بالمقاولة عند وجدهم حول الفترة الني سيستغرقها هذا التقليص
و اإلقليم طبقا للمسطرة  يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إال بإذن يسلمه عامل العمالة أوفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق ال

 أعاله". 67المحددة في المادة 
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 ثالثا:إمكانية تنظيم العمل بالتناوب 

من مدونة الشغل شريطة أال  188أجاز املشرع هذه اإلمكانية وفق املادة 

تتجاوز املدة املقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم وينبغي أن تكون هذه املدة 

 345تراحة ال تتعدى الساعة.متصلة مع التوقف لفترة اس

 لة سنويةرابعا:إمكانية استفادة األجراء من عط

إذا كان قد قض ى ستة  يمكن لألجير االستفادة من عطلة سنوية مؤدى عنها

أشهر متصلة من الشغل في نفس املقاولة،وتحدد مدتها طبقا ملقتضيات املادة 

النقابيين باملقاولة من مدونة الشغل،كما يتولى مندوبي األجراء واملمثلين  231

ذلك عند وجودهم ،ويتم تحديد تواريخ مغادرة األجراء لشغلهم قصد قضاء 

باألمر بناء على مقتضيات  ناملعنييعطلهم السنوية املؤدى عنها بعد استشارة 

من مدونة الشغل مع ضرورة إشعار مفتش الشغل إذا اقترنت العطلة  245املادة 

سة وهنا يمكن أن تستفيد املقاولة من هذه باإلغالق الكلي أو الجزئي للمؤس

الحد من  صحة وسالمة األجراء وبالتالي اإلمكانية كإجراء وقائي للحفاظ على

انتشار جائحة كورونا خالل فترة الطوارئ الصحية،وهنا يستحق األجراء 

 346أجورهم عن أيام العطلة السنوية.

 

 

                                                           
ررة لكل فرقة ثماني من مدونة الشغل بما يلي" يمنع، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المق 188جاءت المادة 345

 وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة ال تتعدى الساعة." ساعات في اليوم،
مثلين النقابين من مدونة الشغل"يتولى المشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي األجراء والم 245تنص المادة  346

شارة المعنيين قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استبالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة األجراء لشغلهم 
 األمر، إما تقديم تواريخ ب نباألمر مع مراعاة الحالة العائلية لألجراء، ومدة األقدمية في المقاولة غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق المعنيي

لملصق والسجل لى المشغل، قبل مغادرة األجير، بتصحيح امغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب ع

جل أقصاه اليوم أأدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم في  246المنصوص عليهما في المادة 

ر على الملصق أو بإدخال ما يلزم من تغيالذي كان مقررا في البداية لمغادرة األجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، 
 .السجل

سطة رسالة مضمونة مع يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغير وذلك بوا
 ."إشعار بالتوصل
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 :خامتة

 وس كورونا املستجدنستنتج من خالل كل ما سبق على أن لجائحة فير

تأثير كبير على املقاوالت بكل أصنافها،وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

،الش يء الذي سيؤدي ال محالة إلى ركود اقتصادي طويل نالذاتييواملقاولين 

ال يمكن تجاوزه إال بتكثيف الجهود املبذولة من طرف الدولة، وذلك عن  األمد

ادرة على احتواء الضرر االقتصادي السلبي طريق خلق عمليات تمويل جديدة ق

 إلى االقتصادية اليقظةعلى املقاولة  ما بعد الجائحة،وفي هذا اإلطار تمهد لجنة 

اعتماد آليات جديدة تروم مواكبة املقاوالت بمختلف أصنافها  من خالل تمويل 

آليات إقالع  التي   اسمتحمل   إقالعها ما بعد األزمة الناتجة عن الجائحة

ات اشتغال املقاوالت مع تطبيق معدل فائدة أقص ى بستتمكن من تمويل متطل

باملائة، كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة  4قدره 

 سماح ملدة  سنتين.

وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل الالزم لتعزيز الدينامية 

التي سيكون لها تأثير إيجابي ،2020خالل النصف الثاني من سنة  االقتصادية

على التشغيل وعلى آجال األداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء 

 تم إطالق منتجين جديدين للضمان: قتصادين،ولتحقيق ذلكاال

 ("إقالع املقاوالت الصغيرة جدا"Relance TPE   ويتمثل في ضمان:)

املمنوحة  االقتصاديفي املائة من قروض إقالع النشاط  95الدولة 

للمقاوالت الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم 

في  10ماليين درهم،ويمكن أن تمثل هذه القروض  10معامالتهم عن 

 املائة من رقم املعامالت السنوية.
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 ("ضمان إقالع"Damane Relance) : وهي آلية ضمان من طرف

طي هذا الضمان في املائة و يغ 90و  80الدولة يتراوح قدرها ما بين 

القروض املمنوحة الستئناف نشاط املقاوالت التي يزيد رقم معامالتها 

ماليين درهم و يمكن ان تصل هذه القروض إلى شهر ونصف  10عن 

الشهر من رقم معامالت املقاوالت الصناعية و شهر من رقم معامالت 

م  املقاوالت األخرى، ومن أجل املساعدة على تقليص آجال األداء، سيت

في املائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه املزودين، كما  50توظيف 

يغطي هذا املنتوج أيضا املقاوالت الكبرى التي يتجاوز رقم معامالتها 

 مليون درهم. 500

باإلضافة إلى ذلك،و لتخفيف الضغط على خزينة املقاوالت الصغرى  

،تقرر من قبل اللجنة ياالقتصاد االنتعاشوالصغيرة جدا خالل هذه املرحلة من 

ديون هذه املقاوالت مع بعض املؤسسات العمومية املتأثرة بهذا  تسويةتسريع 

 الوباء.

سلف،ستقوم املؤسسة العمومية أو املقاولة العمومية  ولتحقيق ما

بحصر قائمة مفصلة للمقاوالت الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها،وستمنح 

مية الحصول على قرض يخصص حصريا الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمو 

 لتسوية وضعيتها تجاه هذه املقاوالت.

القرض وتتكفل باألداء  كما ستمنح األبناك،ضمن السياق نفسه

للمقاوالت املعنية مباشرة على أساس املعطيات التي  وضعتها املؤسسة 

 العمومية رهن إشارتها.

 املتخذةو اآلليات  التدابير على  تفعيل مختلف هذه   فاألمل يبقى  معقودا

إلعادة الحياة للمقاولة في   إنقاذهما يمكن  إنقاذمن طرف الدولة،من أجل 
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التي تسببت فيها تداعيات  االقتصاديةاالقتصادي بعد هذه األزمة  اإلنعاش

 الوطني. لالقتصاد االنتعاشجائحة كورونا وبالتالي عودة 
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 محالوي محزةلسيد ا
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 أي تفعيل لنظرية الظروف الطارئة يف زمن كورونا
 :ةــــمقدم

تعد العقود من أعظم ما ابتدعته الحضارة االنسانية من أدوات، فقد    

إلى أنظمة متطورة في تبادل استطاع اإلنسان عن طريق هذه األداة أن يهتدي 

إقامة العالقات االقتصادية على نطاق العالم بأسره،  السلع واملنافع واملوارد، و

وتحكم هذه العقود قاعدة العقد شريعة املتعاقدين، فالعقد رابطة تقيد ارادة 

املتعاقدين بحيث ال يستطيع أحدهما إنهاء العقد أو تعديله بإرادته املنفردة الن 

ر تغير للحقوق التي استقرت بعد ابرام العقد، إذ ال يجوز تغيير هذه ذلك يعتب

قانون، وعلى القاض ي أن يفرض  الحقوق إال بتراضيهما أو في حاالت حددها ال

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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احترام العقود ويعتبرها بمثابة قانون، إذ ال يجوز له تعديل العقد أو إلغاءه من 

 .347من ق ل ع 023غير رضا املتعاقدين ونص على هذه القاعدة الفصل 

أما خالف ذلك فليس له سوى تنفيذ هذا االلتزام طوعا أو جبرا، وليس    

هناك ما يعفي املدين من عدم قيامه بما التزم به، إال أن تحول دون ذلك قوة 

قاهرة أو حادث فجائي، وإن كانت نظريتا القوة القاهرة والحادث الفجائي 

لقة، فما هو السبيل إلى معالجة عالجت الحاالت التي تقوم فيها استحالة مط

الحاالت التي تطرأ فيها ظروف اقتصادية لم تكن في حسبان املتعاقد وقت ابرام 

العقد وال يملك لها دفعا كما هو الحال اليوم بالنسبة النتشار فيروس كورونا 

، والذي جعل من تنفيذ بعض االلتزامات أمرا مرهقا للمدينين،  19كوفيد 

راخية التنفيذ، كعقود توريد البضائع والسلع وعقود املقاولة خاصة العقود املت

والصنع، وعقود بيع خدمات الفندقة والتنشيط السياحي، والعقود الكرائية، 

وكذا عقود القروض العقارية واالستهالكية، فكل هذه العقود لم تعرف طريقها 

 إلى التنفيذ.

وع ومالمسة وهذا هو السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا املوض   

االقتصادية التي فرضها فيروس  اإلشكالية التالية: في ظل الظروف املادية أو

على االلتزامات التعاقدية، ما مدى إمكانية تدخل القاض ي في  19كورونا كوفيد 

العقد لرد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول، باالستناد إلى نظرية الظروف 

 الطارئة؟.

                                                           
لرسمية عدد ت والعقود، الجريدة ا( بمثابة قانون االلتزاما1913غشت  12)1331رمضان  9ـ  ظهير شريف صادر في  347

  .78، ص 1913سبتمبر  12بتاريخ  46
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املطلب األول: تكييف نظرية  خالل مطلبين:ذلك ما سنعالجه من    

ية الظروف املطلب الثاني: أثار إعمال نظر . الظروف الطارئة في ظل جائحة كورونا

 الطارئة في زمن كورونا

 ارئة يف ظل جائحة كورونااملطلب األول: تكييف نظرية الظروف الط

اقعة مادية صرفة، تكون لها اثار وخيمة ع    لى إن االوبئة الصحية كو

االلتزامات القانونية بوجه عام وااللتزامات التعاقدية بوجه خاص، من ثم دعت 

الضرورة الى تبني أليات قانونية وقضائية تعمل على التقليل ولو قليال من هذه 

األثار السلبية التي قد تخلفها تغيرات الظروف االقتصادية أو االجتماعية، ومن 

ئة، وعليه سنحدد املقصود بنظرية بين هذه األليات نظرية الظروف الطار 

الظروف الطارئة واساسها )الفقرة االولى(، ثم نحدد شروطها ومجال تطبيقها 

 )الفقرة الثانية(. 

 طارئة واساسهاالفقرة االوىل: مفهوم نظرية الظروف ال

 أوال: مفهوم نظرية الظروف الطارئة

كل حادث عام املقصود بالظرف أو الحادث الطارئ في هذه النظرية هو:    

الحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول على التعاقد، ينجم عنه اختالل 

في املنافع املتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو أجال، ويصبح تنفيذ املدين 

اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه ارهاقا شديدا ويتهدد له بخسارة فادحة تخرج 

ذي يجيز للقاض ي أن يتدخل ليوزع تبعة هذا ، االمر ال348عن الحد املألوف

الحادث على عاتق الطرفين، وبذلك يرد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول، ومثل 

ذلك أن يتعهد شخص بتوريد سلعة، ثم يحصل قبل حلول ميعاد التوريد أن 

                                                           
المجمع الفقهي  ـ محمد رشيد قباني، نظرية الظروف الطارئة في الفقه االسالمي والقانون الوضعي بحث مقارن، مجلة 348

 .131االسالمي، السنة الثانية العدد الثاني، ص 
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يرتفع ثمن هذه السلعة إلى ثمانية أضعاف ثمنها وقت العقد، وذلك بسبب قيام 

، ومن هذه الحوادث ما 349ئية أدت إلى تعذر ورودها من الخارجأحداث فجا

والذي جعل العالم كله يعلن  19نشهده اليوم بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد 

حالة الطوارئ، ويلتزم املنازل وتغلق الحدود من أجل الحد من هذا الوباء الذي 

حالة الطوارئ يتهدد الصحة العاملية، والذي أعلنت بسببه اململكة املغربية 

، وهذا ما من شأنه أن يجعل تنفيذ 2.20.292350بمقتض ى مرسوم القانون 

االلتزامات إما مستحيلة أو مرهقة التنفيذ، إذ كما في املثال الذي سقناه فهذا 

الشخص مهدد بخسارة فادحة جسيمة تجاوز الحد املألوف، وهذا ما يدفعنا إلى 

هذه الحالة على تنفيذ التزامه العقدي، طرح التساؤل التالي: هل يجبر املدين في 

 أي كانت درجة هذا التغير في الظروف، ومهما كان قدر هذه الخسارة؟

خاصة وأن الدائن يتشبث بالقوة امللزمة للعقد، ويطالب املدين بالوفاء    

بالتزامه كامال متجاهال ما حدث من تغير الظروف، وما يلحق املدين من خسارة لو 

يذ، ويحاول املدين التمسك بما طرأ عليه من ظروف باعتبار أنها أكره على التنف

تجعل الوفاء متعذر تعذرا يقرب من االستحالة القهرية التي تؤدي إلى انقضاء 

 االلتزام.

، وأن املدين 351فالقواعد التقليدية تقض ي بأن العقد شريعة املتعاقدين   

، وبالتالي ال 352ة مطلقةملزم بالوفاء طاملا لم يصبح التزامه مستحيال استحال

مناص من إجباره على الوفاء مهما سبب له ذلك من خسارة، أما العدالة 

                                                           
 .616 ص، 1981ظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ـ ادريس العبدالوي، شرح القانون المدني ن 349
 ( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ2020مارس  23)1441من رجب  28بتاريخ  2ـ20ـ292ـ  مرسوم قانون  350

 الصحية واجراءات اإلعالن عنها.
نشئيها، وال مقوم مقام القانون بالنسبة إلى من ق ل ع "االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح ت 230ـ الفصل  351

 يجوز إلغائها إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانون".
ناشئ عن سبب  من ق ل ع "ال محل ألي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه 268ـ الفصل  352

 ة أو الحادث الفجائي..."ال يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهر
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فتقض ي مراعاة ما تغير من الظروف وتعديل التزامات املدين بما يتناسب مع هذا 

 .353التغير، وهذا ما تقول به نظرية الظروف الطارئة

في مثالنا ليس هو وتجدر االشارة إال أن الظرف الطارئ، وهو وباء كورونا 

 السبب في مراجعة العقد، وإنما السبب هو املشقة الغير املتوقعة الذي أدى اليها

 ذلك الظرف الطارئ.

 تانيا: أساس نظرية الظروف الطارئة 

بما أن نظرية الظروف الطارئة تعتبر خروجا عن مبدأ القوة امللزمة للعقد    

من بعض الفقهاء ومؤيدا من  أو استثناء منه، مما جعلها تقف موقف معارضة

البعض االخر، واستند أنصار هذه النظرية على عدة اسس لتبرير األخذ بهذه 

النظرية على اعتبار أن مبدأ القوة امللزمة للعقد ال يجوز تعديله إال بمسوغ 

معقول، فقد حاول الفقهاء تسويغ ذلك االستثناء باالستناد إلى مبدأ القوة 

ذلك مبالغة منهم في اظهار أنهم لم يخرقوا القوة امللزمة امللزمة للعقد نفسه، و 

 ، ومن أهم االسس التي ذكروها:354للعقد

  ان اساس النظرية شرط ضمني ببقاء الظروف على حالها، أي أن

املدين ما رض ي بااللتزام إال على أساس بقاء الظروف على حالها، التي 

ا، بكونه شرط أبرم العقد في ظلها، إال أن هذا الشرط لقي اعتراض

 .355مفترض لم تنصرف إرادة املتعاقدين الحقيقية إليه

  وهناك من برر األخذ بهذه النظرية استنادا لفكرة حسن النية، التي

مفادها أن العقود يجب أن تنفذ بحسن نية، وبالتالي جرى التساؤل، 

                                                           
الشريعة  ـ ياسر دانون و رؤى إبراهيم، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على األحكام القضائية، مقال منشور بمجلة 353

 .188، ص 2014، تاريخ اإلصدار يناير 57والقانون كلية القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
نجاح المعاصرين في تناول نظرية الظروف الطارئة، مقال منشور بمجلة جامعة الـ أيمن الدباغ، منهج الفقهاء  354

 .1670، ص 2014(ـ7)28لألبحاث)العلوم االنسانية(، المجلد 
 .1670ـ أيمن الدباغ، م س، ص  355
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أال يعتبر املتعاقد الذي يلزم الطرف األخر بتنفيذ التزامه مع أنه أصبح 

ا نتيجة الظروف الطارئة، متجاهال قواعد حسن النية؟ أال مرهق

تستدي قواعد حسن النية األخذ بعين االعتبار الظروف الجديدة 

 لتخفيف العبئ الذي يترتب عنها بالنسبة للمدين؟

ولكن معارض ي هذه النظرية، يرون بأن حسن النية يقض ي بأن ينفذ    

 356ض ي هذا االتفاق.املتعاقدان ما اتفقا عليه ال أن يعدل القا

ومنهم من جعل اساسها فكرة اإلثراء بال سبب قانوني مشروع، وقيل أنه    

نظرية السبب، وقيل أنه نظرية التعسف في استعمال الحق، ولكن األساس 

الذي استقر عليه الفقهاء ولقى قبول عاما عندهم، هو االستناد إلى مقتضيات 

م أن يتحمل املدين وحده الناحية العدالة والتضامن االجتماعي، إذ من الظل

 . 357املرهقة من االلتزام، نتيجة حادث أو وباء ال يد له فيه

ومن هنا نرى بأن الفقهاء جعلوا من العدالة والتضامن االجتماعي    

أساسا لنظرية الظروف الطارئة، إذ ال يعقل أن يتحمل أحد املتعاقدين نتيجة 

اليوم أمام وباء عاملي خطير يتهدد ما تغير من الظروف لوحده، خاصة وأننا 

الصحة العاملية، مما قد ينجم عنه تداعيات حتما ستجعل تنفيذ االلتزامات 

التعاقدية إما مستحيلة التنفيذ، وتجعل املدين يطالب بإعفائه من التنفيذ 

نتيجة القوة القاهرة، وإما أن تجعل من تنفيذ هذه االلتزامات مرهقة ال 

د الطرفين مما يستدعي األخذ بنظرية الظروف الطارئة، مستحيلة بالنسبة ألح

والتي تمنح للقاض ي الحق في التدخل لتحقيق التوازن العقدي مستندا إلى 

 مقتضيات العدالة والتضامن االجتماعي، ولو على حساب القوة امللزمة للعقد.

                                                           
، 2019لسابع ـ سعاد عاشور، مقترب في نظرية الظروف الطارئة، مقال منشور في مجلة القانون واألعمال، العدد ا 356

 .162ص 
 .1671ـ أيمن الدباغ، م س، ص  357
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 طارئة وجمال تطبيقهاالفقرة الثانية: شروط نظرية الظروف ال

إلى تحديد مفهوم نظرية الظروف الطارئة وحددنا االسس بعد تطرقنا    

ة القانونية التي تقوم عليها هذه النظرية في الفقرة األولى، سنقوم في هذه الفقر 

 بدراسة أهم الشروط التي تقوم عليها هذه النظرية ومجاالت تطبيقها.

 أوال: شروط نظرية الظروف الطارئة

من الشروط، إذ ال يصار إلى إعمال تتسم نظرية الظروف الطارئة بجملة    

افرها، إذ أن هذه الشروط تضمن قدرا من االستقرار، وهي  هذه النظرية إال بتو

 كالتالي:

 االشرط االول: أن يكون احلادث استثنائي

املقصود بالحادث االستثنائي أن يكون غير مألوف، أي نادر الوقوع،    

فيضانات، والزالزل، والجراد، سواء كان هذا الحادث سماويا، كالجوائح، وال

والوباء، أو كان من األدميين كالحرب، أو فرض تسعير جبري، أو إغالق الحدود...، 

أما إذا كان الحادث مألوفا فال يعتد به وال تنطبق عليه هذه النظرية، بحكم أنه 

 358محتمل بحكم العادة أو التعامل.

ا حادثا استثنائيا يمكن والسؤال الذي يتبادر إلى دهني: هل يعد وباء كورون

 من خالله تطبيق هذه النظرية؟

يعد حادثا استثنائيا، فهو غير  19مما الشك فيه أن وباء كورونا كوفيد    

مألوف يهدد الصحة العاملية، مما جعل من معظم دول العالم تتخذ قرار بإعالن 

 حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي، وإغالق الحدود، وتوقيف سائر األنشطة

 االقتصادية واالجتماعية.

                                                           
راسات االسالمية، ـ أحمد الصويعي، نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطها، مقال منشور بالمجلة األردنية في الد 358

 .181المجلد الثالث، العدد الثاني، ص 
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 الشرط الثاني: أن يكون احلادث عاما

يقصد بعمومية الظرف الطارئ أن ال يكون خاصا باملدين بل يشمل    

عددا كبيرا من الناس كأهل بلد أو إقليم معين أو دولة معينة، فإن الحوادث 

ه أو الطارئة الخاصة باملدين ال تطبق أحكام هذه النظرية، كإفالسه أو إعسار 

مرضه أو احتراق محصوله أو بضاعته، حتى ولو أدت هذه الظروف إلى صعوبة 

 359تنفيذه اللتزامه.

ووباء كورونا ينطبق عليه شرط العمومية فهو وباء انتشر في العالم    

 بأسره، وبالتالي فهو ظرف غير خاص باملدين فهو يشمل بلدان ومناطق متعددة.

تشريعات العربية، وقد تابعهم بعض وقد أخدت بهذا الشرط غالبية ال   

فقهاء القانون في األخذ بهذا الشرط واستبعاد الظروف الخاصة باملدين من 

اقع.  جانب تطبيق هذه النظرية، ضمانا لحد الغش من جانبه بادعائه خالف الو

 الشرط الثالث: أن تكون هذه الحوادث ليس في الوسع توقعها أو دفعها

م الشروط التي تقوم عليها نظرية الظروف يعتبر هذا الشرط من أه   

الطارئة، بل أهم ما تمتاز به هذه النظرية، ومفاد هذا الشرط أن ال يكون في وسع 

املتعاقد توقع الظرف حين إبرام العقد ألنه إذا كان قد توقع هذا الظرف أو كان 

، كمن يتعاقد 360في وسعه توقعه فليس من حقه أن يطالب بتطبيق هذه النظرية

ى توريد سلعة مستوردة من الخارج مع قيام نذر بإعالن حالة الطوارئ بسبب عل

، مع إمكانية إغالق الحدود في هذه الحالة أو 19انتشار فيروس كورونا كوفيد 

ارتفاع اسعار السلع املستوردة أو فرض القيود عليها، فهذا ال يستطيع ان يطلب 

                                                           
الحقوق تخصص  ة لنيل شهادة الماستر فيـ  عبد هللا فداق، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، مدكر 359

م القانون الحاص، القانون الخاص المعمق، من جامعة عبد الحميد بن بادسيس ــ مستغانم ــ كلية الحوق والعلوم السياسية قس

 .34، ص 2017/2018الجزائر، السنة 
 .35ـ عبد هللا فداق، م س، ص  360
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طوارئ، إال اذا كان اشترط ذلك، تعديل التزاماته إذا صارت مرهقة بقيام حالة ال

ألن اعالن حالة الطوارئ واغالق الحدود كانت متوقعة بسبب انتشار وباء 

 كورونا.

ومن هنا نرى بأن فيروس كورونا لم يكن من املمكن توقعه نهائيا نظرا    

للسرعة التي ظهر بها وانتشاره بصورة سريعة عجزت مختلف دول العالم 

 أن شرط عدم التوقع في هذه الجائحة متوفر.للتصدي له، لذلك نعتقد 

، وتجدر االشارة إال أن املعيار في قياس هذا التوقع هو املعيار املوضوعي   

إذ يتم النظر إلى الظروف واألحوال املوضوعية التي أحاطت بالعملية التعاقدية، 

 دون نظر إلى الظروف الخاصة باملتعاقد.

وقعه، أن يكون ايضا مما ال يستطاع وينتج عن الحادث الذي ال يمكن ت   

دفعه أو التحرز منه غالبا وتحاشيه، فإذا كان في وسع املدين دفعه، ولكنه قصر 

في ذلك فهو ال يستفيد من احكام هذه النظرية، ألن املدين ملزم بتفادي الحوادث 

التي تعجزه عن الوفاء أو ترهقه، مادام ذلك في وسعه ولو لم تكن من الحوادث 

 .361قعة أو املمكن توقعهااملتو 

وتجدر املالحظة إال أن هذا الفيروس ال يمكن دفعه بالنسبة للمدين    

خاصة إذا رأينا أن الحكومات والدول املتقدمة لم تستطع دفعه، مما يعني أن 

 شرط عد امكانية الدفع متوفر هو األخر.

 الشرط الرابع: االرهاق واخلسارة

ظروف الطارئة أن يؤدي الحادث يشترط اخيرا لتطبيق نظرية ال   

االستثنائي إلى جعل التزام املدين مرهقا، إذ يهدده بخسارة جسيمة أذا نفذ 

                                                           
 .183ـ احمد الصويعي، م س، ص  361
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التزامه كما هو، لذلك ال عبرة لتطبيق النظرية إذا كان من شأن هذه الظروف أن 

تجعل التزام املدين ثقيال ال مرهقا إرهاقا كبيرا، فالعبرة بهذا الصدد هو مدى ما 

ملدين من خسارة، فإذا كانت هذه الخسارة فادحة وغير طبيعية كان يتحمله ا

هناك مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أما اذا كانت الخسارة التي لحقت 

املدين من املألوف حدوتها في نطاق هذا النوع من املعامالت فال محل لتطبيق 

 .362هذه النظرية

املتوقع الذي يراد االستناد إليه كما ال يشترط في الحادث االستثنائي غير    

لتعديل العقد أن يترتب عليه جعل التزامات املدين مستحيلة استحالة تامة، ألن 

تحقق هذه االستحالة ال يشترط إال في القوة القاهرة التي ينقض ي بها االلتزام 

وينفسخ بها العقد، ومن هنا يتجلى لنا التمييز بين نظرية الظروف الطارئة والقوة 

قاهرة، فإذا كان االول يجعل من تنفيذ العقد مرهقا فإن الثاني يجعل من ال

الوفاء امرا مستحيال، ومن ناحية أخرى فإذا كانت نظرية الظروف الطارئة ال 

ينقض ي بها االلتزام بل يرد إلى الحد املعقول فتتوزع الخسارة بين املدين والدائن، 

 .363يتحمل تبعة عدم تنفيذه فإن القوة القاهرة تجعل االلتزام ينقض ي فال 

ويراعى في توفر هذا الشرط معيار موضوعي يتعلق بالعقد ذاته، دون    

النظر إلى شخصية املدين وظروفه الخاصة، فعلى القاض ي أن يقصر النظر على 

ذات العقد الذي يطلب منه تعديله، وأثر الظروف الطارئة على تنفيذه من حيث 

صادي بين االلتزامات املترتبة على كل من طرفيه إحداث اختالل في التوازن االقت

 دون اعتداد بعد ذلك بظروف املدين الخاصة.

وباء كورونا الذي يغزو العالم اليوم مما ال شك فيه ستكون له تأثيرات    

وخيمة على مجموعة من العقود وااللتزامات، مما يجعل تنفيذها إما مستحيال 
                                                           

 .192رؤى خليل ابراهيم، م س، ص ـ باسم ذنون و 362
 .624ـ ادريس العبدالوي، م س، ص  363
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قروض االستهالكية وعالقات الكراء، إذ أو مرهقا، من ذلك عقود السياحة وال

بفعل الحجر الصحي وتوقف مورد رزق الكثير من املدينين، مما الشك فيه 

سيجعل من تنفيذهم اللتزاماتهم أمرا مرهقا وصعب التنفيذ، مما تدعو 

الضرورة إلى تدخل القاض ي في العالقات التعاقدية لرد االلتزام املرهق إلى الحد 

 لى هذه النظرية.املعقول استنادا إ

 ئة تانيا: نطاق تطبيق نظرية الظروف الطار

إن نظرية الظروف الطارئة ال يكون لها محل إال في االلتزامات الناشئة    

عن عقد سواء كان هذا العقد من العقود ثنائية الطرف كعقود التوريد، أو 

لتزام الغير اإلجارة أم من العقود أحادية الطرق كعقود االرادة املنفرد، أما اال

التعاقدي فال يمكن بأي حال من األحوال أن يتحقق به وجود هذه النظرية، 

 .364كااللتزام الناش ئ عن الضمان مثال فإن النظرية ال تنطبق عليه

وبما أن نظرية الظروف الطارئة ال تشمل إال االلتزامات التعاقدية، فهل    

لى بعض العقود دون هذه النظرية تسري على كافة العقود أم أنها تسري ع

 أخرى؟

إن النطاق الطبيعي لنظرية الظروف الطارئة، هي العقود طويلة املدى    

أو األجل، نظرا ألن التنفيذ في مثل هذه العقود يتراخى أجلها، مما قد يؤدي إلى 

ظهور ظروف استثنائية ال يمكن دفعها، من ذلك عقود املدة سواء اكانت مستمرة 

افق العامة، أو دورية، كعقد االيج ار وعقد العمل وعقد التوريد وعقد التزام املر

كما أن هذه النظرية تشمل حتى العقود الفورية، ولكن شريطة أن تكون مؤجلة 

التنفيذ، كعقد البيع الذي تراخى تنفيذه بإرادة املتعاقدين باتفاقهما على تأجيل  

                                                           
 .172، احمد الصويغي، م س، ص 364
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عتبر هذا النوع من تسليم الش يء املدين لفترة زمنية الحقة إلبرام العقد، أذ ي

 .365العقود مؤجل التنفيذ بمقتض ى اتفاق املتعاقدين

وتستثنى من تطبيق نظرية الظروف الطارئة العقود االحتمالية، ألن هذا    

النوع من العقود يقوم على احتمال الكسب والخسارة، إذ ال يستطيع املتعاقدين 

، كعقود التأمين أن يحدد وقت تمام العقد املقدار الذي أخد أو الذي أعطى

والرهان واملقامرة، لذلك ال يسمع فيها ادعاء الخسارة املرهقة من حادث غير 

متوقع؛ ألن االساس الذي يبنى عليه هو الخسارة املتوقعة التي يتحملها أحد 

، كما يستثنى من تطبيق هذه النظرية العقود الفورية وهذا نظرا 366املتعاقدين

زامات بصفة فورية والذي يخالف اسس لطبيعته التي تحتم تنفيذ االلت

 .367النظرية

 ف الطارئة يف زمن كوروناإعمال نظرية الظرو املطلب الثاني: أثار

افر الشروط التي حددناها مسبقا وجب تطبيق نظرية الظروف     بعد تو

الطارئة، وبالتالي تدخل القاض ي لتعديل العقد الى الحد املعقول باالستناد إلى 

سن النية، وذلك إما بتخفيف التزام املدين أو الزيادة منه أو مبادئ العدالة وح

منح مهلة لتنفيذه، وعليه نرى تقسيم هذا املطلب إلى فقرتين: اثار النظرية على 

لفقرة االلتزامات التعاقدية )الفقرة االولى( ثم إلى اثارها على االحكام القضائية )ا

 الثانية(.

 زامات التعاقديةلتالفقرة االوىل: اثار النظرية على اال

 أوال: سلطة القاض ي في تعديل العقد

                                                           
 .42و41ـ عبد هللا فداق، ص  365
 .189ـ  باسم ذنون ورؤى خليل ابراهيم، م س، ص  366
 .45ـ  فداق عبد هللا، م س، ص  367
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قد تحدث عند تنفيذ العقد أن تطرأ حوادث و ظروف استثنائية تجعل    

اقعة مادية صرفة تكون لها  من تنفيذ االلتزام شاقا ومرهقا، فوباء كورونا كو

اثار وخيمة على االلتزامات التعاقدية، حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود 

قد يصيب بعض القطاعات االستثمارية، مما سيجعل من الصعب تنفيذ بعض 

العقود أو على األقل سيؤخر تنفيذها، مما يستدعي تدخل القاض ي طبقا لنظرية 

الظروف الطارئة من أجل رد االلتزام إلى الحد املعقول وتحقيق التوان العقدي 

 بين الطرفين.

رهق إلى الحد املعقول واسعة، لذلك فصالحية القاض ي برد االلتزام امل   

فهو قد يرى زيادة االلتزام املقابل، أو االنقاص منه، أو وقف تنفيذ العقد حتى 

 يزول الحادث الطارئ.

ــ فهو قد يرى زيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق، كما إذا تعهد تاجر 

 درهم( لطن، ثم حلت ظروف طارئة1000طن من القمح، بثمن ) 20بتوريد 

( درهم، ففي 1000( درهم لطن بدال من )1500جعلت سعر القمح يرتفع إلى )

هاته الحالة يجوز للقاض ي أن يرفع من السعر إلى الحد الغير املألوف اكثر ليتحمل 

الطرفان هاته الزيادة الغير املألوفة، وأما الزيادة املألوفة فيتحملها املدين 

قاض ي عندما يرفع السعر ال يلزم الطرف املتعهد لوحده، وتجدر االشارة إلى أن ال

االخر بأن يشتري بهذا السعر، وإنما يخيره بين أن يقبل به أو يرفضه أو يفسخ 

 .368العقد

ــ وقد يرى أيضا انقاص االلتزام املرهق، كما اذا تعهد تاجر بتوريد كميات 

 كبيرة ملصنع من مصانع الحلوى بالتسعيرة الرسمية، ثم قل املتداول من السكر 

، 19في السوق بشكل كبير لحادث طارئ كما هو حال انتشار وباء كورونا كوفيد 

                                                           
 .52ـ  فداق عبد هللا، م س، ص  368
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الذي أغلقت بسببه الحدود مما منع من استيراد السكر، كما تسبب في اغالق 

العديد من املصانع خوفا من انتشار العدوى، فيصبح من العسير على التاجر 

حالة أن ينقص من هذه توريد جميع الكميات املتفق عليها؛ للقاض ي في هذه ال

الكميات باملقدار الذي يراه، حتى يرد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول، فيصبح 

 .369ملتزما بالكميات التي حددها القاض ي ال اكثر

وتجدر االشارة إلى أن القاض ي الذي يتخذ القرار بتعديل العقد إنما    

 الطارئ عاذ االلتزام إلى يعدله على اساس الظروف الطارئة ال غير، فإذا زال هذا

 قوته امللزمة كما كان من ذي قبل.

ــ وقد يرى القاض ي وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال الظرف الطارئ، وذلك 

إن كان من املتوقع زوال هذا الظرف الطارئ، أما إن كان من غير املتوقع زواله 

ين اللتزامه، فالقاض ي قد يختار بدال من وقف العقد أن يختار اجال لتنفيذ املد

 . 370بالصورة التي يراها القاض ي مناسبة لتحيق التوازن العقدي

تانيا: مدى إعمال املشرع املغربي وكذا املقارن ملقتضيات نظرية الظروف 

 الطارئة 

اذا كانت بعض التشريعات الحديثة تخول للقاض ي صالحيات واسعة    

ال املشرع املصري لتعديل بنود العقد إذا ما حدثت ظروف طارئة، كما هو ح

من قانونه املدني لسنة  147الذي اخد بنظرية الظروف الطارئة بمقتض ى املادة 

، إذ جاء فيها " ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 1948

الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح 

يث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاض ي تبعا مستحيال، صار مرهقا للمدين بح

                                                           
 . بتصرف.146 ـ  مخمد رشيد قباني، م س، ص 369
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للظروف وبعد املوازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام املرهق إلى الحد 

، كما اخد بهذه النظرية املشرع 371املعقول ويقع باطال كل اتفاق يقع خالف ذلك"

 العراقي والجزائري واالماراتي...

وة امللزمة للعقد، وذلك تأثرا واما املشرع املغربي فال يزال متشبث بالق   

منه بالقانون الفرنس ي أنداك، قبل أن يتبنى هذا االخير نظرية الظروف الطارئة 

، وذلك بمقتض ى 2016فبراير  10في التعديل الجديد للقانون املدني الفرنس ي في 

والتي خول من خاللها للقاض ي التدخل في العقد إلعادة التوازن  1195املادة 

 .372لة حدوث ظروف طارئةالعقدي في حا

كما أن االجتهاد القضائي املغربي هو كذلك رافض لنظرية الظروف    

مثال، تعاقدت شركة مغربية لكي تصدر إلى شركة  1958الطارئة، ففي عام 

فرنسية مشروبات معينة، بسعر جرى تحديده بالدرهم املغربي، وذلك انطالقا 

، 30/12/1958تاريخ جرى تحديده في من ميناء الدار البيضاء بالطريق البحري وب

وبنفس هذا التاريخ فوجئت الشركة املغربية ببرقية مرسلة من الشركة 

الفرنسية، تفيد رفضها أداء ثمن املشروبات بعملة البلد املتفق عليها، وهي 

الدرهم املغربي، متعللة بالهبوط الكبير لسعر الفرنك الفرنس ي، وبما أن 

ساد في مدة قليلة، فقد عمدت الشركة بإذن من املشروبات سلعة قابلة للف

قاض ي املستعجالت، إلى التخلص منها عن طريق بيعها باملزاد العلني، لكن 

أقامت  20/07/1959ماليين فرنك، وفي  5بخسارة قدرت في ضوء العقد بقيمة 

الشركة املغربية على الشركة الفرنسية دعوى أمام املحكمة االبتدائية بالدار 

مطالبة بخسارتها تلك، بسبب خطأ الشركة في تنفيذها عقدها، ودفعت البيضاء 

                                                           
المعارف الجديدة،  ـ عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني مصادر االلتزام، الجزء األول، الطبعة الخامسة، مطبعة 371

 .256،  ص 2018الرباط، السنة 
  l françaiserticle 1195 du code civia -ordonnance du 10 fév.2016’L .ـ  372
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الشركة املدعى بالظروف االقتصادية الطارئة على الفرنك، لكن املحكمة بناء 

على اسباب موجبة مفصلة، قررت فسخ العقد الستحالة تنفيذه، بعد أن بيعت 

ألنها هي املشروبات باملزاد، وألزمت الشركة الفرنسية بتعويض الخسارة، 

املخطئة املتسببة في هذه االستحالة، ولم تعتبر الظروف الطارئة سببا لتبرئة 

الشركة من خطئها في عدم تنفيذ عقدها وبالتالي عدم اعفائها من تعويض 

 .373الضرر 

كما سبق أن ثم رفض مقترح القانون الرامي إلى تعديل مقتضيات الفصل 

نظرية الظروف الطارئة،  من ق ل ع، بكيفية تتضمن معها مقتضيات 230

واستندت األمانة العامة للحكومة في رفض هذا املقترح على أن املشرع املغربي 

فسح املجال لألطراف للنص في عقودهم على إمكانية تعديلها باتفاقاتهم إذا 

حدثت ظروف طارئة، كما أنها قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة خاصة 

  374قرار النقدي...إبان األزمات أو عدم االست

ولكن املشرع املغربي مع ذلك أخد بهذه النظرية أو كان قريبا منها على    

 األقل وذلك في حاالت معينة نأتي على ذكر بعضها:

في فقرتها الثانية "إذا طرأت ظروف  375من مدونة األسرة 48ــ نصت املادة 

زم به أن يطلب أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملت

من املحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة" كما 

من نفس القانون على أنه" ال يقبل طلب الزيادة في النفقة  192نصت املادة 

                                                           
ئة، مقال ، أورده محمد مهدي، نظرية الظروف الطار72، ص1313، عدد 19/04/1962ـ ))القضاء المغربي(( تاريخ  373

 .23و 22، ص 1991، سنة 15منشور في المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن، العدد 
ة االولى، مطبعة النجاح وف الطارئةـ دراسة من وحي الخليج ـ الطبعـ محمد كشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظر 374ـ  374

 .167، ص1993الجديدة، 
بمثابة  70ـ03( بتنفيذ القانون رقم2003فبراير  3)1424من دي الحجة  12صادر في  1ـ04ـ22ـ  ظهير شريف رقم  375

 .418(، ص2004فبراير 5)1424دي الحجة  14بتاريخ  5184مدونة األسرة، الجريدة الرسمية عدد
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املتفق عليها، أو املقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مض ي سنة، إال في ظروف 

 استثنائية".

ملادتين أن املشرع أخد بشكل صريح بنظرية الظروف يتضح من هدين ا

 الطارئة.

من ق ل ع مثال  709ــ ايضا في مجال كراء األراض ي الفالحية، نص الفصل 

على ما يلي: "إذا منع املكتري من حرث األرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة 

كان قد سبقه  قاهرة، كان له حق االعفاء من الكراء أو استرداده من املكري، إذا

 له وذلك بشرط:

 أوال: أن يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة قد حدث نتيجة خطأه؛

 تانيا: أال يكون متعلق بشخصه.

من ق ل ع: " للمكتري حق االعفاء من الكراء أو استرداده،  710والفصل 

إال إذا زرع األرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ال يعزيان 

 خطأه.

وإذا كان هالك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو 

 السترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إال إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

وال يكون محل لإلعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان املكتري قد عوض 

 دى شركات التأمين.عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إح

 من ق ل ع: "ال محل لإلعفاء من الكراء وال لتخفيضه: 711والفصل 

 أوال: إذا حدث الهالك بعد فصل املحصول عن األرض؛
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وتانيا: إذا كان سبب الهالك موجودا عند إبرام العقد، وكان حينئذ على 

 علم به، وكان من طبيعته أن يولد األمل في التمكن من إليقافه.

من ق ل ع: " يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل املكتري  712 والفصل

تبعت الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين ألحد 

 710.376و  709االسباب املذكورة في الفصلين 

واملالحظ من هذه الفصول أن املشرع املغربي قد جمع بين األحكام 

ائي، وبين تلك الخاصة بنظرية الظروف الخاصة بالقوة القاهرة والحادث الفج

 الطارئة، عندما تحدث عن اإلعفاء الكلي أو الجزئي من دفع الوجيبة الكرائية.

املتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء املحالت املعدة  07ـ03ــ كما أن القانون 

، سمح لألطراف 377للسكنى أو االستعمال املنهي أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي

تضمين عقودهم بنودا ملواجهة الظروف غير املتوقعة وذلك بالتخفيض  حرية

منها أما الزيادة فال يمكن املطالبة بها خالل مدة تقل عن ثالثة سنوات، مع 

تحديد الجهة املختصة بذلك كأن يكون أحد املتعاقدين أو القاض ي أو خبير، وفي 

لكراء أمكن مراجعته حالة لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن ا

بعد مرور كل ثالثة سنوات، على األقل من تاريخ االتفاق على الثمن أو من تاريخ 

 مراجعته...

وبالتمعن في هذه املقتضيات يتضح أنها تكرس تطبيقا من تطبيقات نظرية 

الظروف الطارئة، أذ تعالج الحالة التي يصير فيها استمرار تنفيذ عقد الكراء 

                                                           
 .23أورده محمد مهدي، م س، ص ـ  376
بكيفية مراجعة  المتعلق 07ـ03( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30)1428صادر في ذي القعدة  1ـ07ـ134ـ ظهير شلريف رقم  377

 2بتاريخ  5586عدد  يةاثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الجريدة الرسم

 .4061(، 2007ديسمبر  13)1428ذو الحجة 
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تبا لضرر اقتصادي كبير بالنسبة للمكري أو املكتري على حد بدون مراجعته مر 

 سواء.

وبما أن املغرب ال يأخذ بنظرية الظروف الطارئة، وما يزال يحافظ على    

القوة امللزمة للعقد، فما هو سبيل املشرع املغربي ومعه القضاء إلعادة 

لى املواطنين ، وفرضه ع19التوازنات العقدية في ظل انتشار وباء كورونا كوفيد 

الحجر الصحي واغالق الحدود والتوقف عن العمل، مما من شأنه أن يجعل 

تنفيذ بعض العقود إن لم نقل مستحيلة التنفيذ، فهي ستكون مرهقة لهم من 

دون أدنى شك، كما هو حال مجموعة من العقود املستمرة أو الدورية أو املؤجلة 

القروض العقارية، والقروض التنفيذ، كالعقود السياحية وعود الكراء، و 

االستهالكية، وعقود التوريد وغيرها من العقود التي تأثرت بفعل انتشار هذا 

 الوباء.

رغم أن املشرع املغربي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة، إال أنه راعى    

الظروف واألزمات التي قد تعصف باملدين فتجعله معسرا، الش يء الذي دفع به 

ض ي، وهو ما يعتبر استثناء من األصل العام املنصوص عليه في إلى تخويل القا

من ق ل ع، الذي منع على القاض ي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى  128الفصل 

ميسرة، مالم يمنح هذا الحق بمقتض ى االتفاق أو القانون، وإذا كان األجل 

 محددا لم يصغ للقاض ي أن يمدده مالم يسمح له القانون بذلك.

قبل أن  243ا كان ينسجم مع مقتضيات الفقرة األولى من الفصل وهو م   

تنضاف إليه الفقرة الثانية والتي تنص على أنه" ومع ذلك، يسوغ للقضاة مراعاة 
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منهم ملركز املدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه أجاال 

".معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا اجراءات املطالبة مع ابقاء األ 
ّ
 378شياء على حالها

ويعتبر األستاذ محمد كشبور أن هذا املبدأ تطبيقا لنظرية الظروف 

 .379الطارئة في القانون الخاص املغربي

القاض ي بتحديد تدابير لحماية  31380ـ08من القانون  249كما أن املادة    

من ق ل ع، ونصت على أنه " يمكن وال سيما في  243/2املستهلك، تجاوزت املادة 

لة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات حا

املدين بأمر من رئيس املحكمة املختصة، ويمكن أن يقرر في األمر على أن املبالغ 

 املستحقة ال تترتب عليها فائدة طيلة مدة املهلة القضائية.

فيات أداء يجوز للقاض ي عالوة على ذلك أن يحدد األمر الصادر عنه كي   

املبالغ املستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة األخيرة 

األجل األصلي املقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، غير أن له أن يؤجل البث 

 في كيفيات التسديد املذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ".

قتصادية املكلفة بالتدابير وعلى هذا االساس أعلنت لجنة اليقظة اال   

املستعجلة لدعم القطاعات األكثر تضررا بفعل انتشار فيروس كورونا، عن 

اجراءات تهم تعليق أداء مستحقات املقاوالت إزاء صناديق الحماية االجتماعية 

وكذا تأجيل سداد قروضها البنكية طيلة فترة الجائحة، وكذلك تعليق سداد 

أشهر دون أن يترتب عن هذا  3الستهالكية ملدة القروض العقارية والقروض ا

 التأجيل سداد أي فائدة أو غرامات.

                                                           
لقانون الخاص، بكلية ـ عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في ا 378

 .41. ص2002الحقوق اكدال، من جامعة محمد الخامس، بالرباط، سنة 
 . 171ـ محمد كشبور، م س، ص 379
، 5932سمية عدد ، الجريدة الر2011فبراير  18القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صادر في  31ـ08ـ القانون  380

 .2011أبريل  7بتاريخ 
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من يونيو، وبهذا  30كما ثم تأجيل سداد الوجيبات الكرائية حتى    

الخصوص تقدم فريق من العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى تعديل 

املكري واملكتري املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين  67381ـ12القانون 

املتعلق بكراء  49382ـ16للمحالت املعدة للسكنى أو االستعمال املنهي، والقانون 

العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، 

وقانون االلتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية في حالة 

، وذلك كله بغية 19نا جراء وباء كورونا كوفيد الطوارئ الصحية التي تعيشها بالد

اقعة املطل على عدم األداء طيلة مدة الحجر الصحي مع األخذ  عدم ترتيب و

بعين االعتبار الوضعية املادية للمكري، والتي تشكل الوجيبة الكرائية التي 

يستخلصها مصدر عيشه في غالب األحوال، ضمانا ملبدأ التوازن بين طرفي 

 العقد.

وة على ذلك نجد املشرع املغربي يخرج عن القواعد العامة للعقود عال 

بغية التخفيف من االثار السلبية على بعض القطاعات االقتصادية، وذلك من 

الذي يسن أحكام خاصة، تتعلق بعقود االسفار  30383ـ20خالل القانون رقم 

ه واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، إذ سمح من خالل

ملقدمي هذه الخدمات تعويض املبالغ املستحقة لزبنائهم، على شكل وصل 

بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة دون اية زيادة في السعر، ناهيك على أنه 

خول ملقدمي هذه الخدمات في حالة تعذر تنفيذ التزاماتهم خالل الفترة املمتدة 

                                                           
ى أو لالستعمال المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحالت المعدة للسكن 67ـ12ـ القانون رقم  381

سمية عدد ( الجريدة الر2013نوفمبر  19)1435من محرم  15في  1ـ13ـ111نفيذه الظهير الشريف رقم المهني، الصادر بت

 (.2013نوفمبر  28) 1435محرم  24الصادر بتاريخ  6208
ي، الصادر يتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرف 49ـ16ـ  القانون  382

 7يخ ، بتار6490( الجريدة الرسمية عدد 2016يوليوز  18)1437من شوال  13صادر في  1ـ16ـ99شريف  بتنفيذه ظهير

 .5857(، ص 2016أغسطس 11)1437دي القعدة 
وي للمسافرين، بسن أحكام خاصة  تتعلق بعقود االسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجالمتعلق  30ـ20ـ القانون  383

ـ 6887(، الجريدة الرسمية عدد 2020مارس 23)1441شوال  5صادر في  1ـ20ـ60ير الشريف رقمالصادر بتنفيذه الظه

 (.2020)فاتح يونيو  1441شوال  9
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امكانية فسخ  2020شتنبر  30ى غاية من اليوم املوالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ  إل

هذه العقود بإرادتهم املنفردة، وفي حالة الفسخ أن يقترح ايضا لرد املبالغ املؤداة 

برسم العقد املفسوح وصال بدين، وال يمكن لزبون رفض هذا املقترح إال بعد 

 من هذا القانون. 12384انقضاء مدة صالحية االقتراح املنصوص عليها في املادة 

تجدر املالحظة إليه أن هذا القانون ضرب للقواعد العامة للعقود،  ومما

وتفعيل لتطبيق من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في رأيي التي تستوجب 

مراعاة ما تغير من الظروف وتحمل كال املتعاقدين تبعة هذا التغير، بدال من 

مة للعقد التي التشدد في تطبيق مبدأي العقد شريعة املتعاقدين والقوة امللز 

تستلزم تنفيذ العقد دون أي مراعاة لوضعية أحد املتعاقدين املتأثرة بهذه 

 الظروف والتي تجعل من تنفيذهم اللتزاماتهم أمرا عسير ومرهقا. 

ومن كل هذا يتبين أن املشرع املغربي رغم عدم اعتناقه لنظرية الظروف 

لظروف واالزمات التي الطارئة بشكل صريح، إال أنه راعى في بعض األحيان ا

تعصف باملدين فتجعل تنفيذه مرهقا، وسمح للقاض ي بالتدخل في العقد من 

أجل توقيف أو تأخير تنفيذ بعض االلتزامات كما هو الحال بالنسبة لنظرية مهلة 

امليسرة، عالوة على ذلك املشرع في ظل الظروف التي يعرفها املغرب والعالم 

، وما يخلفه من أثار سلبية على العديد 19يد بسبب انتشار فيروس كورونا كوف

من االلتزامات التعاقدية، نجده يتدخل بنصوص خاصة واستثنائية لتخفيف 

من حدة هذه االثار ولو على حساب مبدأ القوة امللزمة للعقد، مما قد يشكل 

 تأسيسا لنظرية الظروف الطارئة.

 

                                                           
م هذا  االقتراح ( شهرا ابتداء من تقدي15أعاله، صالحا لمدة خمسة عشر ) 10يكون االقتراح المنصوص عليه في المادة ـ " 384

  .لدى الزبون

( أشهر 9دد في تسعة )خدمات االسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صالحية االقتراح المقدم إلى الزبون تح غير أنه بالنسبة إلى

 ابتداء من تاريخ تقديم هذا االقتراح إليه".
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 حكام القضائيةالفقرة الثانية: أثار النظرية على األ

قد تتغير الظروف التي صدرت فيها األحكام القضائية بشكل قد يؤدي إلى    

عدم االقتناع بعدالة ما قض ي به الحكم، كما لو صدر حكم قضائي في دعوى 

افر شروط الحضانة فيها، ثم فقد بعد ذلك  الحضانة بضم الطفل إلى والدته لتو

م )املحكوم عليه( شرط من هذه الشروط... أو إذا صدر حكم على املوظف العا

بأداء مبالغ من املال كنفقة ألطفاله ثم حصل تغير في مقدار راتبه من خالل زيادة 

الرواتب... أو صدر حكم قضائي على املحكوم عليه بأدائه مبلغا من املال 

كتعويض عن الضرر الجسدي الذي سببه للمضرور ثم تفاقم الضرر الذي 

 385أصابه.

 وف الطارئة على األحكام ومجالهاأوال: شروط تطبيق نظرية الظر 

 شروط تغير ظروف األحكام القضائية: (أ

يشترط في تطبيق  نظرية الظروف الطارئة على األحكام القضائية، أن    

يكون هذا الظرف أثر على الحكم القضائي تأثيرا جوهريا أدى إلى اختالل التوازن 

بأداء النفقة على من  الذي كان ناشئا أثناء صدور الحكم، كما لو حكم على الزوج

تجب عليه هذه النفقة، طبقا لراتب الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم، 

ولكن بفعل تفش ي وباء كورونا وتوقفه عن العمل أصبح من املرهق له دفع نفس 

مصروفات النفقة التي حكم عليه بها في الظروف العادية، ويشترط كذلك في هذه 

القضائي، كما أنه يجب أن تكون هذه الظروف أن تصدر بعد صدور الحكم 

الظروف متوقعة عند صدور الحكم وهذا على عكس ما تطرقنا له مسبقا 

بالنسبة لاللتزامات التعاقدية، كما هو الحال في مثال النفقة أو تغير الحالة 

الصحية باملضرور بضرر جسدي فالتغير في الظروف يكون متوقعا، وأخير ال 

                                                           
 .197ـ باسم ذنون ورؤى خليل، م س، ص  385
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عاما بل قد يكون خاصا باملحكوم عليه كفقدان يشترط في الظرف أن يكون 

عمله أو تخفيض راتبه... وهذا عكس االلتزامات التعاقدية التي تتطلب أن يكون 

 .386هذا الظرف عاما لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

 مجال تطبيق فكرة تغير الظروف: (ب

ذه تجدر االشارة إال أنه ال تعتبر جميع األحكام القضائية محال لتطبيق ه   

النظرية، إذ أن األحكام القضائية التي تكون قابلة للطعن فيها بإحدى طرق 

الطعن املقررة قانونا ال يمكن أن تكون محال لنظرية الظروف الطارئة، ألنه وإن 

تغيرت ظروف إصدار الحكم القضائي عن ظروف تنفيذه، فإنه يمكن مواجهة 

ألحكام القطعية وهي التي لم هذه الحالة عن طريق الطعن في هذه األحكام، أما ا

يعد باإلمكان الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن املقررة قانونا، إما 

الستنفاذها أجال الطعن املقررة قانونا أو لرضاء األطراف بالحكم الصادر أو 

صدوره من املحكمة األعلى درجة، وبالتالي فهذا الحكم أصبح نهائيا وباتا ال يقبل 

لطعن، فهذا النوع من األحكام هو الذي يصبح محال لتطبيق أي طريق من طرق ا

هذه النظرية، وبالتالي يصار إلى تعديل هذا الحكم القضائي في هذه الحالة 

باالستناد إلى هذه النظرية، غير أنه تجدر املالحظة إلى أن تعديل األحكام الباتة 

ية ممتدة في ليس على إطالقه بل يشمل فقط األحكام التي تتضمن مراكز قانون

 .387الزمان، والتي تحتاج وقتا للتنفيذ

 تانيا: األثر املترتب على تغير الظروف في مجال األحكام القضائية

                                                           
 .70و 69ـ  عبد هللا فداق، م س، ص  386
 .وما بعدها 200ـ باسم ذنون ورؤى خليل، م س، ص  387
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وعند تحقق هذه الشروط يصار إلى مراجعة وتعديل الحكم القضائي،    

تبعا لظروف الجديدة، وهذه املراجعة أو التعديل يختلف تأثيرها ومن تما قد 

 إلى احدى الحاالت التالية:تنتهي املراجعة 

  إما تأييد الحكم القضائي السابق، إذا اتضح عدم تأثير الظروف

الجديدة على الحكم السابق، أو أن هذا التأثير طفيف، ال يؤدي إلى 

تعديل الحكم القضائي، كمن يتقدم إلى املحكمة بغية تعديل الحكم 

انتشار وباء السابق القاض ي بالنفقة بفعل توقفه عن العمل من جراء 

 كورونا، وإغالق املقاولة التي كان يشتغل بها، إال أن هذا الوضع ال يبرر 

تعديل الحكم القضائي ألنه يستفيد من تعويض شهري تابت باإلضافة 

إلى التعويضات العائلية وتلك املتعلقة بالتأمين االجباري عن 

 (.AMOاملرض)

  ذلك من أجل وإما التعديل في مضمون الحكم القضائي السابق، و

اعادة التوازن الذي اختل، مما يبرر تدخل القضاء لتعديل الحكم 

القضائي، وهذا التعديل يتم إما بالزيادة في مضمون الحكم أو 

من مدونة  182إنقاصه، كزيادة مبلغ النفقة أو إنقاصها، ونصت املادة 

ة األسرة على هذه القاعدة، إذ جاء فيها "ال يقبل طلب الزيادة في النفق

املتفق عليها، أو املقررة قضائيا، أو التخفيض منها، قبل مض ي سنة إال 

في ظروف استثنائية"، أو زيادة التعويض بالنسبة للمضرور بضرر 

جسدي أو انقاص من قيمته، فكل هذه الظروف الجديدة يترتب عليها 

اختالل التوازن الذي كان قائما وقت صدور الحكم القضائي، وهو ما 

 .388ال قضائيا جديدا إلعادة التوازن العقدييستلزم تدخ

                                                           
 .211و 210باسم ذنون ورؤى خليل، م س، ص ـ  388
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  وقد يلغي القاض ي الحكم القضائي السابق إذا وقع تغير كبير أدى إلى

انعدام األساس الذي صدر الحكم القضائي استنادا إليه، وفي هذه 

الحالة يقرر القاض ي إلغاء الحكم السابق، كما لو صدر حكم قضائي 

ود، فهذا األمر يستدعي إلغاء بموت الشخص املفقود، ثم بعد فترة يع

 .389الحكم السابق

نخلص مما سبق على أن نظرية الظروف الطارئة تعد استثناء من مبدأ    

القوة امللزمة للعقد، استقر الفقهاء على تسويغها بمقتضيات تحقيق العدالة، 

وذلك بغية تحقيق التوازن العقدي بين طرفي العقد والذي اختل من جراء تغير 

وذلك لن يتحقق إال بإعطاء الصالحية للقاض ي لتدخل في العقد الظروف، 

وتعديله بما يستوجب العدالة التعاقدية، على إثر ذلك نرى بأن على املشرع 

 املغربي األخذ بنظرية الظروف الطارئة، على غرار التشريعات املقارنة التي أخدت

 حمل كال املتعاقدينبها، نظرا ملحاسنها في تحقيق العدالة التعاقدية، عن طريق ت

للنتائج التي أسفرت عنها الظروف املتغيرة، كما سيساهم هذا الوضع في تكريس 

 الدور األساس ي للقضاء في تحقيق األمن القانوني والتعاقدي املنشود.

كما أن نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة يكمالن بعضهما    

 قانون معين وتغيب عنه األخرى.البعض، وال يصح مطلقا أن تتواجد احداهما في 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا

                                                           
 .74و 73م س، ص داق، ـ  عبد هللا ف 389
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 يت الصغريمريم االسيدة 
 

 مباسرت القانون املدني واملعامالت ةباحث ةطالب   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

األعمال  تأثري فريوس كورونا املستجد على مناخ
 باملغرب

 :ةــــمقدم

رة سياسة منتهجة للنهوض وضع املغرب خالل العشرين سنة األخي

باملقومات االستثمارية والقانونية، وكان تحسين مناخ األعمال من ضمن 

األولويات الكبرى، التي تهدف إلى تشجيع االستثمار املنتج واملساهم في خلق الثروة 

 وتوفير مناصب الشغل. 

واعتبر طفرة نوعية حققها املغرب، تداخلت في بلوغها جهود وعوامل 

الضرورة امللحة لتأهيل االقتصاد الوطني إلى مصاف التنافس قاريا فرضتها 

لوج إلى األسواق العاملية، ومن ابرز هذه  ودوليا، وتمكينه من مؤهالت وقدرات الو

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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العوامل املجال التشريعي الذي عمل من خالله املشرع املغربي على وضع ترسانة 

 .390لتشريعية همت باألساس مجال املال واألعما

ه الجهود ساهمت بالدفع بقاطرة مناخ األعمال باملغرب وجعله كل هذ

قبلة موثوق فيها لالستثمار العاملي، لكن ما شهده العالم منذ أواخر شهر دجنبر 

، والذي كانت له تداعيات 391"19من خالل تفش ي وباء كورونا "كوفيد  2019

ي منأى عن اقتصادية ومالية على مختلف دول املعمور، واملغرب بدوره لم يكن ف

قع سلبي على االقتصاد واالستثمار الوطني، بحيث اهذه الجائحة التي كان لها و 

بين ليلة وضحاها وجدنا فيروس كورونا املستجد يعصف باألخضر واليابس 

اقع الحياة اليومية ويلغي اعتبارات االستثمار، وهذا مند  ويفرض أجندته على و

 .2020مارس  02رصد أول حالة باملغرب يوم 

 : عمن هذا املنطلق تتحدد اإلشكالية الرئيسية للموضو  

 إلى أي حد تأثر مناخ األعمال باملغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا ✔

 ؟ املستجد

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية:

 على االستثمار الوطني؟  كورونا أين تتجلى تداعيات فيروس ✔

                                                           
 :من ضمن هذه القوانين  390

لق بنسخ و المتع( 2018أبريل  19)1439شعبان  2صادر في  1.18.26الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.73القانون رقم   -

 .المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص صعوبات المقاولة 15.95تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 
 .المتعلق بشركات المساهمة 17.95القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم  20.19مشروع قانون -
 .المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية و مواكبتها 88.17مشروع قانون -
 .اريةالقاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتج 99.13يغير ويتمم القانون رقم  17.87مشروع قانون رقم -

لحاد، حيث تم ا، نوع من الفيروسات الجديدة المعدية الني تسبب التهاب الجهاز التنفسي Covid-19يعتبر فيروس كورونا كوفيد 391

ــين منظـمة أبلغت الص 2020بداية يناير ، وفي 2019اإلبالغ عن الحاالت األولى للفيروس في دولة الصــين وذلك في نهاية دجنبر 

، وازدياد عدد الصـحة العالمية عن تفشـي المرض، لتعلن المنظـمة بعدها عن آلف الحاالت المؤكدة إصـابتها بالفيروس خارج الصـين

نطبق عليه وصـف ي  Covid-19البلدان المتضـررة، لذلك خلصـت منظـمة الصـحة العالمية إلى تقييم مؤداه أن الفيروس كورونا  كوفيد

 .الجائحة، واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية
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االحترازية الذي وضعتها الدولة إلنقاذ  ما هي أهم اآلليات والتدابير  ✔

 االستثمار الوطني؟

 املبحث األول وملعالجة هذا املوضوع ارتأينا االعتماد على التصميم التالي: 

 :املبحث الثاني. فيروس كوروناالقطاعات االقتصادية املتضررة من تداعيات  :

 التدابير االحترازية الكفيلة إلنقاذ االستثمار الوطني

 فريوس كورونا األول: القطاعات االقتصادية املتضررة من تداعيات  املبحث

يعيش املغرب اليوم أزمة صحية كباقي دول العالم، أثرت وبشكل كبير على 

جل القطاعات االقتصادية، سواء القطاعات املرتبطة باالستثمارات الداخلية 

الخارجي )املطلب القطاعات التي لها عالقة باالستثمار  للبالد )املطلب األول(أو 

 .الثاني(

 املطلب األول: القطاعات االقتصادية املرتبطة باالستثمارات الداخلية

في هذا املطلب سنخصص الحديث عن بعض القطاعات االقتصادية 

املرتبطة باالستثمار الداخلي التي تأثرت وبشكل كبير جراء تداعيات فيروس 

لسياحة )الفقرة األولى( ثم كورونا املستجد ومن بين هذه القطاعات، قطاع ا

 .(قطاع املقاوالت )الفقرة الثانية

 الفقرة األوىل: قطاع السياحة 

يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الداعمة لالقتصاد باملغرب، كما 

قطاع  يعتبر أحد املنافذ التي يشتغل على تطويرها واالستثمار الدائم فيها، فهو 

 للتنمية االقتص
ً
 قويا

ً
 لجلب يعطي نفسا

ً
 مهما

ً
ادية واالجتماعية باعتباره مصدرا

 لخلق فرص الشغل، ولهذا أولى املغرب للنشاط 
ً
 كبيرا

ً
العملة الصعبة ومصدرا

 .السياحي خالل العقدين األخيرين مكانة هامة في سياساته التنموية
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لكن بسبب تداعيات فيروس كورنا املستجد، تضرر قطاع السياحة 

افدين بباملغرب بعد تراجع عدد ال راجع للدور الذي لعبه  هذا. و 39270%و

ت بإغالقه الحدود الجوية فاملغرب في اتخاذه إلجراءات احترازية وتدابير وقائية كل

  2020مارس  15والبحرية على جميع املسافرين، وذلك بإصداره يوم األحد 
ً
بيانا

قل من وزارة الشؤون الخارجية يفيد بتعليق جميع الرحالت الجوية الدولية لن

 .393املسافرين من وإلى تراب املغرب إلى موعد غير محدد

وجليا رأينا تأثير هذا القرار الصادر عن وزارة الخارجية على عمل قطاع 

افد كثير  السياحة، خاصة أنه مرفوق بحظر شمل أهم الدول التي تعرف تو

والواليات املتحد  396و اسبانيا 395وإيطاليا 394للسياح منها، مثل فرنسا

 ، مما سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة، فقطاع السياحة لشهر 397األمريكية

نفس توقيت توقيف الرحالت الجوية والبحرية من وإلى  هو  2019مارس من سنة 

، 32سائح من فرنسا بنسبة % 811 294عرف دخول  2020املغرب سنة 

 7سائح من أملانيا بنسبة % 400 59و 15سائح من إسبانيا بنسبة % 586 140و

سائح من ايطاليا  504 52و 6سائح من اململكة املتحدة بنسبة %  559 52و

                                                           
ات اإلنتاجية أمام القطاع 05/05/2020إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي، في تاريخ  392

 .بمجلس النواب
، 15/03/2020الصادر يوم األحد   انظر بيان وزارة الخارجية 393
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 248 911فقد كان  2019، أما مجموع سياح شهر مارس لسنة 6بنسبة %

من نسبة السياح الذين يزورون املغرب، كما من املتوقع  10ما يعد % وهو   سائح

ور ما يستوجب استحضار أرقام الشه هو  أن يمتد هذا الحظر ألكثر من شهر و 

سائح من فرنسا أي  795 231مثال شهد قدوم  2019األخرى فشهر ماي لسنة 

سائح من أملانيا  113 42و 16سائح من اسبانيا بنسبة % 596 116و 32بنسبة %

 126 724سائح من ايطاليا بنفس النسبة بمجموع  231 44و،6بنسبة %

 .398سائح

السنة بسبب تنذر هذه اإلجراءات بتراجع كبير سيعرفه القطاع في هذه 

انتشار وباء كورونا وسيؤثر حتما على الناتج اإلجمالي املحلي ذلك بانخفاض 

مليار درهم، وكذلك انخفاض مداخيل الفنادق  34اخيل القطاع السياحي بدم

باإلضافة إلى التأثير الحاصل على فقدان مناصب الشغل  12%اإليوائية بنسبة 

من املؤسسات  85%ذ أن حوالي منصب إ 500.000في مجال السياحة بأكثر من 

 السياحية باملغرب مهددة باإلفالس نتيجة توقفها عن العمل. 

كما سيؤثر تعطل القطاع كذلك على مداخيل املغرب من العملة الصعبة 

وذلك إلى جانب تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج، حيث قدرت العائدات 

بحوالي  2017سنة  موا باملغرباملحصلة من طرف السياح غير املقيمين الذين أقا

 399من موارد العملة الصعبة 19مليار درهم. وتمثل هذه العائدات حوالي % 71.9

 .بالنسبة لالقتصاد املغربي

 

                                                           
، وزارة السياحة المغربية، 2019انظر إحصاءات حول السياحة في المغرب مارس  398

 _pdf1_arabe_19-05https://www.tourisme.gov.ma/sites/default/files/tbnat. :  5ص
 ps://www.tourisme.gov.ma/ar/node/166htt أنظر، أرقام وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الرابط399

 

https://www.tourisme.gov.ma/sites/default/files/tbnat_05-19_arabe_1.pdf
https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/166
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 الفقرة الثانية: قطاع املقاولة 

لقد حظي ميدان األعمال باملغرب بإصالحات تشريعية مهمة شملت 

قاوالت حيث يأتي هذا التعديل مختلف القطاعات وامليادين، ومن بينها قطاع امل

تفعيال ملضامين التوجيهات امللكية السامية الهادفة إلى تحديث املنظومة 

القانونية والسيما ما يتعلق بمجال األعمال واالستثمار، وتوفير مناصب الشغل 

والعمل على تحسين مناخ األعمال وكذا تحسين األسس والقواعد التي تساعد 

 على بناء اقتصاد قوي.

وبعدما كان االشتغال على استمرار توفير أرضية مناسبة عن طريق وضع 

اقتصاد قوي، اصطدم املغرب على غرار باقي  آليات هادفة إلى إقرار مناخ قانوني و

دول العالم بفيروس كورونا املستجد، الش يء الذي كسر كل الجهود املبذولة 

 ذن ليس أزمة صحية أو إ للنهوض بمناخ األعمال في مختلف أقطار املعمور، فهو 

اجتماعية فقط، بل تعداه ليصبح أزمة اقتصادية ستتكبد مرارتها  سياسية أو 

 كافة شرائح املجتمع.

ومن بين انعكاسات فيروس كورونا املستجد على املنظومة االقتصادية 

بسائر التراب الوطني ملواجهة  400باملغرب بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية

قيف عمل مجموعة من املقاوالت واملؤسسات التجارية تفش ي الفيروس، تم تو 

ضمانا لصحة األجراء واملواطنين، وبذلك نجد أن مسألة إغالق املقاوالت تم 

في نصوص متفرقة  401تنظيمها من طرف املشرع املغربي من خالل مدونة الشغل

منها، تطرقت لعوارض توقف الشغل إلغالق املقاولة وكذا عن الطبيعة 

ذا التوقف والضمانات الحمائية املشمول بها األجير، ونجد األساس القانونية له
                                                           

رئ يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوا(  2020مارس  23( 1441من رجب  28صادر في  292.20.2مرسوم بقانون رقم  400

 .1782الصفحة(2020ماري  24)1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية العدد 
متعلق ال 65.99بتنفيذ القانون رقم  (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ف رقم ظهير شري401

 .3969الصفحة ، (2003ديسمبر  8)1424شوال  13بتاريخ  ، 5167بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية العدد 
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، التي تنص على 402من مدونة الشغل 32القانوني إلغالق املقاوالت في املادة 

حاالت توقف عقد الشغل والتي أدرجت حالة إغالق املقاولة مؤقتا في حالة 

ة القاهرة وجود قوة قاهرة، وحرصا على ضمان حماية األجير جعل املشرع القو 

 .403توقف العمل أحيانا وال تنهيه

واعتمادا على بعض اإلحصائيات التي قامت بها املندوبية السامية 

للتخطيط كشفت فيها عن نتائج بحث نوعي قامت بإنجازه لتقييم األثر املباشر 

 ألزمة كورونا على وضعية املقاوالت باملغرب.

لى وبوضوح التأثير السلبي ومن خالل قراءة األرقام املتضمنة في البحث يتج

من  الكبير ألزمة كورونا على مناخ األعمال باملغرب، والسيما تداعياتها على اآلالف

املقاوالت املغربية في مختلف القطاعات التي اضطرت لتوقيف نشاطها 

ألف مقاولة أي ما  142دائم، حيث أن  و وتخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أ

دائم،  اوالت صرحت بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو من مجموع املق 57%يعادل 

مقاولة  6300ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت  135و

 بصفة نهائية. 

دائمة هي  من املقاوالت التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو  72%ف 

 عند املقاوالت الصغرى أو  26%بينما تبلغ النسبة  مقاوالت صغيرة جدا

 بالنسبة للمقاوالت الكبرى. 2%وسطة، واملت

                                                           
 :يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء 402

 فترة الخدمة العسكرية اإلجبارية؛- 
 جير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛تغيب األ - 
 أدناه؛ 156و 154فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  - 
 فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ؛ - 
 أدناه؛ 277و 275و 274فترات تغيب األجير المنصوص عليها في المواد  - 
 مدة اإلضراب؛- 
 . اإلغالق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة- 

 .غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول األجل المحدد له، بصرف النظر عن األحكام الواردة أعاله
 .75الصفحة  ،0122منشورات األخوين، طنجة، الطبعة الثانية، السنة  ،"مدخل لدراسة عقد الشغل الفردي"حليمة العماري،  403
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 ستثمارات اخلارجيةاملطلب الثاني: القطاعات املرتبطة باال

منذ رصد املغرب أول حالة إصابة بفيروس كورونا املستجد اتخذت 

وبشكل كبير على القطاعات تأزم الوضع مجموعة من التدابير الوقائية، مما 

للبالد ومن ضمن هذه القطاعات، االقتصادية املرتبطة باالستثمار الخارجي 

 (. قطاع التجارة الدولية )الفقرة األولى( وقطاع الطيران )الفقرة الثانية

  الفقرة األوىل : قطاع التجارة الدولية

تعتبر التجارة الدولية من أهم مقومات نجاح وازدهار االقتصاد الوطني، 

العرض واألسعار ألنها تساهم في تعزيز وجود اقتصاد دولي يؤثر في الطلب و 

 من الناتج الخام املحلي 32%، فالتجارة الخارجية باملغرب تشكل 404الدولية

إال أن هذه الجائحة التي عرفها العالم غيرت موازين االستثمار العاملي 

وبعثرت األوراق في مجال املال واألعمال، وأكيد أن املغرب ليس في منأى عن هذه 

قات التجارية الدولية من وإلى املغرب، الجائحة حيث توقفت العديد من العال

بسبب تراجع صادرات الصين في الشهرين األولين من العام الحالي، حيث أدى 

تفش ي فيروس كورونا إلى تعطيل سالسل اإلمداد العاملية وتراجع النشاط 

التجاري ومنع النقل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تقلصت صادرات الصين 

وذلك بسبب  ،2020405في املائة خالل شهري يناير وفبراير  17.2 اإلجمالية بنسبة

فرض الصين إلجراءات الحجر الصحي الصارمة وقيود السفر على مساحات 

شاسعة من البالد أذى إلى تراجع أرقام تجارتها الخارجية بعد انخفاض نشاط 

جراءات على التجارة الخارجية املصانع إلى مستوى قياس ي، وأثرت هذه اإل 

ملغرب باعتبار أن املغرب يعتمد على الصين في تبادالته التجارية من أجل توفير با

                                                           
الجزائر، جامعة ،(دراسة)"أثار سياسات تحرير التجارة الدولية على تحقيق األمن الغذائي المستدام في الدول النامية "عريبي مريم،  404

 .5،الصفحة 2014،السنة -سطبف–فرحات عباس 
405 Sue-Lin Wong , Chinese exports tumble 17% as outbreak takes its toll , FINANCIAL TIMES Europe , 
MONDAY 9      MARCH 2020 ,p2                                                                                                                                                                                 
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املواد األولية لقطاع مهم في الصناعة، كذلك من أجل توفير السلع لقطاع 

 التجارة والخدمات، حيث ُيعد الشريك التجاري الثالث للمغرب.

قات ومجمال تضرر قطاع التجارة الدولية بحيث توقفت العديد من العال

التجارية الدولية، وعرفت العديد من املقاوالت العابرة للحدود املستقرة 

باملغرب حاالت توقف اضطراري، وانخفض حجم املبادالت التجارية الخاصة 

مليون طن كل شهر، إلى  2.6ما يعدل خسارة وهو  2%بالسلع والبضائع بنسبة 

ن هذا الفيروس الزال في أن هذه األرقام غير ثابتة وتبقى قابلة للتغير مادام أ

 انتشار.

 الفقرة الثانية:  قطاع الطريان 

إلى جانب القطاعات االقتصادية األخرى املتضررة من تداعيات فيروس 

كورونا املستجد، هناك قطاع الطيران بدوره عرف تراجعا بسبب إعالن املغرب 

حيث إغالق حدوده البرية والجوية على جميع املسافرين من وإلى املغرب، ب

اضطرت الخطوط امللكية املغربية إلى تعليق رحالتها األجنبية واملحلية أيضا، 

 2018مليار درهم في  16.7حجم التداول داخلها بما يقدر بـ  التي يبلغ  هذه الشركة 

 .406مليون مسافر 7.5بإجمالي 

مليار  314قص أي نا 48 % تراجعت اإليرادات في قطاع الطيران إلى حدود 

مليار دوالر، كما  77تظر كذلك أن تنخفض مداخيل املطارات بناقص دوالر، وين

 .شركات الطيران تراجعا كبيرأكبر سجلت أسهم 

 

 الوطين  ازية الكفيلة إلنقاذ االستثماراملبحث الثاني: التدابري االحرت      
                                                           

406 Wadie El Mouden , ROYAL AIR MAROC: MALGRÉ LA GRÈVE DES PILOTES, LE CHIFFRE  

D’AFFAIRES AUGMENTE DE 16% EN 2018 ,  23/05/2019 , https://fr.le360.ma/economie/royal-air-

maroc-malgre-la-greve-des-pilotes-le-chiffre-daffaires-augmente-de-16-en-2018-190822                                                                            

https://fr.le360.ma/economie/royal-air-maroc-malgre-la-greve-des-pilotes-le-chiffre-daffaires-augmente-de-16-en-2018-190822
https://fr.le360.ma/economie/royal-air-maroc-malgre-la-greve-des-pilotes-le-chiffre-daffaires-augmente-de-16-en-2018-190822
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لم يكن املغرب بمنأى عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا املستجد في 

ستمر لتأثيرات انتشار الفيروس على اقتصاد دول العالم، لهذا وفي ظل التنامي امل

إطار التدابير الوقائية ملواجهة جائحة كورونا كان املغرب كسائر بلدان العالم 

سّباقا التخاذ تدابير احترازية للحد من هاته الظاهرة الكونية املخيفة، وهكذا 

تتبع تدبير انتشار ترأس جاللة امللك محمد السادس، جلسات عمل خصصت ل

ببالدنا ومواصلة اتخاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي املستجد  فيروس كورونا

تطور، وفق ما ذكرته بالغات للديوان امللكي، وقد عمل جاللته على تتبع تطورات 

هذا الوباء منذ بداية انتشاره على الصعيد العاملي، ومباشرة بعد ظهور الحاالت 

لوطني أصدر جاللة  امللك، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب األولى على التراب ا

العامة للقوات املسلحة امللكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات 

 .املسلحة امللكية من أجل اتخاذ تدابير احترازية ملسايرة تفش ي هذا الوباء العاملي

من أجل محاية  املطلب األول: أهم التدابري الوقائية اليت وضعها املغرب

 االستثمار الوطين

أعلنت الحكومة املغربية عن إنشاء لجنة يقظة لتتبع وتحديد  اإلجراءات 

الالزمة ملواكبة التأثيرات املحتملة على االقتصاد املغربي، وبذلك أعلنت وزارة 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة املغربية، عن تشكيل لجنة اليقظة 

م كل من: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية  االقتصادية، والتي تض

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، ووزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة 

لنقل واالقتصاد األخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وا

الجوي واالقتصاد االجتماعي، وزارة الشغل واإلدماج املنهي، بنك املغرب، 



  

  

  318P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

املجموعة املهنية لبنوك املغرب، االتحاد العام ملقاوالت املغرب، جامعة الغرف 

 املغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

اجتماعها الثاني  ( في عقدCVEوقد شرعت لجنة اليقظة االقتصادية )

بمقر وزارة االقتصاد واملالية  وإصالح  اإلدارة، من  2020مارس  19يوم الخميس 

أجل اتخاذ تدابير لفائدة األجراء الذين توقفوا عن العمل كذلك التخاذ تدابير 

من األزمة، وأيضا لتحديد مجموعة تدابير على  لفائدة املقاوالت األكثر تضررا

 اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لفائدة األجراء  واملقاوالت  املستوى الجبائي. وتم

 .2020التي ستظل سارية املفعول حتى نهاية يونيو

 وتتجلى هذه اإلجراءات والتدابير في:

بمبادرة سامية من صاحب الجاللة  407إحداث صندوق جائحة كورونا ●

امللك محمد السادس  وانخراط مختلف الفاعلين االقتصاديين 

ناهيك عن شريحة واسعة من الشعب في التصدي والسياسيين 

 لجائحة كورونا فيروس بخطوة استباقية. 

استفادة مجموعة من الشرائح االجتماعية من الدعم املخصص من  ●

صندوق جائحة كورونا، فئة املـأجورين املصرح بهم لدى الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي، باإلضافة إلى تعويضات العائلية وتلك 

 (.AMOلقة بالتأمين اإلجباري عن املرض )املتع

تمكين فئات واسعة من االستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية   ●

)قروض االستهالك وقروض السكن( مع مراعاة مصالح املستهلكين 

                                                           
" مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم بإحداث حساب ( 2020مارس 16)1441رجب  22الصادر بتاريخ  269.20.2مرسوم رقم  407

 (.2020س مار 17)1441رجب 22مكرر  6865الجريدة الرسمية العدد " 19-كوفيد''الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 
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 409149واستحضار املادة  40831.08حسب قانون حماية املستهلك رقم 

ما  هو  القانون و  من نفس القانون التي تعطي اإلمهال القضائي بقوة

في فقرته الثانية،  243الفصل  410يقابله في قانون االلتزامات والعقود

مع العمل على إيقاف الفوائد القانونية حماية للمستهلكين من كل 

 شرط تعسفي بما يراعي مصالح هذه الفئات الهشة.

 20عن  2019تمكين املقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة املالية  ●

رهم من االستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية مليون د

اقبة الضريبية واإلشعار  يونيو  30حتى  إذا رغبت في ذلك، وتعليق املر

 (.ATD)لغير الحائز

أما بخصوص التدابير االحترازية التي وضعتها الحكومة من أجل التخفيف 

ألنشطة و كثر اأ نقل الجوي باعتبارهما قطاع السياحة و قطاع العلى كل من 

القطاعات املتضررة من تداعيات فيروس كورونا املستجد، و ذلك بعد إعالن 

املغرب حالة طوارئ صحية، توقفت جل الخدمات و كذا العقود السياحية 

زمة أصبح مصيرها مجهول، لذا كان من الواجب املشرع أن يتدخل املبرمة قبل األ 

لك لتجنب النزاعات لسد الفراغ التشريعي الذي سادا هذا الجانب و كذ

ة بين أطراف العالقة التعاقدية أي بين املؤسسات السياحية و زبنائها، حتملامل

املتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود  30.20قرار القانون رقم إتم  لهذا

                                                           
حديد القاضي بت31.08بتنفيذ القانون رقم (  2011فبراير 18 ) 1432من ربيع األول  14صادر في  1.11.03ظهير شريف رقم  408

 .2011أبريل  07بتاريخ  5932، الجريدة الرسمية رقم لحماية  المستهلكتدابير 
 12مضانر 9من الظهير الشريف الصادر في 618من الفصل  6بالرغم من أحكام الفقرة  من قانون حماية المستهلك:" 149المادة 409

ة غير متوقعة عن العمل أو حالة اجتماعيبمثابة قانون االلتزامات والعقود، يمكن والسيما في حالة الفصل (  1913أغسطس  1331)

ة ال تترتب عليها ويمكن أن يقرر في األمر على أن المبالغ المستحق. أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة

المستحقة عند  ء المبالغيجوز للقاضي، عالوة على ذلك أن يحدد في األمر الصادر عنه كيفيات أدا. فائدة طيلة مدة المهلة القضائية

ن له أن يؤجل أغير . انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة األخيرة األجل األصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين

 .البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ
لظهير ا( بمثابة قانون االلتزامات و العقود، الصادر بتنفيذه  9131أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في الظهير الشريف 410

مادى ج 28بتاريخ  6344(، الجريدة الرسمية العدد  2015فبراير  19)  1436من ربيع اآلخر  29بتاريخ  1.15.15الشريف رقم 

 .1571(، صفحة 2015مارس  19) 1436األولى 
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، يهدف هذا 411األسفار و املقامات السياحية و عقود النقل الجوي للمسافرين

ت األسفار واملؤسسات السياحية وأرباب وكاال  القانون التخفيف على قطاع

للمسافرين والتي تعاني من صعوبات مالية  النقل السياحي وأرباب النقل الجوي 

اقتصادية بسبب الوضع االستثنائي الذي يعيشه املغ  رب.                                  واجتماعية و

يقصد جاء فيها "في املادة األولى حيث  30.20و هذا ما عبره عنه القانون  

وكاالت األسفار الخاضعة ألحكام  في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات: أ(

املتعلق بالنظام األساس ي لوكاالت األسفار. ب( املؤسسات  31.96القانون رقم 

بمثابة النظام األساس ي  61.00السياحية الخاضعة ألحكام القانون رقم 

احي الخاضعون ألحكام الظهير أرباب النقل السي للمؤسسات السياحية.ج(

( 1963نوفمبر 12)1383من جمادى األخيرة  24بتاريخ  1.63.260الشريف رقم 

، د( بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و النصوص املتخذة لتطبيقه

املتعلق  40.13أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون ألحكام القانون رقم 

                                     بالطيران املدني".

و بقراءة لهذه املادة يتبين أن جل القطاعات املعينة مرتبطة بقطاع 

السياحة و النقل الجوي، حيث غطى هذا القانون كل العقود املتضررة من جراء 

تداعيات فيروس كورونا املستجد، فضال أن هذه املادة جاءت على سبيل الحصر 

ود، و انية من هذا القانون ميز املشرع بين نوعين من العقال املثال. و في املادة الث

، و العقود املنتظر 2020شتنبر  30هما العقود املبرمة من فاتح مارس إلى غاية 

 شتنبر. 30تنفيذها من أول يوم يلي رفع حالة طوارئ صحية إلى غاية 

                                                           
عقود بلسن أحكام خاصة تتعلق  30.20بتنفيذ القانون رقم ( 2020ماي  28) 1441شوال  5صادر في  1.20.63ظهير شريف رقم  411

، 2020تح يونيو صادرة بتاريخ فا 6887األسفار و المقامات السياحية و عقود النقل الجوي للمسافرين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .3337الصفحة 
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تحدث املشرع على مصير العقود  30.20من القانون  4و تطبيقا للمادة 

احية التي كانت محل التنفيذ خالل فترة طوارئ صحية حيث جاء في املادة السي

 9من الظهير الشريف الصادر في  335تعتبر منقضية في مدلول الفصل "  4

( بمثابة قانون االلتزامات الناشئة عن 1913أغسطس  12) 1331رمضان

ح تنفيذها أعاله التي أصب 3العقود املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 

راءات املتخذة على املستوى الوطني أو بالخارج ملواجهة جمستحيال بسبب اإل 

 .  القانون"   . تفسخ بقوة19تفش ي جائحة فيروس كورونا كوفيد

املتعلقة  2في املادة  30.20الذي نص عليها القانون أي أن جميع العقود 

خالل فترة طوارئ  و التي كانت ستنفد 1بالقطاعات املنصوص عليها في املادة 

الصحية، ستفسخ بقوة كذلك ما يتعلق بمبالغ املدفوعة من طرف الزبون 

املستهلك راعى املشرع هذا املقتض ى و مكن مقدم الخدمات السياحية بدل إرجاع 

املبالغ إمكانية تسليم وصل بدين و يمكن للمستهلك أن يستعمله في أي وقت، 

السياحية في ظل هاذ األزمة  كتدبير مؤقت لتخفيف لعبئ على املؤسسات

 االقتصادية وكذلك لتعويض املستهلك املتضرر.

أما بخصوص العقود السياحية التي كانت محل تنفيذ بعد فترة الطوارئ 

أنه إذا تعذر " 6مما جاء في املادة  7و  6الصحية، خصص لها املشرع املادتين 

ونا أمكن تقديم الخدمات موضوع العقود بسبب تفش ي جائحة فيروس كور 

 7412في حين نجد املادة  " ملقدم الخدمات فسخ العقود املذكورة بإرادة منفردة

أيام قبل  5تتحدث عن أجل تبليغ مقدم الخدمات للزبون والذي حدده املشرع في 

                                                           
ام قبل تاريخ تنفيذ أي 5الزبون بذلك داخل أجل أقصاه بتبليغ الخدمات  مدمقفي حالة فسخ العقد، يقوم "  30.20من القانون  7المادة  412

سم العقد المفسوخ، لزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برو في هذه الحالة، يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على ا. الخدمة موضوع العقد

قدم الخدمات عندما يقترح م. من هذا القانون 10لمادة ال بدين يجوز لهذا األخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في او ص

وصل بالدين و عاله، مع تبيان مبلغ الالمنصوص عليه في الفقرة األولى أوصل بدين، يخبره بذلك بالتزامن مع التبليغ الزبون على 

 ."استعماله طشرو
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تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد، كما يمكن ملقدم الخدمات أن يقترح على 

 .الدين وشروط استعمالهالزبون وصل بدين يبين فيه مبلغ الوصل ب

جاء كتدبير احترازي جيد  من أجل التخفيف  30.20بهذا نقول أن القانون 

من تداعيات فيروس كورونا املستجد على القطاع السياحي و قطاع النقل 

الجوي، و كذلك كمقتض ى قانوني لسد الفراغ التشريعي الذي طال هذا الجانب 

حية، لذا فهو مجرد قانون مؤقت ينتهي من العقود السياحية في فترة طوارئ الص

 سريانه بمتم شهر شتنبر.

رالية الوطنية للسياحة، دكذلك فيما يخص التدابير التي اقترحتها الكونف

بحيث قدمت سلسلة من التدابير الرامية إلى تدعيم املؤسسات السياحية في 

تأجيل  تجاوز التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا، بحيث تشمل هذه التدابير 

إلغاء أداء املساهمات االجتماعية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 والصندوق املنهي املغربي للتعاقد واإلعفاءات الضريبية طول فترة األزمة.

ومن التدابير املقترحة أيضا ملواكبة قطاع السياحة في مسايرة هذه 

والت السياحية الظرفية، تعزيز ضمانات القروض، وإحداث صندوق لدعم املقا

اقب هذه األزمة.  في مواجهة عو

كما اقترحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة على لجنة اليقظة 

االقتصادية بأن تلتزم الدولة) اإلدارة واملؤسسات العمومية ...( بتسديد الديون 

 اتجاه الفاعلين وتسريع استرداد الضريبة على القيمة املضافة.

لم يتم كبح انتشار فيروس كورونا، فإن بوادر ومن هنا نخلص أنه في حالة 

أزمة اقتصادية عاملية جديدة تقترب وسترخي بضاللها على النظام العاملي 

 االقتصادي الهش.
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ما سيطال املغرب بسبب انخراطه في منظومة التجارة الدولية وقد  هو  و 

يكون الوقع مضاعفا على املغرب إذ صادفت األزمة سنة فالحية اتسمت 

اف وقلة التساقطات وهذا قد يضاعف من آثار األزمة على االستثمار بالجف

 الوطني.

على كورونا داعيات فريوس تاملطلب الثاني: مقرتحات للتخفيف من 

 االستثمار الوطين

 جائحة فيروس كورونا ليســــت مجرد أزمة صــــحية عاملية فقط، بل أيضــــا

قادم يكون لها أثر هائل على البشـر في الأزمة ســــوق عمل وأزمة اقتصـادية كبرى سـ

 من السـنوات، بما يعني أن آثارها لن تشـمل فقط الشـركات واألجراء من الخسـائر 

الفورية في الوظائف والدخل فحسـب، بل من املحتمل حدوث سـلسـلة من 

صـدمات التوريد والطلب، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصـادي طويل األمد، فكل 

ـرار من الدولة املغربية اتخاذ تدابير أكثر، من شـأنها التقليل من األض هذا يستدعي

االقتصـادية التي لحقت أومن املحتمل أن تلحق كل قطاعات الدولة وتتسبب في 

 العجز،  و ذلك من خالل : 

تعزيز أدوار وتركيبة لجنة اليقظة االقتصـادية: وهي لجنة تم إحداثها  ●

خاذها من أجل حماية الوضـــــعية ملناقشـة التدابير املقرر ات

االقتصـــــادية باملغرب في مواجهة فيروس كورونا، وكان من املفترض أن 

ما يقتضـــي أن تحمل  هو  تناقش الجانب االجتماعي لألجراء كذلك، و 

تسـمية " لجنة اليقظة االقتصـادية واالجتماعية"، وان تصـبح مؤسـسـة 

ــــاركة مع األجراء وأصــــحاب العمل لتعزيز الحوار االجتماعي، واملش
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وممثليهم والحكومة، إلعادة بناء الثقة وسـط املغاربة ودعم التدابير 

 .413التي نحتاجها للتغلب على هذه األزمة

الزيادة في التدابير الحمائية للوضع االقتصادي: عبر إقرار تدابير  ●

ت استعجالية لتعزيز حماية لكل القطاعات املتضررة من تداعيا

فيروس كورونا والعمل على التخفيف من حدة األثر، مما يتطلب دعما 

واستثمارا مباشرا، وبدل جهود منسجمة واسعة النطاق في وقت 

 مناسب لتحفيز االقتصاد والنهوض باالستثمار الوطني من جديد.

تعزيز التنسـيق والتعاون الدولي: باعتبار جائحة فيروس كورونا وباء  ●

ر على املعامالت الدولية  واالقتصـــادية والســـياســـية، عامليا صـحيا، يؤث

على األقل تدبير أثاره  ويجتهد كل من جهته للحد من انتشــــــاره وعالجه أو 

ما يعني ضـرورة انخراط املغرب في هذه  هو  الســــــلبية االقتصــــــادية، و 

حة الجهود الدولية عبر تعزيز العمل والتنسـيق مع منظمة الصـ

العاملية، وتقوية التشــــاور مع منظمة العمل الدولية من خالل 

املتعلقـة بـالصــــــحـة  155الدولية رقم  املصادقة على االتفاقية

، وكـل املنظمـات الـدوليـة والـدول املعنيـة بشكل 414والســــــالمة املهنيـة

غير مباشر بتدبير هذه األزمة الصحية ذات األبعاد  مباشر أو 

 االقتصادية واالجتماعية.

إحداث نظام للرصـــد والتتبع االقتصــــادي: يلزم وضـــع آليات وطنية  ●

لرصـــد وتتبع الوضـــعية االقتصـــادية، تمكن من رصـــد التطور الســـريع 

للجائحة ورصـــد التأثيرات املباشــــرة وغير املباشــــرة على الوضــــع 

                                                           
لى الطبعة األو مجلة مغرب القانون، عدد ماي،، منشور ب"أثر جائحة كورونا على عالقات الشغل "محمد طارق، مقال تحت عنوان 413

 .413، الصفحة 2020
 .1981، اتفاقية دولية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنتين 155اتفاقية رقم  414
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لتدخالت العموميـة والخـاصــــــة للتـأكـد من االقتصــــادي، وتتبع ا

فعـاليتهـا ملواجهـة األزمـة، والتمكن من التقييم األنى والعلمي للتدابير 

اإلســتباقية املتخذة، مع تعزيز وتجويد التنســيق بين القطاعات 

 ي الجهو  الحكومية والخاصــة املتدخلة على املستوى القطاعي و 

  .والوطني

 خامتة:   

اما، لطرح ومناقشة اإلشكاالت والتداعيات املترتبة عن انتشار وتفش ي خت

فيروس كورونا املستجد على الوضع االقتصادي بالبالد، فيمكن القول أن هذه 

الدراسة املتواضعة هي مجرد أرضية أولية لبسط النقاش بين الباحثين واملهنيين 

ها ال محال إشكاالت أخرى املهتمين باملجال، مع العلم أن قادم األيام ستظهر مع

أكثر تعقيدا، تسائل الدولة في مؤسساتها املختلفة ماذا أعدت لذلك؟ وتسائلنا 

جميعا وعلى الخصوص املهنيين الذي لهم احتكاك دائم بمجال املال واألعمال 

في املغرب، عن الحلول املناسبة في ظل تصاعد وثيرة اضطراب وتأزم وضع 

 ا؟ القطاعات االقتصادية ببالدن

أن فيروس كورونا املستجد أثر وبشكل كبير على جل القطاعات كما  ةخاص

سبق وفصلنا الحديث عن مكامن هذا التأثير، فاالقتصاد اليوم يعرف ركودا 

ومن املمكن أن يطول الوضع، لهذا يستدعي بدل جهود أكثر للخروج من هذه 

التوصيات من  األزمة دون خسائر وخيمة. وفي األخير ال بأس أن نتقدم ببعض

 مكاننا كباحثين ومهتمين ندرجها كاآلتي: 

افر الجهود من أجل تخفيف آثار األزمة الناتجة عن جائحة ضضرورة ت -

تها مع إعطاء األولوية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة اكورونا وتداعي

 والصغيرة جدا، وكذا القطاعات املتضررة أكثر.
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هذه الظرفية الصعبة  كذلك من األشياء التي تستوجب التبصر في -

تفعيل قيم املواطنة واالبتعاد عن مظاهر الفساد، إلنجاح املرحلة 

وخلق املنافسة الشريفة لتشجيع االستثمار واملستثمرين األجانب على 

من اقتصاد يبحث عن موضع  ةتفعيل الضوابط القانونية املتوخا

قدم داخل االقتصادات الدولية، لتحسين صورته داخل املنتظم 

 .لدولي، ولتجاوز جائحة كورونا بأقل األضرارا

العمل على تنشيط القطاعات القادرة على لعب دور في االقتصاد حاليا  -

وال غنى عنها في األمن الغذائي واالقتصادي لضرورات العرض والطلب 

 وهما القطاع الزراعي والطبي وقطاع الطاقة.

)صحة  ملرحلة )صحة االقتصاد( بعد االطمئنان على االنتقال -

اإلنسان( والعمل بخطوط متوازية من أجل التقليل قدر املستطاع من 

  الخسائر االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 صالح الدين بوجدرةالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 كورونا جائحةاية املستهلك يف ظل انتشار مح
 :ةــــمقدم

وعيا من املشرع املغربي باألهمية التي يتطلبها األمر، لتوفير الحماية  

الالزمة للمستهلك، الذي اعتبره وكسائر التشريعات، الطرف الضعيف في 

العالقة االستهالكية، وذلك من خالل قوانين خاصة تهدف إلى حماية املستهلك، 

، والقانون رقم 41531.08قانون رقم ذلك من خالل عدة قوانين أهمها ال
  ...417104.12، والقانون رقم 41624.09

                                                           
 (بتنفيذ القانون رقم  2011فبراير 18الموافق ل ( 1432من ربيع األول  14صادر في  03.11.1ظهير شريف رقم  415

 أبريل  7) 1432 -مادى األولىج -5932قاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك منشور بالجريدة الرسمية عدد ال 08.31

2011.) 
سالمة المتعلق ب 24.09( بتنفيذ القانون رقم 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16صادر في  1.11.140ظهير شريف رقم  - 416

العقود، ( بمثابة قانون االلتزامات و1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ادر في المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الص

 .4678(، ص 2011سبتمبر  22) 1432شوال  23بتاريخ  5980جريدة رسمية، عدد 
ألسعار االمتعلق بحرية  104.12(، بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30) 1435رمضان  2، صادر في 1.14.116ظهير شريف رقم  417

 (.2014يونيو  24) 1435رمضان  26، 6267سة، الجريدة الرسمية، عدد والمناف

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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ظهر هذا الهاجس الحمائي بالخصوص، من خالل تنظيم بعض صور 

العالقة االستهالكية، والتي رأت فيها التشريعات نوعا من اإللحاح واالستدراج 

 الذي يسعى بهذه الوسائل إلى انتزاع رضا املستهلك. املوردمن جانب 

ا قع الحال العاملي اليوم، يبين مدى التأثر الكبير بانتشار الوباء املستجد و

"كورونا"، ذلك أن املغرب لم يسلم هو اآلخر من هذا الڤيروس، حيث أن أزمة 

 كورونا قد تتجاوز ما هو صحي، لترخي بظاللها على املجال االستهالكي.

زية واالستباقية بعد اتخاذ الدولة املغربية مجموعة من التدابير االحترا

ملواجهة الجائحة، وإعالن حالة الطوارئ الصحية بغرض الحجر الصحي 

للمواطنين، ذلك أن حالة الطوارئ تقتض ي إغالق جل األنشطة، االقتصادية 

منها والعلمية والعملية، مع استمرار أهم األنشطة التي يتم عبرها تزويد 

ازدادت أهمية املتطلبات املستهلكين بحاجياتهم اليومية كل حسب حاجياته، 

اليومية أمام انتشار الڤيروس، بمقابل ذلك فمن املمكن أن يالحظ استغالل 

البعض لهذه الوضعية، للقيام ببعض األفعال التي تضرب في عمق حماية 

املستهلك، من تعسف واستغالل لحاجة املستهلك امللحة، من قبيل الرفع في 

للسع، وعرض منتوجات بها عيوب قد  أسعار بعض املنتوجات، والتخزين السري 

 تلحق الضرر باملستهلكين، كل ذلك ضربا في املبادئ الدستورية. 

الش يء الذي يطرح معادلة التناقض بين هاجس حماية املستهلك، 

ومحاولة استغالل الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يجعل ضرورة حماية 

سنها املشرع لفرض حماية أكبر  املستهلك أكثر أهمية، ذلك أن القوانين التي

للمستهلك، وضعت للتطبيق في األوضاع العادية، الش يء الذي يجعلنا نتساءل 

حول مدى نجاعة القوانين االستهالكية  في توفير الحماية الكافية للمستهلكين في 

فترة حالة الطوارئ الصحية، ذلك في سبيل تحقيق أمن تعاقدي يفترض 
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ف، حتى ال نصل لحظة وقف املعامالت االستهالكية استمراره رغم تغير الظرو 

 وتدهورها في ظل انتشار وباء كورونا. 

تتجلى أهمية املوضوع في معرفة مدى توفق املغرب، دولة وقانونا 

وجمعيات، في توفير الحماية الالزمة للمستهلك في مختلف الظروف، سواء في فترة 

 االستهالك العادية، أو في ظل انتشار الوباء. 

نظرا ألهمية املوضوع، نجده يطرح إشكالية رئيسية تجلى في مدى استقرار 

 وضعية املستهلك في ظل حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا؟

 إذ تتفرع عن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية نجملها في:

 ما هي وضعية املستهلك في ظل انتشار الوباء؟ -

 وضعية املستهلك أمام انتشار الوباء؟كيف عالج املشرع املغربي  -

ما هي التدابير التي تم اتخاذها لحماية املستهلك؟ وما دور جمعيات  -

 حماية املستهلك؟

املبحث األول: حماية  ولتدارس هذه اإلشكالية، سنعتمد التصميم التالي:

اقع والقانون في ظل انتشار الوباء املبحث الثاني: حماية . املستهلك بين الو

 .ور جمعيات حماية املستهلكهلك بين تدابير الدولة وداملست
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 محاية املستهلك بني الواقع والقانون يف ظل انتشار الوباء املبحث األول:

حالة الطوارئ الصحية، هي وضعية أعلنت عنها الحكومة املغربية، جراء 

االنتشار امللحوظ لوباء كورونا املستجد، مما دفع ملحاولة ضبط تحركات 

واطنين ملواجهة الوباء العاملي، وأمام ذلك، إذ قد تتاح فرصة ادخار بعض امل

املنتوجات االستهالكية بشكل سري، كما قد تظهر منتوجات يلحقها عيب معين 

من قبل املستهلك أو سرعة املعاملة  تعرض للمستهلكين، إما لصعوبة اكتشفها

 بين املورد واملستهلك. 

وانين االستهالكية باملغرب للحد من هذا هذا ما يدفع للبحث في دور الق

اقع؟  الو

لذلك سنقسم هذا املبحث إلى مطلبين، نتطرق إلى حماية املستهلك من 

املنتوج املعيب )املطلب األول(، ثم الحديث عن حماية املستهلك من االدخار 

 السري )املطلب الثاني(.

 محاية املستهلك من املنتوج املعيب املطلب األول:

قدرة املستهلك على اكتشاف ما يشوب املنتوج من عيوب، تبقى  معلوم أن

قاصرة في ظل حرفية املنتج، فما الحال في سرعة التعامل في العالقة االستهالكية 

التي ال تترك للمستهلك وقت التدقيق في املنتوج في ظل الطوارئ الصحية؟ إذ 

 يصعب على املستهلكين تقدير العيب من عدمه. 

ن التكييف القانوني للعيب في املنتوج )الفقرة األولى( ذا يبقى الحديث ع

أهمية بالغة، وبعدها البحث في املقصود من املضرور جراء عيب املنتوج )الفقرة 

 الثانية(.
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 تكييف العيب يف املنتوج الفقرة األوىل:

املشرع املغربي تحدث عن مسؤولية املنتج عن فعل منتجاته املعيبة في 

لتزامات من قانون اال 2-106، ذلك أنه في املادة 24.09نون رقم نطاق تطبيق القا

والعقود حاول تفريد املقصود باملنتوج، حيث نص على ما يلي: "يراد بمصطلح 

منتوج كل ش يء تم عرضه في السوق في إطار نشاط منهي أو تجاري أو حرفي بعوض 

تهالك أو غير أو بدون عوض سواء كان جديدا أو مستعمال وسواء كان قابال لالس

 قابل له أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.

تعد منتوجات األرض وتربية املاشية واألسماك والقنص والصيد 

 منتوجات.

 .تعتبر الكهرباء منتوج كذلك"

لكن متى نعتبر هذه املنتوجات معيبة ؟ الش يء الذي يدفعنا للبحث عن 

 24.09من القانون  3418-106تطرقت املادة أنه قد القصد من العيب، حيث نجد 

 إلى مفهوم املنتوج املعيب.

باستقراء نص املادة أعاله، نجدها اعتبرت أن املنتوج يكون معيبا عندما 

ال يتوفر على السالمة التي تنتظر منه، وبالتالي فعندما ال تتوفر في املنتوج جميع 

يبا، ونجد هذه املادة من خاللها مقومات السالمة فإنه آن ذاك يكون منتوجا مع

ميز املشرع بين الجودة واإلتقان والسالمة من العيوب، فقد يكون املنتوج رديئا 

أو ليس ذو جودة عالية ولكن ال يصل إلى درجة املنتوج املعيب، الذي تثار بشأنه 

                                                           
لك ، وذتوخيها منهل لمعقوالتي من السالمة العيب عندما ال يتوفر على اعلى ج لمنتوي ا: "ينطوعلى ما يلي 3-106دة لمااتنص  - 418

 السيما:ق ولطراكل ر إلعتباابعين ا خذأ

 ج. لمنتواتقديم  -أ    

 ج.لمنتواتقب من لمراالستعمال ا -ب   

 ق"لسوافي ج لمنتوض اقت عرو -ج   
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مسؤولية املنتج فالرداءة ال تعني العيب، واألشياء بطبيعتها ليست على درجة 

 .419من الجودة واإلتقان وإال أصبح االختيار والتفضيل عبثاواحدة 

يستفاد من خالل ذلك أن املنتوج املعيب هو الذي يكون مخالفا لعناصر 

، ذلك أن املشرع املغربي 420السالمة املطلوبة فيه، كما يقدرها الشخص العادي

لم يقم بتعريف العيب بطريقة مباشرة ودقيقة، وهذا األسلوب من التحديد 

فهوم العيب في املادة املشار إليها أعاله، ما هو إال ترجمة حرفية للتحديد األصلي مل

، والذي 1985من توجيهية اإلتحاد األوروبي لسنة  421الوارد في املادة السادسة

تناقلته عنها كل التشريعات املدنية املنضوية تحت لوائه، فهو ال يقدر تعريفا 

يعرض العناصر املساعدة على فهم طبيعة  للعيب باملعنى الدقيق للكلمة، وإنما

 . 422هذا العيب ال غير

من القانون  3-106تقدير العيب في منتوج ما يجعلنا نرجع إلى املادة 

، إذ يتضح أن استخدام املنتجات والتوقع املشروع لسالمتها، يعتمد 24.09

بشكل أساس ي على وضعها الظاهر والذي يأسس املستهلك عليه ثقته، ذلك مع 

علم أن قاض ي املوضوع هو الذي يقدر مشروعية ثقة املستهلكين، من خالل كل ال

                                                           
صدار الثامن "دراسة مقارنة"، اإل 24.09مجلة العلوم القانونية، مسؤولية المنتج، على ضوء مستجدات القانون هشام المراكشي،  419

 .63الصفحة  ،عشر، مطبعة األمنية

 .269ء، الصفحة الدار البيضا-، مطبعة النجاح الجديدة1520، طبعة 2الجزء الوجيز في القانون المدني،عبد الحق صافي،  - 420
421 - Article 6 ) Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, 

regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective 

product( 

1. A product is defective when it does not provide the safety which a person is entitled to expect, taking 

all circumstances into account, including: 

(a) the presentation of the product؛ 

(b) the use to which it could reasonably be expected that the product would be put؛ 

(c) the time when the product was put into circulation. 

2 . A product shall not be considered defective for the sole reason that a better product is subsequently 

put into circulation 
، الصفحة 2017ن بالرباط، ية المدنية، الطبعة السادسة، مكتبة دار األمامصادر االلتزام، الكتاب الثاني، المسؤولعبد القادر العرعاري،  422

388. 
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من البيانات الخاصة باالستخدام التي يقدمها املنتج، واملظهر الخارجي للسلعة 

 .  423مع البيانات املكتوبة عليها

 ،تقدمهو جإلنتاا ر تطو ىبمد ترتبط لكهلمستاغبة رتقدیر أن كما 

 خرآ منتوجا لتكنولوجيا ر لتطوا ز فرأ إذا معیبا ما جمنتو ر عتباا یمكنه ال بحیث

 ذلك بصريح نص املادة أعاله في فقرتها الثانية.و  ،منه دةجو كثرأ

أصبح العيب املرتب للمسؤولية عن مخاطر املنتجات يكتس ي مفهوما ال 

يرتبط بموضوع العقد كما هو متعارف عليه في مجال التعاقد وإنما يرتبط 

صانع ومن في حكمهما بضمان سالمة املستهلكين واملستعملين بالتزام املنتج أو ال

 .424للمنتوجات املعروضة عليهم

 زمة كوروناأمن املنتوج املعيب يف فرتة  رحتديد املقصود باملضرو الفقرة الثانية:

عمل على ع لمشريالحظ أن ا 24.09قم ن ربه قانوء ما جااء باستقر

ما یوحي بتوسیع ا ذ، وھلضحیة""ابمصطلح ر" لمتضر"امصطلح ال ستبدا

لمدنیة للمنتج عن الیة ولمسؤایقر ي لذن القانوا اذھلمستفیدین من ق انطا

املتعلق  31.08، ولعل ذلك جاء تأكيدا على ما ورد في قانون لمعیبةامنتوجاته 

بتحديد تدابير لحماية املستهلك، حيث قام بتعريف املستهلك في املادة الثانية 

معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير املهنية  بأنه "كل شخص طبيعي أو 

 منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة الستعماله الشخص ي أو العائلي...".

 موهخذ مفأجب الوامن ، فقد أصبح 24.09اتباعا ملدلول القانون 

، أي غیر متعاقد معهأو لمنتج امع ا متعاقدن اك اءسو سعالوا هبمعنا لضحیةا

                                                           
 .269عبد الحق صافي، مرجع سابق، الصفحة  423
 .270المرجع نفسه، الصفحة  424
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ال ي لذالغیر ایأخذ مركز ول أولمسؤالمتعاقد مع اركز یأخذ من كاسواء 

 بأیة عالقة.ول لمسؤایرتبط مع 

ا ذھلمستفیدین من ة ائرداتوسیع وراء لغایة من يمكن اعتبار أن ا

 حثو ،ةهج من الكیةهإلستاو تقدیم حمایة قانونیة للطبقة ن ھلقانوا

 .ىرخأ ةهج من سلیمة تمنتوجا لتقدیم مهسعو في ما لبذ على نیینهلما

رغم هذا التنظيم التشريعي الذي يسير في مصلحة املستهلك، يطرح 

 التساؤل حول مدى مالءمة هذه القوانين لحالة الطوارئ الصحية؟ 

يمكن اتخاذ البنية التشريعية في مواجهة تسويق منتوجات يشوبها عيب 

 مرجعا قانونيا يستند إليه لحماية املستهلك في ظل حالة قد يضر باملستهلكين،

الطوارئ الصحية، ذلك مع العلم أن اقتناء منتوج معين يفتح باب االحتمال 

حيث قد يستهلكه املقتني وقد يستهلكه أحد أقربائه مثال، مما قد يجعل حدوث 

الضرر لغير املقتني املنتوج واردا بشكل كبير، إذ أنه هنا تظهر بداهة املشرع في 

بالضحية، حيث أن الضحية التحديد الدقيق ملفهوم املضرور، واستبداله 

حتى وإن لم يكن هو املتعاقد معه،  يستفيد من حق متابعة املنتج للمنتوج املعيب

من املنتجات االستهالكية في فترة انتشار  وهذا ما سيفيد الضحية املستفيد

 الوباء، في حال أصابه ضرر ناتج من استهالكه لتلك املنتوجات.

 االدخار السري محاية املستهلك من املطلب الثاني:

في معرض البحث عن نجاعة القوانين االستهالكية في التشريع املدني 

املغربي ومدى نجاعتها في حالة الطوارئ الصحية، قد يتبادر لنا التفكير في 

احتمال حصول محاوالت الدخار املنتجات والسلع بشكل سري بهدف املضاربة 

املوضوعي لالدخار السري في فترة  واالحتكار، مما ينبغي معه التطرق إلى التأصيل
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انتشار الوباء )الفقرة األولى(، ثم إلى التأصيل القانوني لالدخار السري للسلع 

 )الفقرة الثانية(.

 اءار السري يف فرتة انتشار الوبالتأصيل املوضوعي لالدخ الفقرة األوىل:

إفراب -لى حد السواءع-اهتم الفقهاء االقتصاديون والقانونيون  د وضع و

مفهوم خاص لالدخار السري للسلع واملنتوجات، حيث تعددت الكتابات 

 وتعددت اآلراء في املوضوع. 

يمكن وضع تعريف اقتصادي لالدخار السري للسلع، حيث ترتكز 

التعاريف االقتصادية على جانب واحد، حيث تبنى على فكرة االحتكار الطبيعي 

سات، والذي يعود باألساس إلى الذي ينشأ عن املنافسة االقتصادية بين املؤس

السيطرة على العرض والطلب، إذ يمكن تعريف املوضوع بانفراد شخص أو هيأة 

 425بإنتاج وبيع سلعة معينة ليس لها بديل قريب في السوق.

يتبن من خالل املنظور االقتصادي لالدخار السري للسلع، أن غرضه 

أسعار السلع  في يتجلى في خلق نوع من االحتكار، بهدف محاولة التحكم

واملنتوجات، ذلك أن االحتكار يتمثل في السيطرة على عرض السلع والخدمات، 

كما عرف بوجود بائع واحد فقط يبيع سلعة أو خدمة ال يوجد لها بديل في 

 .426السوق 

بعد التعرف على مدلول االدخار السري للمنتوجات، فكيف يمكن تكييفه 

اقع االحتكار امللحوظ في ظل الو   باء؟مع و

يراعى مع إعالن حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء كورونا، احتمال 

وقوع استغالل هذا الوضع بادخار املنتوجات االستهالكية بشكل سري بهدف 

                                                           
انونية، هادة الماستر في العلوم القشمذكرة لنيل  ،-المية والقانون الوضعيالشريعة اإلس-آمال بن يطو، حماية المستهلك من االحتكار  425

 .22، الصفحة 2009/2010، -ن عكنونب-قانون األعمال، جامعة الجزائر، كلية الحقوق 
 .158آمال بن يطو، مرجع سابق، الصفحة  426



  

  

  336P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

املضاربة فيها، الش يء الذي ال محال معه سيكون له انعكاس على وضعية 

لدى املواطنين من املستهلك املغربي، إذ قد يخلف ذلك نوعا من الهلع والخوف 

 هذا الوضع، تحسبا منهم أن يحصل نفاذ لهذه املواد.

ينبغي اإلشارة إلى أن علة االدخار السري واالحتكار الالمشروع للسلع 

االستهالكية، تتجلى في التضييق على عموم املستهلكين، وهو ما حرمه هللا عز 

أكلوا أموالكم بينكم وجل في كتابه، لقول هللا تعالي: "يا أيها الذن آمنوا ال ت

، ذلك أن االحتكار أكل للمال 427بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم"

الباطل، كما يضاف أيضا أن الهدف من تحريم االحتكار، تجنب تداول املال بين 

األغنياء فقط، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلك البسيط، مصداقا 

 .428األغنياء منكم" لقوله تعالى : "كي ال يكون دولة بين

 خار السري للسلعالتأصيل القانوني لالد الفقرة الثانية:

إذا كانت مصلحة املستهلك تستلزم اليوم )في ظل انتشار الوباء( أكثر من 

أي وقت مض ى، التصدي لكل من سيحاول االدخار السري واالحتكار، وعدم 

في مركز ضعف، فإن  الهروب من املتابعة القضائية، دفاعا عن املستهلك باعتباره

هناك ضرورة للحزم في تفعيل املقتضيات القانونية، ذلك أن التشريع املغربي، 

، قد حدد أعماال واعتبرها 104.12من القانون رقم  62429وانطالقا من املادة 

                                                           
 .29سورة النساء، اآلية  427
 .7سورة الحشر، اآلية  428
 تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع :على أنه: " 104.12من القانون رقم  62تنص المادة  429

ضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة بحيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفالحين لمدخرات من      -1

 فيها بأي محل كان؛

حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما ألجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع      -2

بمثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  18.09ن رقم تقليدي وفقا للقانو

 ( أو ال يستطيعون إثبات صفة منتح فالحي؛ 2011أغسطس  17)  1432من رمضان  16بتاريخ   1.11.89 رقم

يازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون اآلنف الذكر لمدخرات من ح                 -3

هنية بضائع أو منتوجات ال تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة الم

 ية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها؛)البتانتا( أو عن تقييدهم في اللوائح االنتخاب

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175631.htm
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ادخارا سريا، ورتب عنها العقوبة، واملتمثلة في حيازة تجار أو أرباب الصناعة 

لفالحين، ملدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها العصرية أو التقليدية أو ا

قصد املضاربة فيها، وكذا ادخار البضائع الذي ال تبرره حاجات النشاط املنهي، 

 وتجاوز حاجات التموين العائلي.

من نفس القانون السالف الذكر،  66430وقد أضاف املشرع في املادة 

االحتكار، حيث يتجلى  فعلين أو سلوكين، معتبرا إياهما أيضا يدخالن في حكم

السلوك األول في ادخار بضائع أو منتوجات ولم يصرح بها في حين أنه كان من 

من نفس القانون، والسلوك الثاني  64431الواجب التصريح بها طبقا للمادة 

أقاليم غير تلك  و يتمثل في ادخار منتوجات مدعمة أو نقلها أ بيعها في عماالت و

  املوجهة لها تلك املنتوجات.

من  66و 62ذلك أن املشرع رتب جزاءا ماديا ملن خالف مقتضيات املادتين 

 من نفس القانون. 79432، انطالقا من املادة 104.12القانون رق 

 
                                                           

  المنتجين الفالحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات ال عالقة لها بمؤسسات استغاللهم قصد بيعها. حيازة                 -4

بكثير حاجات  هأما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي ال تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميت

 اله".أع 4و  3و  2التموين العائلي المقدرة على أساس األعراف المحلية فيعتبر في حوزته ألجل البيع قصد تطبيق البنود 

 تمنع وتعتبر ادخارا سريا :على أنه: " 104.12من القانون رقم  66تنص   430

 ا في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادةيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بهح         -

 أعاله ؛ 64

 يازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عماالت أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.ح         -

و منتوجات منظمة لوجوه لبضائع أيمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من اعلى أنه : " 64تنص المادة  431

 أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.

تصرف إلى  يمكن أن تستفيد البضائع و المنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع القتطاعات تعويضية

 الصندوق المذكور.

 هذه المادة بنص تنظيمي". تحدد كيفيات تطبيق أحكام

( 500.000( إلى خمسمائة ألف )100.000بغرامة من مائة ألف )  يعاقبعلى أنه: " 104.12من القانون رقم   79تنص المادة  432

 من هذا القانون. 66و  62درهم و بالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات ألحكام المادتين 

 لمرتكبة المخالفة في شأنها و وسائل النقل".يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع ا
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اية دابري الدولة ودور مجعيات محمحاية املستهلك بني ت املبحث الثاني:

 املستهلك

ة حالة التدعيم األكبر لحماية املستهلكين، كان غاية مهمة في ظرفي

الطوارئ الصحية، إذ تظافرت الجهود بهدف توفير حماية كافية، وفرض أمن 

استهالكي، بناءا على ضمانات قوية انطالقا من القوانين االستهالكية، ووصوال 

إلى اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة املغربية لنفس الغاية، حيث ال يمكن 

 به من توعية للمستهلكين. إغفال دور جمعيات حماية املستهلك، وما تقوم

لذلك سيتم الحديث في هذا املبحث عن بعض التدابير التي اتخذتها 

الدولة املغربية )املطلب األول(، ثم التطرق إلى دور جمعيات حماية املستهلك 

 )املطلب الثاني(.

 الدولة املغربية التدابري اليت اختذتها املطلب األول:

في املغرب، كان للدولة دور فعال في  بعد انطالق حالة الطوارئ الصحية

محارب انتشار الوباء، كما عملت على استمرار التكريس الفعلي لحماية املستهلك 

أهمية على استقرار الوضع االقتصادي املغربي في فترة الحجر الصحي،  لها منملا 

ذلك وفق اتباعها لتدابير دقيقة سنبين بعض مظاهرها )الفقرة األولى(، على أن 

 رج إلى تبيان مدى إلزامية هذه التدابير وكفايتها )الفقرة الثانية(.نع

  ة املغربية حلماية املستهلكبعض مظاهر تدخل الدول الفقرة األوىل:

بعد إعالن السلطات الرسمية العمومية املغربية عن حالة الطوارئ 

لإلعالن عن حالة  433الصحية، أقدم املغرب إلى املصادقة على مرسومين

                                                           
الموافق  1441رجب  28أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها في  لمتعلق بسن 2-20-292المرسوم رقم  433

 .1782، ص. 2020مارس  24الموافق ل  1441رجب  29بتاريخ  6867، الجريدة الرسمية، عدد 200مارس  23ل 

كوڤيد -عالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي ڤيروس كورونا المتعلق بإ 2-20-293م المرسوم رق

الموافق ل  1441رجب  29، بتاريخ 6867، الجريدة الرسمية، عدد 2020مارس  24الموافق ل  1441رجب  29يخ الصادر بتار -19

 .1783، ص. 2020مارس  24
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، أقدمت 2-20-292من املرسوم  5ئ الصحية، وانطالقا من املادة الطوار 

الحكومة املغربية على إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية على مستوى وزارة 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، تهدف لتتبع وتقييم الوضعية االقتصادية 

ية غير الوطنية، ومواكبة القطاعات االقتصادية األكثر تضررا في ظل الظرف

 العادية. 

ذلك أنه من بين اإلجراءات املتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية 

ملواجهة تداعيات وباء كورونا، وتخفيف األضرار االقتصادية للمستهلكين 

على حد سواء، وقف دفع األقساط الشهرية للقروض على مدى ثالثة  واملقاوالت

يد مرة واحدة ملدة مماثلة، إذ يتعلق ، قابلة للتجد2020يونيو  30أشهر، إلى غاية 

األمر بالقروض العقارية واالستهالكية، حيث أمكن املستهلك املقترض، التقدم 

 .434إلى املؤسسة البنكية املقرضة، بطلب تأجيل سداد األقساط

افق ومقتضيات القانون رقم  ، حيث أنه من 31.08نجد هذا التدبير يتو

تقض ي بحماية املستهلك املقترض عند عزله بين أهم املقتضيات القانونية التي 

من وظيفته أو فقدانه لها، أو لظروف طارئة، اللجوء إلى تدبير وقائي يسمى 

من القانون  149435"اإلمهال القضائي"، وذلك ما ضمنه املشرع املغربي في املادة 

 .31.08رقم 

حماية للمستهلكين عند خروجهم للضرورة امللحة، كان من الضروري توفير 

اقية، لكن وتفاديا لالحتكار  الحماية الكافية لهم، ذلك بارتدائهم كمامات و

أصبح بإمكان وارتفاع ثمن هذا املنتوج املهم )الكمامات(، وتفاديا لندرتها 

                                                           
 .14:30، على الساعة 12/05/2020تاريخ االطالع يوم  almostahlik.ma-www.Khidmatوقع م 434

ا في حالة الفصل " ... ، يمكن والسيم منه نجدها تنص على ما يلي: 149لمادة اعلى أنه: " 31.08من القانون رقم  149تنص المادة  435

 من رئيس المحكمة المختصة.عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر 

ضي، عالوة على ذلك يجوز للقا ويمكن أن يقرر في األمر على أن المبالغ المستحقة ال تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

ألخيرة األجل األصلي ا أن يحدد في األمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة

 قف التنفيذ ".والمقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل 



  

  

  340P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

اقية من جميع الصيدليات عبر مختلف ربوع  املواطنين اقتناء الكمامات الو

 منها على توفر هذه الكمامات، استعا
ً
نت وزارة الصناعة اململكة، وحرصا

ّعون املنتوجات 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بتجار الجملة الذين يوز

 الصيدلية، من أجل التزويد اليومي لكافة الصيدليات.

حتى يتم تجنب ارتفاع أثمنة الكمامات، فقد تم التنسيق على تسويقها في 

طرف صندوق  دراهم فقط، مدعوما من 8كمامات، كلها بسعر  10عبوات تضم 

 .43619تدبير جائحة كوڤيد 

اقية من الثوب  حفاظا على صحة املستهلك، أصبح تصنيع الكمامات الو

وقد دخلت هذه اإللزامية حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة  غير املنسوج،

 2020أبريل  8املؤرخ في  20-1060والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 

اقية من الثوب غير بالجريدة الرسمية،  الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الو

املنسوج ذات االستعمال غير الطبي، أن يمتثلوا للمعايير التقنية املحددة في 

ذلك حتى ال ينعكس سوء التصنيع على   437املواصفة القياسية املتعلقة بها.

 صحة مستخدمي الكمامات من املستهلكين.

اقبة املنتوجات الصناعية كل ذلك ويضاف أيضا أنه تم تفع يل نظام مر

عند االستيراد، والذي عرف تطورا هاما بتوقيع وزارة الصناعة والتجارة 

، بالدار البيضاء، اتفاقيات 2019دجنبر  16 واالقتصاد األخضر والرقمي، بتاريخ

اقبة مطابقة  مع ثالث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمر

ناعية املستوردة، وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت املنتوجات الص

                                                           
 نفس تاريخ االطالع. almostahlik.ma-www.Khidmatوقع م 436
 .22:30على الساعة  ،31/05/2020تاريخ االطالع يوم  almostahlik.ma-www.Khidmatموقع  437
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املتعلق بسالمة  24.09القانون رقم  اإلشراف الدقيق للوزارة، في إطار تفعيل

 438املنتوجات والخدمات.

 لدولة امدى إلزامية تدابري  الفقرة الثانية:

عملت الحكومة املغربية بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، على 

دة مراسيم وتدابير وقرارات وزارية، ترمي كلها ملواجهة انتشار الوباء إصدار ع

إذ أن بعضها اختص لتفعيل استمرارية حماية املستهلك في ظل حالة  ڤيروس ي،ال

 الطوارئ الصحية.

يمكن اعتبار كون هذه التدابير الحكومية للدولة املغربية، والتي تهدف 

االستهالكية الخاصة، لكن يبقى لحماية املستهلك، جاءت مالئمة للقوانين 

السؤال حول مدى إلزامية هذه التدابير حتى يمكن التكلم عن حماية كافية 

 للمستهلكين في فترة انتشار الوباء؟ 

، وحين البحث عن دستورية هذه 2011بالرجوع إلى الدستور املغربي لسنة 

غربية، إذ يمكن باعتبار الدستور هو أسمى القوانين املسيرة للدولة امل-التدابير 

، سنجد أن كل ذلك -القول أنه من يعطي لكل سلطة وسع أو حدود اشتغالها

صدر عن السلطة التنفيذية، والتي استمدت شرعيتها من نص الدستور املغربي 

الذي أكد على حالتين يمكن فيهما للحكومة املغربية أن تسن التشريع، 

، هذا  70440و الفصل   81439وإحداهما نحن بصددها، في فصلين منه الفصل

                                                           
 نفس تاريخ االطالع.  almostahlik.ma-www.Khidmatموقع  438
ع اللجان التي من الدستور على ما يلي: " يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق م 81ينص الفصل  439

 عادية الموالية.كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته ال يعنيها األمر في
وصل داخل أجل يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين، بغية الت

 جلس النواب."مفي شأنه. وإذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما 

 من الدستور على ما يلي: " يمارس البرلمان السلطة التشريعية. 70ينص الفصل  440

 يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
دة باتخاذها، أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عا للقانون أن يأذن للحكومة

ي حدده قانون ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء األجل الذ
 ع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما."اإلذن بإصدارها، ويبطل قانون اإلذن إذا ما وق

http://www.khidmat-almostahlik.ma/
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للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن ” … األخير نص على ما يلي: 

محدود ولغاية معينة بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، 

ويجري العمل بهذه املراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرملان 

األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها، ويبطل  بقصد املصادقة، عند انتهاء

منه  81قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس ي البرملان أو أحدهما"، وفي الفصل 

الذي ينص على ما يلي: يمكن للحكومة أن تصدر خالل الفترة الفاصلة بين 

الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال املجلسين مراسيم، يجب 

 ضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان، خالل دورته العادية املوالية.عر 

يتبين أن إصدار الحكومة املغربية للمرسومين السابق ذكرهما، وبعدها 

اتخاذها لتدابير تهدف لحماية املستهلك، إنما كل ذلك يستمد شرعيته 

نتجين الدستورية، مما يضفي الصبغة اإللزامية، الش يء الذي يجعل كل امل

واملهنيين ملزمين باتخاذ واتباع التدابير املسطرة من قبل الدولة، لتفادي إلحاق 

 الضرر باملستهلكين.

 دور مجعيات محاية املستهلك املطلب الثاني:

، سيتضح للباحث بأن املشرع 31.08بالرجوع الى مقتضيات القانون 

اغة بعض حاول ما أمكن إرساء حماية فعالة للمستهلك إما من خالل صي

 النصوص أو من خالل منحه صالحيات واسعة لبعض الهيئات أو املؤسسات،

 من ضمنها الجمعيات، وتعنى بذلك جمعيات حماية املستهلك.

هذا املطلب سنقسمه إلى فقرتين، نتحدث عن مظاهر تدخل جمعيات 

حماية املستهلك )الفقرة األولى(، ثم عن الصعوبات التي تواجه جمعيات حماية 

 تهلك( الفقرة الثانية(.املس
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 اية املستهلك مظاهر تدخل مجعيات مح الفقرة األوىل:

قبل الحديث عن الدور املهم لجمعيات حماية املستهلك في الظرفية 

االستثنائية لحالة الطوارئ الصحية، البد من الحديث عن الدور املهم الذي 

ورا لها دورا توعويا ود تقوم به هذه الجمعيات في الفترات واأليام العادية، ذلك أن

 تمثيليا. 

 الدور التوعوي لجمعيات حماية املستهلك يتجلى في:

يشكل جزءا كبيرا من املهام املنوطة لجمعيات حماية املستهلك اإلعالم:  -

معتمدة في ذلك على مختلف وسائل اإلعالم لتحقيق الهدف املبتغى 

 152441من توعية وتحسيس للمستهلك ونجد أساس ذلك في الفصل 

 .31.08من قانون 

يقصد بهذه الوسيلة قيام جمعيات حماية املستهلك  :الدعاية املضادة -

بنشر وتوزيع انتقادات ملنتوجات وخدمات معروضة في السوق الن 

دعاية املنهي مهما كانت صادقة فإنها ال تتضمن إال املزايا واملحاسن 

 442دون ذكرها للمساوئ واملخاطر.

تمثيلي، فيتجلى في تمثيل املستهلك أمام أما في الحديث عن الدور ال

والذي يتجلى   دور عالجي الجمعيات هو إذ أن هذا الدور الذي تقوم به  القضاء،

في تمثيل املستهلك امام القضاء، حيث أن مدلول هذه الوظيفة تجد نفسها في 

، وهذا الدور ال ينقص اهمية عن سابقه نظرا 31.08من قانون  154443الفصل 

                                                           
ص التشريعية تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصو"على أنه:  31.08من القانون رقم  152بالمادة تنص  441

احترام هذا لى والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، اإلعالم والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتعمل ع

 ".القانون
عبد الصمد فرطاس، أي دور لجمعيات حماية المستهلك في ظل أزمة كورونا، مقال منشور في موقع  442

،www.droitetentreprise.com    14:00، على الساعة 13/05/2020تاريخ االطالع يوم. 
لعامة إذا امستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة على أنه:"يمكن لجمعيات حماية المستهلك ال 08.31من قانون  154تنص المادة  443

صوص عليه في استوفت الشروط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المن

 ظيمي."يحدد بنص تننظامها األساسي هو حماية المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة ألنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي 
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ملستهلكين ال يعلمون بحقوقهم القانونية والحمائية مما يفضل لكون اغلب ا

 .الكثير منهم التنازل 

ولتوفر إمكانية الدعم الجمعوي لجمعيات حماية املستهلك أمام القضاء 

افر شروط، إذ أن أهمها هو شرط  عن طريق تمثيل املستهلك، البد من تو

شرط يستلزم توفر الحصول على املنفعة العامة، حيث أن الحصول على هذا ال

املتعلق بحق تأسيس  15.11.58من ظهير  9جملة من الشروط الواردة في املادة 

  75.444-00الجمعيات املعدل واملتمم بقانون رقم 

كل ذلك ويضاف لها استيفاء الشروط التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 في:العمل واملتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، دون إغفال شروط أخرى تتجلى 

شرط حصر غرض جمعيات حماية املستهلك في الدفاع عن  -

، إذ أن أول 153و 154مبرر هذا هو الشرط الفصل  املستهلكين، ذلك أن

ما يجب ان نسجل أن هذا الشرط يعارض مع ما اقرته منظمة االمم 

املتحدة بخصوص املبادى التوجيهية لحماية سياسة املستهلك بحيث 

املستهلك ال يجب ان يخرج هدفها، نؤكد على ان جمعيات حماية 

 445موضوعها، اساس نشأتها، عن الدفاع على املستهلكين.

شرط خضوع النظام األساس ي لجمعية حماية املستهلكين لنظام  -

من قانون حماية املستهلك على 154أساس ي مزدوج، حيث نصت املادة 

أنه يجب "أن تكون جمعيات حماية املستهلك خاضعة ألنظمة أساسية 

 قة لنظام أساس ي نموذجي يحدد بنص تنظيمي".مطاب

 

                                                           
 عبد الصمد فرطاس، مرج سابق.  444
   عبد الصمد فرطاس، مرجع سابق.  445
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 مجعيات محاية املستهلك  الصعوبات اليت تواجه الفقرة الثانية:

يتبين من خال ما سبق أن جمعيات حماية املستهلك تقوم بمجموعة من     

األدوار، والتي تتجلى بوضوح من خالل مساهمتها في توفير حماية لحقوق 

في الحد من كل املخاطر التي قد  واملساهمةهالكي املستهلك، ونشر الوعي االست

ام تعرض املستهلك لبعض األضرار املادية واملعنوية، غير أنها ومهما كانت هذه امله

 واألدوار، فإنها الزالت تعترضها إكراهات.

صعوبات موضوعية، منها صعوبة الوصول إلى وسائل اإلعالم لنشر     

عتماد جمعيات حماية املستهلك على وسائل ، حيث ا446الثقافة الوعي االستهالكي

 اإلعالم لتوصيل رسالتها التحسيسية يبقى أمرا قليال ويتسم باملناسباتية. 

إضافة إلى ذلك يبقى من أهم الصعوبات، ضعف الوعي االستهالكي     

والثقافة االستهالكية لدى الكثير من املستهلكين، مما قد يساهم في الحد من 

 املبذولة. فعالية املبادرات

، يتبين أن شرط املنفعة 31.08من القانون رقم  154باستقراء املادة و 

العامة يعد من أهم الصعوبات ذات الطبيعة القانونية املحضة لالعتراف بصفة 

التمثيلية التي تواجهها جمعيات حماية املستهلك بإجماع الفقه املغربي في مجال 

 .447االستهالك

 

 

 

                                                           
 عبد الصمد فرطاس، مرجع سابق.    446
 لة رضوان العنبي، الرهانات المستقبلية لجمعيات حماية المستهلك في ظل الواقع والصعوبات القانونية والعملية، مج 447

 .111 الصفحة ،2015سنة  8ية، عدد المنارة للدراسات القانونية واإلدار
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 خامتة:

ى أن حالة الطوارئ الصحية صارت مرجعا تاريخيا يمكن أن نخلص إل

 ينبغي االستدالل به في التعديالت التشريعية القادمة في مستقبل املغرب.

ال يمكن إنكار أن البنية التشريعية للقوانين التي ترمي توفير حماية كافية 

للمستهلكين، لها من النجاعة والقدرة على مواجهة املخالفين للقانون حتى في 

رة األزمات، وقد عزز ذلك تدخالت الدولة املغربية، بتكريسها لثقافة الحماية فت

الالزمة للمستهلك، وعيا منها ملا لذلك من تأثير على النمو االقتصادي واالجتماعي 

للدولة، وحفاظا على قدسية مركز املستهلك باعتباره الطرف الضعيف في 

اجته، دون إغفال دور جمعيات العالقة االستهالكية، نظرا لقلة خبرته ومدى ح

حماية املستهلك، وما لها من أهمية، حيث استطاعت مراكمة تجربة مهمة في 

مجال حماية املستهلك، نظرا لعملها على توفير تكريس الحماية القبلية 

 للمستهلك من خالل توعيته، والحماية البعدية له من خالل مساندته القضائية. 

ى هذا الحد، إذ ينبغي املحافظة على املكتسبات إال أنه ال يمكن الوقوف إل

التشريعية الرامية إلى حماية املستهلك، وتعزيزها مستقبال، بنصوص تخص فترة 

األزمات بتنوعها )جائحة، زالزل، فيضانات، وباء، أمراض مزمنة، حروب، ...(، 

حتى نتمكن من الرجوع لها في حال الوقوف عليها، وال نبحث مجددا عن محاولة 

تنزيل تدابير وتدخالت جديدة، أو محاولة تكييف قانوني للنصوص في الفترات 

 العادية، وتنزيلها على حالة الطوارئ واألزمات. 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 سعيد عازوالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 على العالقات الكرائية تأثري جائحة كورونا
 :ةــــمقدم

 كل في الناس بين وانتشارا شيوعا العقود أكثر من الكراء عقد يعتبر 

 أكثرن أحيث  املكتري، أو املكري  صفة إما يحملون  فمعظمهم املجتمعات،

 تجارية محاالت لهم ليس والسكان التجار وأكثر أراضيهم، يملكون  ال الفالحين

  واملدن. البوادي في بالناس لتصاقاإ كثرأ الكراء فكان وسكنية

 قانون  من 627 الفصل في الكراء عرف عقد املغربي املشرعفنجد 

 منفعة ألخرل طرفيه أحد نح يم بمقتضاه عقد "بأنه 448والعقود االلتزامات

 اآلخر الطرف يلتزم محددة أجرة مقابل في معينة مدة خالل عقار أو منقول 

                                                           
دة الرسمية نشر في الجري ،بشان قانون االلتزامات و العقود  )1912 اغسطس 12  (1331رمضان  9ظهير شريف بتاريخ   448
 1956.ووقع تعريبه سنة  ،172 الى  78 الصفحة،  1913/09/12بتاريخ  46عدد

                                 الرحيم بنرمحون       عبديد الس                             
 

 ملدني واملعامالتطالب باحث مباسرت القانون ا   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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 اإلدارة عقود من الكراء عقد أن يتبين التعريف هذا خالل ومن ،" له بدفعها

  .للملكية الناقلة العقود في كما التصرف عقود وليس

 بدور  يقوم حيث طبيعته، من تنبع بالغة بأهمية الكراء عقد ويحظى 

 فهو للثروات، نمعقل باستعمال يسمح بحيث مهم، جد واجتماعي اقتصادي

 املالك املكري  يمكن حين في بها، اعواالنتف األموال استعمال من املكتري  يمكن

 لذلك ضافة، إالكراء أجرة خالل من ثمارها، على الحصول  من األموال لهذه

 العقارات فكراء االجتماعية، الحياة دواليب جميع في نجده األشياء كراء فإن

 التجارية باملحالت لإلستقرار التجار وحاجة للسكن املواطنين حاجة يغطي

 املحالت لتوفير إضافة بالزبناء، الوثيق إلرتباطه السيما ةوالحرفي والصناعية

 يظهر كونه من بالرغم فإنه املنقوالت، كراء أما الحرة، املهن ألصحاب املناسبة

  .الثروات تداول  في كبيرا دورا خراآل  هو يلعب أنه إال ثانويا،

 قانونيا تطورا عرفت التي العقود من الكراء عقد يعتبر أخرى، جهة من

 في الواردة العامة املقتضيات إلى فباإلضافة املاضية، سنواتال خالل مامه

 تطبق حيث جوهرية، تعديالت عليها يطرأ لم والتي والعقود، االلتزامات قانون 

 سن الغربي املشرع فإن خاص، بتنظيم تحظى لم التي العامة األكرية على

 األحكام نم مجموعة املشرع لها رقأ التي الخاصة األنظمة من مجموعة

 الطبيعة ذات األكرية ببعض أساسا تتعلق والتي الخاصة، واملقتضيات

افها على واجتماعية اقتصادية انعكاسات من لها ملا الخاصة،  هو كما ،449أطر

 واملنظم املنهي واالستعمال للسكنى املعدة املحالت لكراء بالنسبة الشأن

 لالستعمال املعدة حالتامل بكراء املتعلقة تلك وأيضا ،45067.12قانون  بمقتض ى

                                                           
الكراء، الطبعة الرابعة  العقود الواردة على منفعة الشرريء عقد -اب الثانيالكت-عبد الرحمان الشرررقاوي، قانون العقود الخاصررة   449

  8  :صفحة ،كر المطبعةذبدون  ،2017
 ( المنشرررور في الجريدة الرسرررمية عدد 19نوفمبر  2013)  1435من محرم  15صرررادر في  111.13.1ظهير شرررريف رقم   450

عالقات التعاقدية المتعلق بتنظيم ال 67.12  بتنفيذ القانون رقم ، (2013 نوفمبر 28)       1435محرم   24الصررررادر في 6208
 .للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني بين المكري و المكتري 
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 في هذا كل 451 49.16    قانون  بمقتض ى الحرفي واملنظم أو الصناعي أو التجاري 

 للعالقة العقدي التوازن  من نوع وإعطاء املعامالت استقرار ضمان سبيل

مجموعة اخرى من   مقابل فرض الحقوق  منح مجموعة من خالل من الكرائية

طائلة ترتيب جزاءات املتمثلة في الفسخ أو  واملكتري تحت املكري  تزامات علىاإلل

 .الفسخ مع التعويض أو اإلنهاء

وكما يعلم الجميع فالعالم بشكل عام واملغرب بشكل خاص يعيش اليوم 

 سنةمن  دجنبر أواخر ظهر الذي 19- كوفيد -كورونا جائحة بفعل هحرب صامت

 العالم ول د جل على سيطرته وفرض انتقل  ثم الصينية، ووهان بمدينة 2019

املغربية بإعالن حالة الطوارئ في  الحكومةالذي عجل  األمر  .اهكل نقل لم إن

قانون ب مرسوم اصدار و  2020مارس  20ع انحاء التراب الوطني  يوم الجمعة يجم

لضرورة لمغادرة منازلهم إال من  كافة املواطنين منع يذال، 32.20.29452رقم 

واملطاعم والتجار بإغالق محالتهم وعدم  رباب املقاهيألزام إفضال عن  ،القصوى 

الذي جعلهم  الش يءممارسة أي نشاط فيها طيلة فترة الطوارئ الصحية، 

 أداء الوجيبة الكرائية وعدم القدرة على يدخلون في وضعية مالية جد حرجة 

  .لهاته املحالت التي يكترونها

فرصة ا فإن املكري يمكن ان يغتنمها ويتخده إلى هذه األوضاع اونظر  

إلى فقدان مسكنه أو مورد  -ال محالة-طالبة املكتري باإلفراغ  مما يؤدي به مل

 .عيشه

 

                                                           
 ددع( المنشرررور في الجريدة الرسرررمية  2016يوليوز  18)  1437من شررروال  13صرررادر في  1.16.99ظهير شرررريف رقم   451

رات أو المحالت المتعلق بالعقا 49.16  بتنفيذ القانون رقم ، (2016 اغسررطس 11)        1437دوالقعدة   7الصررادر في 6490
 . المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

، المتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020مارس  24الموافق ل  1441رجب  29في  2.20.293المرسوم رقم   452 
 .1789ص  6867الجريدة الرسمية عدد  19فشي فيروس كورونا كوفيد ت  اجهةأرجاء التراب الوطني لمو
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  : مفادها يضعنا أمام إشكالية حموريةالشيء الذي 

ما مدى فعالية املقتضيات القانونية لحماية مصالح أطراف العالقة 

ري الكرائية في ظل مثل هذه األزمات، وكيف سيتعامل القضاء مع  املكت

 ؟  املتماطل في األداء بسبب جائحة كورونا

تأثير  : املطلب األول  :ه االشكالية نعتمد التصميم االتي ذلإلجابة عن ه

ضمانات الوفاء :  املطلب الثانيالوفاء بااللتزامات التعاقدية. جائحة كورونا على 

 .بااللتزامات التعاقدية وأهم املقترحات القانونية املتعلقة بعقد الكراء

 الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثري جائحة كورونا على :  املطلب األول

وقد  بة الكرائية تعد ركنا جوهريا في عقد الكراء،يأن الوج علوممن امل

ورتب عن االمتناع  اعتبرها املشرع املغربي أول االلتزامات التي يتحملها املكتري،

إفراغ املكتري للعين بة باملطال إمكانيةيبيح أو التأخير في الوفاء بها  فسخ العقد و

 .ن الكراء من العقود التي تنش ئ التزامات متقابلةأل ذلك  املكتراة،

 ظل في الكرائية الوجيبة أداء عدم وعليه سنحاول الوقوف أوال عن آثار  

ثار عدم الوفاء بالوجيبة آلعلى أن نقوم بدراسة  ،)الفقرة األولى(  67.12قانون 

 ) .الثانية الفقرة(وقاف  ومدونة األ  49.16ن الكرائية بين قانو 

  67.12قانون  ظل يف الكرائية الواجبة أداء عدم آثار  : الفقرة األوىل

 من مختلفة جوانب همت متسارعة، تشريعية حركة األخير العقد شهد

 67.12 رقم القانون  مؤخرا صدرت التي القوانين بين ومن القانونية، العالقات

 املعدة للمحالت واملكتري  املكري  بين التعاقدية لعالقاتا بتنظيم املتعلق

 جديدة بمقتضيات القانون  هذا جاء وقد املنهي، االستعمال أو للسكنى
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اقع في تثار التي اإلشكاليات عن اإلجابة مجملها في استطاعت  ودعم العملي الو

 .واملكتري  املكري  بين التعاقدية للعالقات التوازن  وإعادة االستقرار مبدأ

 خاصة بسبب واملغرب حاليا العالم يشهدها التي األوضاع ظل لكن في

لصحة يوم  العاملية املنظمة طرف من بالجائحة وصف الذي كورونا وباء انتشار

، ساهم و سيساهم مرة اخرى في ظهور اشكاليات عملية 2020مارس  11األربعاء 

 .ءراعقد الكبين طرفي  أالتي تنشنازعات امللفصل في لوقانونية 

من طرف  فرض الحجر الصحي بمخلتف ربوع اململكةن أ ،شارةيجب اإل 

 العمل عن نتج عنه التوقف املواطنين، تنقل منعي يذالسلطات املغربية  وال

 غلبيةأكاهل  إثقال إلى محال ال معه سيؤدي مما للغالبية، رزق الذي يشكل مورد

 م التعاقدية وعلى رأس هذهبالديون وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماته املكترين

 بحيث االلتزام بتسديد الواجبة الكرائية الشهرية بالنسبة للمكرين، االلتزامات

                                                                                              .الكرائية الوجيبة أداء استحالة نقل لم إن يجدون أنفسهم في حالة تماطلس

 أداء يه املكتري  عاتق على ات امللقاةتزاماللا أهم أن الذكر وكما سلف

كما  والعقود، االلتزامات قانون  من  453663  للفصل وفقا الكرائية الوجيبة

الفسخ مع  تحت طائلة ،67.12قانون  من 12454 املادة أيضا  ذلك على أكدت

                                                           
 :من قانون االلتزامات والعقود  663الفصل    453
  :يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين    
 أن يدفع الكراء؛ -أ   =  
 لعقدابيعي أو لما خصص له بمقتضى ن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا ْلعداده الطأ -ب     
   :67.12 قانون من 12 المادة  454
الكرائية التي يتحملها بمقتضى  يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في األجل الذي يحدده العقد، وعند االقتضاء جميع التكاليف     

 القوانين الجاري بها العمل. العقد بموجب
 مال مختلف أجزاء محل الكراءكرائية، المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات الالزمة الستعتدخل في حساب التكاليف ال    
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 قانون  من 692455 الفصل بمقتض ى التعويضاملطالبة ب في املكري  حفظ حق

  .67.12.قانون  من 56456 املادة بمقتض ى وكذلك والعقود، االلتزامات

 املشرع اعتبره الكرائية الوجيبة األداء في فالتماطل ذلك، إلى باإلضافة

 ،67.12قانون  من 45457 للمادة وفقا الكراء عقد إنهاء أسباب من سببا املغربي

 حالة وفي املكترى، حلامل فراغبإ إشعار للمكتري  يوجه أن للمكري  يمكن حيث

 باإلفراغ اإلشعار تصحح أن املختصة املحكمة من يطلب أن له جاز االمتناع

  .67.12قانون  من  45848   للمادة وفقا

 الذي اإلنذار بعد إلى األداء في متماطل يعتبر ال املكتري  أن اإلشارة وتجدر

 اإلذن بعد ملوجها باألداء اإلنذار هو له صورة وأبرز  املكري، طرف من توجيهه يتم

 املكري  على ويجب ،67.12قانون  من 23459 للمادة طبقا املحكمة رئيس طرف من

                                                           
       :من قانون االلتزامات والعقود 692الفصل    455
  :للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى األمر     
 ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى االتفاق؛  ذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غيرإ -أوال     
 ذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ إ -ثانيا      
 ذا لم يْؤد الكراء الذي حل أجل أدائهإ -ثالثا      
   :67.12. قانون من 56 المادة   456
باْلفرال وذلك في  يقوم مقامه، دون توجيه أي إشرررعاريمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسرررخ عقد الكراء وإفرال المكتري ومن  

 الحاالت التالية :
 ة في غير ما أعدت له؛استعمال المحل والتجهيزات المكترا          
 مكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛إدخال تغييرات على المحل ال          
 ا؛ا كبيرإهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضرر          
 رائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار اآلداء؛عدم أداء الوجيبة الك          
نظام العام أو سرررتعمال المكتري المحل المكترى ألغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة لقخالق الحميدة أو الا          
 القانون.

ى اْلنذار المنصرروص عليه ل في حالة عدم تنفيذ المكتري األمر القاضرري بالمصررادقة عليكون الحكم باْلفرال مشررموال بالنفاذ المعج   
 أعاله.  27في المادة 

  :67.12 قانون من 45 المادة   457
ومشروعة   ديةج إلى المكتري يستند على أسباب   يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا باْلفرال    

 من قبيل :
اسررررترداد المحل المكترى لسرررركنه الشررررخصرررري، أو لسرررركن زوجه، أو أصرررروله أو فروعه المباشرررررين من الدرجة األولى أو           

وما يليها من مدونة األسررررررة، أو المكفول  369من الوصرررررية الواجبة المْؤسرررررسرررررة بمقتضرررررى المادة     -إن وجدوا -المسرررررتفيدين 
في  1.02.172 المهملين الصررررادر بتنفيذه الظهير الشررررريف رقم  ق بكفالة األطفالالمتعل 15.01المنصرررروص عليه في القانون رقم 

 (؛2002يونيو  13) 1423فاتح ربيع اآلخر 
 عليه تستوجب اْلفرال؛ي وإعادة البناء أو إدخال إصالحات ضرورية ضرورة هدم المحل المكتر          
 التماطل في األداء.          

   :67.12 قانون من 48 المادة   458
 أعاله 45ال يمكن للمحكمة أن تصحح اْلشعار باْلفرال إال لقسباب الواردة في المادة     
   :67.12 قانون من 23 المادة   459
لمحكمة االبتدائية اْلذن له التابعة لها المسررتحقة، أن يطلب من رئيس ايمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف      

 بتوجيه إنذار    باألداء إلى المكتري.
 أعاله  22ال يقبل الطلب إال إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/39481.htm
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 25 للمادة وفقا الوجيبة إلستيفاء اإلنذار تبليغ تاريخ من يوم 15 أجل يمنح أن

 قانون  من 255460 الفصل الفقرة الثانية من أن كما ،67.12قانون  من

 إال مطل حالة في املدين يعتبر ال تضمن نفس األمر، حيثت والعقود االلتزامات

 يعين لم إن الدينب وفاءالب صريح إنذار القانوني نائبه إلى أو إليه يوجه أن بعد

 .أجال لإللتزام

 49.16لواجبة الكرائية بني قانون الفقرة الثانية: آثار عدم الوفاء با

 ومدونة األوقاف

 :49.16بالنسبة لقانون  -

، واجه العديد من تشار هذه الجائحةمنذ بداية انكما سبق االشارة ف

 هالتجار والشركات صعوبات في تنفيذ عقودهم  والوفاء بالتزاماتهم، من بين هذ

ب االلتزامات نجد االلتزام بأداء الوجيبة الكرائية املترتبة عن عقود الكراء بسب

فرض الحجر الصحي على املستهلكين وتقييد حركة السير والجوالن داخل الوطن 

قرار اإلغالق الكلي أو الجزئي للمحالت التجارية لبعض لوخارجه باإلضافة 

يء الذي أثر سلبا على نشاطها ، الش 2020مارس  20املحالت التجارية  بتاريخ 

ة وعلى مردوديتها وأصبحت بعد ذلك أغلبها غير قادرة  على الوفاء بالتزاماتها خاص

فيما يتعلق بأداء الواجبات الكرائية املترتبة عن كراء املحالت املمارس فيها 

 النشاط التجاري املتوقف بسبب تداعيات الجائحة.

                                                           
 :من قانون االلتزامات والعقود 255الفصل    460
 حلول اآلجل المقرر في السند المنشئ لاللتزاميصبح المدين في حالة مطـل بمجرد  

وني إنذار صرررريح بوفاء الدين، فإن لم يعين لاللتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطـررررررررررل ، إال بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القان
 ويجب أن يتضمن هذا اْلنذار

 طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول 1-
 لمدينبأنه إذا انقضى هذا اآلجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء ا تصريحا 2- 

ولو رفعت إلى قاض  ويجب أن يحصل هذا اْلنذار كتابة، ويسول أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية 
 غير مختص
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واملتوقف عن دفع  دينكتري املوحسب القواعد العامة والخاصة فإن امل

الواجبة الكرائية للمكري يعتبر في حالة تماطل تعطي الحق لهذا األخير باملطالبة 

 باألداء أواملطالبة بإفراغ املحل.

التي أعطت امكانية للمكري  49.16من قانون  8وهذا ما جاءت به املادة 

ري باإلنذار، شريطة يوم من تاريخ توصل املكت  15للمطالبة باإلفراغ داخل أجل

أن تكون مجموع ما بدمته ثالثة اشهر على األقل، دون حصول املكتري على أي 

تعويض جراء االفراغ، وفي حالة امتناع املكتري عن االفراغ بعد اإلنذار املوجه 

اليه، فيحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية املختصة للمصادقة على اإلنذار 

من  26حسب الفقرة الثالثة من املادة  ء االجل املحدد فيهابتداء من تاريخ انتها

 .    49.16قانون 

تحدثت عن حالة عدم أداء املكتري  49.16من قانون  33أن املادة  كما

فهنا يجوز  لواجبات الكراء ملدة ثالثة أشهر مع تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا،

 ة الكرائية من املكتري ولم يحصل على الوجيبللمكري بعد توجيه انذار باألداء 

يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاض ي األمور  15بعد انصرام أجل 

 املستعجلة، ملعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو املحل.

وبالتالي فإن أصحاب املحالت التجاري والصناعية والحرفية معرضين 

ما توقفوا عن أداء الواجبات  لتفعيل هذه املسطرة في حقهم في أي لحظة إذا

الكرائية، دون األخذ بعين االعتبار بالظروف االستثنائية التي يمرون بها، ألن 

لم يشر أو ينص على أي ظرف من الظروف االستثنائية التي طرحت  49.16قانون 

 .نفسها اليوم بقوة في ظل هذا الوباء
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 :وناالنسبة للكراء احلبسي يف ظل جائحة كورب-

برامها وحتى في اقود كراء تخضع  ملساطر خاصة سواء في كيفية هناك ع

كيفية إنهائها، نخص بالذكر هنا عقود كراء التي يكون محلها محالت تجارية أو 

صناعية أو حرفية تابعة لوصاية وزارة أوقاف، وهي التي يطلق عليها عقود الكراء 

 الحبس ي وتخضع في تنظيمها ملقتضيات مدونة األوقاف.

 بين اهم االلتزامات امللقاة على عاتق املكتري في هذا النوع من العقودو من 

هي أداء الوجيبة الكرائية حيت نجد بأن املشرع أحاطها بحماية قانونية  لكذك

من مدونة األوقاف  90461من أجل ضمان استخالصها، إذ نجده من خالل املادة 

ة العقد من طرف نص على أن السومة الكرائية ال تقبل املراجعة أثناء مد

افر الشروط التي حددتها  املكتري باإلعفاء أو بالتخفيض ما لم تتو

من نفس املدونة إلمكانية اإلعفاء أو التخفيض املؤقت من الكراء  462101 املادة

اقع على عقار فالحي، وبمقتض ى هذه املادة فإنه ال حق للمكتري في  في العقد الو

الزرع نتيجة  كل لكهإال إذا زرع األرض ثم اإلعفاء من الكراء أو استرداده كليا 

افق مع  هذه الحالة  التي  حادث فجائي أو قوة قاهرة، وجائحة كورونا ال تتو

من مدونة األوقاف، وعليه فإن مدونة  101تطرق لها املشرع من خالل املادة 

طار عقد كراء حبس ي من ااألوقاف لم تتناول في موادها ما يبرر أو يعفي املكتري في 

                                                           
 ي :ال حق للمكتري فمن مدونة األوقاف: "  90المادة  - 461

 محددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛تخفيض السومة الكرائية ال -

 كتساب الحق في الكراء على المحالت الموقوفة والمخصصة لالستعمال المحلي أو الحرفي؛"ا -

ك كل زرع األرض تم هل ال حق للمكتري في اْلعفاء ممن الكراء أو اسرررترداده كليا إال إذاوقاف : " من مدونة األ 101المادة  -  462

 الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

تجاوز هذا  إذا كان هالك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو السرررررررترداده بما يتناسرررررررب مع الجزء الهالك إال إذاو 
 الجزء النصف.

 ال موجب لإلعفاء من الكراء وال لتخفيضه: 

 عقد؛عند إبرام الإذا كان سبب الهالك موجودا  -

 الك بعد فصل المحصول عن األرض."إذا حدث اله -
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 في حالةأداء الوجيبة الكرائية بسبب مثل هذه الجائحة؛ فما على وزارة األوقاف 

 46395عدم الوفاء  بالسومة الكرائية إال أن تسلك مسطرة االفراغ وفق للمادة 

حيت توجه له مباشرة بعد التوقف عن األداء ملدة ثالث أشهر  من مدونة األوقاف

ية أيام من تاريخ توصله بإنذار وإذ لم يؤد السومة الكرائية داخل أجل ثمان

في حالة مطل، ويصبح للجهة الوصية الحق في فسخ العقد مع  اعتبر األداء، 

 املطالبة بالتعويض.

وبطبيعة الحال العالقة الكرائية الخاضعة لتنظيم مدونة األوقاف تأثرت 

هي األخرى بالظروف التي يعيشها املغرب وباقي بلدان العالم، وبالتالي سيتأثر 

 .نفيذ التزام أطراف العالقة التعاقديةت

، بتاريخ سامللك محمد السادلى تدخل امير املؤمنين إدى أي ذمر الاأل 

إعفاء مكتري املحالت الحبسية، من أداء وقرر  2020األربعاء الثامن من أبريل 

واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ويشمل هذا القرار 

، ويهم على 19ن آثار جائحة الفيروس كورونا كوفيد الفئات املتضررة م

الخصوص إعفاء مكتري املحالت الحبسية املخصصة للتجارة والحرف واملهن 

 .والخدمات والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية

رتحات لتزامات التعاقدية وأهم املقضمانات الوفاء باال:  املطلب الثاني

 قة بعقد الكراءالقانونية املتعل

 لقواعد العامة الفقرة األوىل: ضمانات الوفاء وفق ا

 يكون  أن يجب البالد، منها تمر التي االستثنائية األوضاع هذه ظل في

 لحماية األساسية الركائز باعتبارهم التطلعات مستوى  في والقضاء القانون 

                                                           
ريخ توصررله بإنذار األداء، إذا لم يْؤد المكتري كراء ثالث أشررهر، داخل أجل ثمانية أيام من تا  من مدونة األوقاف" 95 المادة  - 463

 إعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.
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 وتحقيق تاملعامال  استقرار ضمان خالل من الظرفية هذه في واملكتري  املكري 

جودة  القضاء وفعالية  مدى قياس يتم األزمات وقتفي  ألنه العقدي، التوازن 

 القانوني. النص

منها يأخذ بعين االعتبار الظروف االستثنائية التي يمر  أن فالقضاء يجب

املكتري وأن يستعمل سلطته التقديرية التي منحها له املشرع من خالل  

 والعقود، االلتزامات قانون  من 243464 لالفص من الثانية الفقرةمقتضيات 

 ألداء معقولة مهلة املدين منح يتم بموجبها  التي اإلسترحامية باملهلة قة واملتعل

 خالل من القضائي، االجتهاد إليه ذهب الذي األمر وهو في ذمته؛ الذي الدين

 ما حيثياته في املتضمن ،465بالخميسات االبتدائية املحكمة رئيس عن صادر أمر

 الذي الطلب وبناء على املدنية املسطرة قانون  من 148 الفصل على بناء " : ييل

 الوصل القضائية الرسوم عنه واملؤدى.........عنوانها.......السيدة به تقدمت

 مهلة بمنحها أمر إصدار فيه تلتمس 24/03/2020 بتاريخ 5741/2020 رقم

 للشارع عرضة ستكون  ألنها وذلك الكرائية الوجيبة أداء أجل من استرحامية

 ...الصغار وأبناءها هي

 املغربية اململكة منها تمر التي اإلستثنائية الوضعية أمام إنه وحيث

 مساس من عنه ينتج أن يمكن وما املستجد "كورونا" وباء انتشار في واملتمثلة

 إلزام في املتمثل الدولة قرار أمام خاصة للمواطنين الصحية الوضعية

 هي املكتري  املحل إفراغ فإن االختالط، وعدم اء بمساكنهمبالبق املواطنين

 العامة بالصحة واملساس اإلضرار شأنه من الراهن الوقت في الصغار وأبناءها

                                                           
 :والعقود اْللتزامات قانون من 243 الفصل   464
لتزام قابال للتجزئة، وذلك ما إذا لم يكن هناك إال مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يسررررررتوفي االلتزام على أجزاء، ولو كان هذا اال 

 لم يتفق على خالفه إال إذا تعلق األمر بالكمبياالت
اال معتدلة للوفاء، عمال هذه السررلطة في نطاق ضرريق، أن يمنحوه  جومع ذلك، يسررول للقضرراة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع اسررت

 وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء األشياء على حالها
   314/1109/20 دعد 24/03/2020  :عن رئيس المحكمة االبتدائية، بتاريخ صادر 314أمر رقم   465
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 أجال بمنحها وذلك إليه االستجابة ويتعين ومبررا وجيها الطلب معه يكون  مما

 ." استرحاميه كمهلة شهر الطالبة نمنح - ألجله الطرفين لكال مناسبا

 استنادا وذلك األداء في املكتري في حالة تماطل يعتبر المن جهة اخرى، 

 تأخر إذا مطل، حالة في املدين يكون  " ينص والذي من ق.ل.ع   254للفصل 

 كل املخالفة بمفهوم ،"مقبول  سبب غير من جزئيا، أو كليا التزامه، تنفيد عن

 أن يمكن الذي األمر طل،امل حالة في يعتبر ال املدين عليه يستند مقبول  سبب

  .الصعبة الوضعية ظل هذه في املكتري  به يدفع

 قاهرة، قوة 19- كوفيد-اعتبر هذه الجائحة  من فهناك ذلك من واألكثر

 فهي ق.ل.ع، من269 466للفصل وفقا القاهرة قوة ثبوت لشروط نظرنا فإذا

عه وال يتوق أن اإلنسان الوباء ال يستطيع أن لكون  الظرفية، هذه مع متوفرة

 بكارثة ليس فهو لذلك املدين، إضافة خطأ أو بفعل ليس أنه كما دفعه، يمكن

 في املشرع ذكره الذي السلطة فعل ضمن نصنفه وإنما العدو غارات أو طبيعية

 تمنع العمومية السلطة أن باعتبار املذكور، الفصل  من األولى الفقرة أخر

مرت بإغالق بعض أو  الصحي حجربال فرض التقيدوت املنازل  من خروج املواطنين

 ويجعل ما يثبت القوة القاهرةوهذا ؛ املحالت التجارية والحرفية والصناعية

 وذلك األداء في التأخير أو بااللتزام الوفاء عدم عن تعويض بأي ملزم غير املكتري 

 .والعقود االلتزامات قانون  من 268467 للفصل تطبيقا

                                                           
 :والعقود اْللتزامات قانون من 269 الفصل   466
 )واصف والحرائق والجرادالفيضانات والجفاف، والع(هرة هي كل أمر ال يستطيع اْلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية القوة القا 

 وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال
 ذل كل العناية لدرئه عن نفسهين الدليل على أنه بوال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المد

 وكذلك ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين 
 :والعقود اْللتزامات قانون من 268 الفصل   467

عزى إليه، كالقوة القاهرة، أن يال محل ألي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب ال يمكن 
 أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن
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ر وباء كورونا قوة قاهرة تعفى وفي هذا السياق نتساءل هل يمكن اعتبا

 التعاقدية الناتجة عن بالتزاماتهممن أداء الواجبات الكرائية والوفاء املكتري 

 عقد كراء، أم أنه سيتم فقط تعليق الوفاء الى غاية رفع الحجر الصحي؟

من قانون االلتزامات والعقود  268من خالل تحليلنا ملقتضيات املادة 

 املدين إال فيما يتعلق بأداء تعويض معين. نخلص بأنه ال يمكن إعفاء

القضاء الفرنس ي إذ نجد محكمة  إليهوهذا هو االتجاه الذي ذهب  

 ال يمكن إعفاء املدين من التزام”النقض الفرنسية في قرار حديث لها اعتبرت أنه 

 تعاقدي بأداء مبلغ مالي عن طريق الدفع بحالة القوة القاهرة"  

ه الظروف االستثنائية تعليق األداء إلى حين زوال لكن ال يمنع في ظل هذ 

ة املانع العرض ي الذي يتعلق باإلغالق اإلداري للمحالت غير الضرورية في ظل األزم

 الحالية.

فقرار االغالق الصادر عن السلطات العامة  ،ونذهب إلى أبعد من ذلك

و انعدامه يخول أالذي نتج عنه إما نقص كبير في انتفاع املكتري  بالعين املكتراة 

له طلب على حسب االحوال إما فسخ العقد او انقاص الثمن تطبيقا للفصل 
 من ق.ل.ع . 468652

  بعقد الكراء ةتعلقاملوانني قالالفقرة الثانية: دراسة للمقرتحات 

 19 كوفيد لفيروس الوخيمة االقتصادية التداعياتأخد بعين االعتبار 

 من االستثنائي الوضع هذا خلفه ما لىإ وبالنظر  ،املغربية األسر  جميع على

 والصناعية والتجارية السكنيةو  املهنية للمحالت املكترين وفاء في صعوبات

                                                           

القانون والتي  أعمال اإلدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضوووووووي بهمن قانون االلتزامات و العقود:  "  652الفصووووووول  - 468 .2

ه أن يطلب، رها، تبيح ليترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كاألشووووغال التي تنفذها اإلدارة والقرارات التي تصوووود

ري على حسووووووب األحوال، إما فسووووووخ العقد أو إنقاصووووووا في الكراء متناسووووووبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المك

 " التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خالفه.
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ن إ، فالكراء وجه على يعتمرونها التي للمحالت الكرانية بالوجيبة والحرفية

 تتضمن تيوالمجموعة من الفرق البرملانية تقدمت بمقترحات قوانين 

اقع في القضاء يواجهها التي اإلشكاالت تجاوز  اخالله من يمكن مقتضيات  الو

لكن يجب اعادة النظر ودراسة بعض النصوص التي جاءت بها هذه  العملي،

لدى سنحاول توضيح  ،املقترحات لتكون اكثر فعالية ولتحقق التوازن العقدي

محمد صباري ذ ستاأوالتي تمت االشارة اليها من طرف مداخلة   بعض االختالالت

 : 469دى الندواتفي اح

 67.12النسبة ملقترح  قانون  لتعديل قانون االلتزامات والعقود وقانون ب -

 . 49.16و قانون 

ن الوجيبة الكرائية أحيث جاء في املادة الثانية من مقترح هذا القانون 

 عاديا
ً
لك ودائما ما يتم استيفاءها عن طريق القضاء ذرغم أنها كانت ك ،َدْينا

 .ادياباعتبارها دينا ع

ن املكري سيتم اعفاءه أا املقترح تتحدث على ذن املادة الثالثة من هأكما 

لى حرمان الدولة من إمر سيؤدي ا األ ذلكن ه ،من الرسوم واملصاريف القضائية

ى يمكن منح هذا االعفاء بناءا على الوضعية املادية ذاملداخيل القضائية ل

 .للمكري 

امكانية منح مهلة للمكتري  ،كرذفة اللك تضمنت املادة سالذباإلضافة إلى 

وكما نعلم  ،يوما حسب سلطة رئيس املحكمة 90وقيدها في أجل ال يتعدى 

                                                           
ء العقارات او المحالت المتعلق بكرا 49.16بتتميم القانون رقم  ت قانون المتعلققراءة في مقترحا " ،ندوة علمية عن بعد  469

ولية الرقمية للعلوم سلسلة الندوات الوطنية والدولية ضمن الجامعة الد ،المخصصة لالستعمال التجاري والصناعي والحرفي"

منشورة  ، 2020يونيو 9 :  يخبتار         ،ابن زهر القانونية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

  .بصفحة الفايسبوك للدكتور احمد قيلش
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دنى في مختلف القوانين فاملشرع عندما يحدد األجل االقص ى يحدد األجل األ 

 .ا املقترحذي لم يتضمنه هذالش يء ال ،املوضوعية

الل إضافة بند في آخر من خ 49.16مقترح قانون  بتتميم القانون رقم  -

" اذا  ينص على :فهو   470املقدم الى مجلس النواب  49.16من قانون  26املادة 

تعذر على املكتري أداء الواجبة الكرائية بسبب القوة القاهرة، حسب مفهوم 

أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير  الشريف الصادر في  269الفصل 

قود، فإنه المجال للحكم بإفراغه للعين والع ( بمثابة قانون االلتزامات1913

 املكتراة.

ل غير أن املكتري يبقى ملزما بأداء ما تخلد بذمته عن املدد املذكور خالل أج

أقصاه سنة واحدة بعد انتهاء القوة القاهرة، تحت طائلة اعتباره في حالة مطل 

 فراغ".موجب للحكم باإل 

بعد انتهاء القوة القاهرة مدة سنة ستبتدأ مباشرة  نأفحسب املادة اعاله 

لكن االشكال  ،داءي بعد رفع الحجر الصحي تحت طائلة اعتباره متماطال في األ أ

ن بعض األنشطة التجارية والصناعية والحرفية تتطلب مدة أالذي يطرح هو 

  .إلسترجاع نشاطها

لى تعديل املادة الثامنة من إآخر تم التقدم به يرمي   471مقترح قانون  -

 :أنه  ينص علىو خر املادة الثامنة آضافة بند في إمن خالل  49.16القانون 

" استثناء من مقتضيات الفقرة األولى أعاله، تعد املبالغ الكرائية العالقة 

بذمة املكتري عن الفترة املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية املنصوص عليها 

                                                           
ى لجنة العدل ، أحيل عل 13-05-2020، تاريخ التسررجيل: 203 رقم التسررجيل مقترح قانون عن فريق األصررالة و المعاصرررة، - 470

 .2020ماي  29و التشريع و حقوق اْلنسان في الجمعة 
أحيل على لجنة العدل و التشريع ،  08-40-2020، تاريخ التسجيل 188ن عن الفريق االشتراكي رقم التسجيل: مقترح قانو - 471

 .2020أبريل  23و حقوق اْلنسان في الخميس 



  

  

  362P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

ر أرجاء بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائ 2.20.293بمرسوم بقانون عدد 

، دينا عاديا يستوفى -19كوفيد -التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 

باملساطر القانونية املعمول بها دون اعتبار ذلك تماطال موجبا لإلفراغ دون 

 تعويض."

ه املقترحات أنها تهدف إلى حماية حق املكري ذما يمكن استخالصه من ه

ف االجتماعية واالقتصادية التي لحقت في الوجيبة الكرائية ولم تراعي الظرو 

ا األخير لم ينتفع بالعين املكراة في بعض املحالت التجارية التي ذوأن ه ،باملكتري 

 .قررت السلطة إغالقها 

 خامتة :

األخير إلى التنويه وتثمين جل اإلجراءات التي خطتها الدولة  يسعنا في ال 

ين من اثار جائحة كورونا وقرار بمختلف أجهزتها        وإدارتها اتجاه املتضرر 

الطوارئ الصحية، كما نشيد بدور الذي لعبته السلطة اإلدارية في نزاعات التي 

وقعت بين املكري واملكتري جراء هذه الجائحة وذلك بهدف الحفاظ على 

 االستقرار اإلجتماعي وسالمة املواطنين. 

 ئية في الكراءومن هذه اإلجراءات كذلك اإلعفاء من أداء السومة الكرا 

الحبس ي بقرار أمير املؤمنين امللك محمد السادس، في انتظار إيجاد حلول لبقية 

اإلشكاالت القانونية والعملية للعالقات الكرائية السكنية واملهنية والتجارية 

 التي تأثرت بفعل الجائحة من خالل الضرر الذي لحق املكري واملكتري.

 : ترح ما يليوكباحثين في املجال القانوني نق 

دراسة ومناقشة مقترحات القوانين التي ترمي لتعديل اعادة يجب  - 

 . في اقرب وقت ممكن ودخولها لحيز التنفيذ  49.16وقانون   67.12قانون 
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في مستوي التطلعات من خالل عملها أن تكون السلطة القضائية  ندعوا  -

ه شأن في ظل الفراغ القضائي واالجتهاد القضائي باعتبار هذا االخير سيكون ل

 التشريعي الذي ينظم العالقات الكرائية في مثل هذه األزمات. 

مام ألك ذ ةن يكون املحامون مجتهدين في الدفوعات إلثار أيجب -   

 .)ن املحامي يساهم في صنع الحكم أل ( القضاء 

 .منح قروض بدون فوائد للمكتري ألداء السومة الكرائية -

لة لفض النزاعات الناشئة في ظل جائحة كورونا للوسائل البدي ءاللجو- 

 . عن عقود الكراء

ن يطغى الجانب االنساني والتضامني من جانب املكري أخيرا نتمنى أو - 

وملا ال  و التخفيض منهاأ لك بمنح مهلة  للمكتري لتأدية السومة الكرائيةذو 

 لك.ذإعفائه إن كان بمقدوره 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تم بحمد هللا
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 عبد احلق عزيزالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 من الدستور 40قراءة يف الفصل 
 -أزمة كورونا منوذجا-

 :ةــــمقدم

من الدستور على ما يلي: "على الجميع أن يتحمل، بصفة  40ينص الفصل  

التي يتوفرون عليها، التكاليف التي  تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل

تتطلبها تنمية البالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث 

 الطبيعية التي تصيب البالد."

، ارتقى بثقافة التضامن 2011فالدستور املغربي ومند أخر تعديل له سنة 

مرتبة من باقي القوانين ستور أعلى  ونعلم أن الد-ليجعل منها قاعدة دستورية 

وذلك باعتبار التضامن تعبير عن االندماج في مجتمع ما أو بين  -الوطنية 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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مجموعة من األشخاص ومحيطهم، ونوع ذلك االندماج ودرجته، حيث أوجب 

املشرع املغربي على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية التكاليف التي تتطلبها 

االت الشاذة أو االستثنائية التي قد يتعرض تنمية البالد، وهو ما يتحقق في الح

 .472لها استقرار الدولة لناحية معينة

على أن  29قد نص في مادته  473ونجد أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

"لكل فرد واجبات على املجتمع" وواجب الفرد في فترة الكوارث هو التضامن 

 هذا الواجب.لجائحة تمثل نموذجا لابالوسائل املتوفرة، ولعل هذه 

وبغية اإلملام ولو نسبيا بمقتضيات أو خلفيات هذا الفصل، سنتناوله من 

خالل مطلبين، نحاول أن نفكك رموزه في أول مطلب أو أن نقف على مضمونه، 

في حين نعالج في املطلب الثاني مسألة شرطي االستطاعة والتناسب، وهل تصبح 

 : وذلك كما يليضحية للوضعية الراهنة 

 من الدستور 40ب األول: مساءلة مضمون الفصل املطل

من الدستور يجده يدور حول فكرة  40إن املتمعن في مقتضيات الفصل 

مركزية ورئيسية، وهي مسألة التضامن واملسؤولية التي يمكن أن تترتب على 

 األشخاص في مواجهة اآلفات والكوارث التي يمكن أن تصيب البالد.

فظ الجميع، ولعلنا نقف على مدلول لفظ حيت ركز الفصل بداية على ل

 الجميع من خالل سياقين:

  من الدستور: 40سياق ورود الفصل 

                                                           
 اقتصادية  أو اجتماعية أو غيرها...  472
في قصر شايو  9481ديسمبر 10المتحدة في  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل اإلعالن الذي تبنته األمم  473

 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان المكفولة لجميع الناس. 30في باريس، واإلعالن يتألف من 
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من الدستور ضمن نصوص الباب الثاني املعنون  40لقد جاء الفصل 

بالحريات والحقوق األساسية، وقد تكرر استعمال هذا اللفظ في نصوص عدة 

 28ردا عاما مثال في الفصل من هذا الباب، إما مجردا وعاما أو مخصصا، مج

"...للجميع الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غير 

" على الجميع أن  39474قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة... " الفصل 

يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية.. "، أما استعمال اللفظ 

بتحديد املخاطب بلفظ الجميع مثال ما ورد في الفصل مخصصا عندما يربطه 

" على جميع املواطنين واملواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين  37

عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح املسؤولية واملواطنة 

جبات". كما أنه امللتزمة، التي تتالزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الوا

خالل هذا الباب استعملت مجموعة من األلفاظ تحيل على معاني متقاربة مثال 

، وكذا 475(30" لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت.. " )الفصل 

، وأيضا " 476(27"للمواطنين واملواطنات  حق الحصول على املعلومات...")ف 

،  لكن تبقى العبارة 477(24لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة... ")ف

األعم التي جاء في سياقها لفظ "الجميع" والتي جاء مفهومها عاما وشامال ويمكن 

من الدستور املشار إليه، ألنه  40تأويله على هذا النحو هي التي استعملها الفصل 

                                                           
ها ون وحده إحداثنص الفصل كامال جاء كالتالي: " على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقان  474

 وتوزيعها، وفق االجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور."
ط بلوغ من الدستور على ما يلي: " لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح لالنتخابات، شر 30ينص الفصل   475

ص بين المساء ا تشجيع تكافئ الفرسن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنه
 والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية..."

ارة العمومية، كامال على ما يلي: " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة االد 27ينص الفصل    476

، بهدف حماية كل ما د الحق في المعلومة إال بمقتضى القانونوالمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقيي
الحريات والحقوق يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس ب

 ددها القانون بدقة."األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يح
بأي تفتيش  كامال كالتالي: " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ال تنتهك حرمة المنزل. وال يمكن القيان 24نص الفص   477

مكن الترخيص إال وفق الشروط واإلجراءات التي ينص عليها القانون. ال تنتهك سرية اإلتصاالت الشخصية، كيفما كان شكلها، وال ي
التي ينص  طالع على مضمونها أو نشرها، كال أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إال بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفياتباإل

 القانون." عليها القانون. حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق
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جاء عاما ومرتبطا بعبارات عامة و فضفاضة مثل "تنمية البالد" ومصطلح 

 . 478"البلد"  و "الدولة "

  من الدستور: 40سياق اللفظ ذاته في نص الفصل 

من الدستور _لفظ "الجميع"_ كفصل أخير من الباب  40جاء في الفصل 

الثاني املعنون بالحريات والحقوق األساسية، ولعل هذا الترتيب له داللة خاصة 

ونحن نتحدث عن نص دستوري، حيث تم ختم هذا الباب بهذا النص وهو في 

واجبات وليس حقوقا. ولفظ الجميع هنا جاء عاما ودون تحديد الحقيقة يحدد 

للمقصود بالجميع، مثل املواطنين واملواطنات، عكس بعض الفصول التي 

سبقته، وهذا يعني أن املشرع الدستوري قصد من لفظ الجميع بهذا املعنى 

األفراد والهيئات واملؤسسات وجميع أشخاص القانون العام، كما أن هذا 

اء متبوعا بعبارة "بصفة تضامنية" وهذه العبارة قد تحتمل وجهين، اللفظ ج

التضامن بمفهوم التطوع تم التضامن بمفهوم اإلجبار، وبدون إطناب في 

التفسير، فإن هذا التضامن قد يأتي في كال الصورتين ومع ذلك يحافظ على 

ص معناه التكافلي، ألنه وفي األخير يخدم مصلحة البلد ككل ال مصلحة شخ

 الدستور  تضمنهلذاته. ونشير إلى معطى مهم وهو أن باب التأويل في ما يتعلق بما ي

من مقتضيات ليس على الشكل املعروف، بل التأويل هنا وألنه يكون مرتبطا 

بتأويل أعلى نص في البالد ال قوانين عادية كقانون االلتزامات والعقود، يجب 

ا لهرميته، فالقاض ي يكون في مهمة الحزم والتبصر في تأويل بعض بنوده احترام

 صعبة هنا .

                                                           
تفشي فيروس  من الدستور على ضوء حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة 40اءة في تفعيل أحكام الفصل يوسف عاللي، مقال بعنوان قر  478

 )بتصرف( 20:38على الساعة  24/05/2020تاريخ االطالع   hiparess.comكورونا، منشور بالموقع االلكتروني 
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فهذا الفصل يرمي إلى إضفاء الشرعية الدستورية على قيم التآزر 

والتضامن التي يفرضها القانون، وإعطائها طابع رسمي ومتميز يكفل ضمان 

 ممارستها بما يرفعها إلى درجتها التضامنية و الوطنية.

ى أنه: "على الجميع أن يتحمل من نفس القانون عل 39وينص قبله الفصل 

كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها 

وتوزيعها، وفق اإلجراءات املنصوص عليها في هذا الدستور". فهذا الفصل هو 

نص ي نجدهمن هذا القانون بداية ، بحيث  40الذي يؤسس ملا جاء به الفصل 

عليه الدستور من تكاليف تفرضها الضرورة، تم  على أن الجميع يتحمل ما ينص

لينص على مسألة التضامن كما رأينا، وكأنه يستمد شرعيته  40جاء الفصل 

 املذكور. 39من داخل الفصل 

ويرى عبد الفتاح عودة أستاذ القانون الدستوري في تصريح لجريدة 

التي تشهد  "نفس" اإللكترونية أن هذا الفصل يتم تطبيقه في املرحلة الراهنة،

تسجيل املغرب لعدد من الحاالت بفيروس كورونا املستجد، معتبرا أن املسألة ال 

ترتبط بشخص معين أو مجموعة من األشخاص، وإنما تهم الدولة بشكل كامل، 

وبالتالي فاإلجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الحكومة والشعب ال يمكن أن 

 . 479يةتكون فردية بقدر ما يمكن أن تكون جماع

بحيث نجد أنه ومنذ البداية أعلنت السلطات املغربية عن سلسلة من 

[ تحت 19-كوفيداإلصالحات االحترازية بهدف إبقاء فيروس كورونا املستجد]

السيطرة، وقد إتسمت التدابير املتخذة ملواجهة الفيروس بالتدرج والحذر، حيث 

لصينية، إلى تعليق انتقلت من إجالء املغاربة العالقين في منطقة ووهان ا

الدراسة وإغالق أبواب املساجد، تم إحدات صندوق خاص بتدبير جائحة 
                                                           

الموقع بمبدأ المسؤولية والتضامن، منشور  من الدستور يكرس 40إيمان زاوي، مقال بعنوان  نفس في زمن "كورونا" الفصل   479

 .11:10،  على الساعة 02/06/2020تاريخ اإلطالع   nafas.maاالكتروني 
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فيروس كورونا، قبل املرور إلى املرحلة األخيرة، املتمثلة في إعالن حالة الطوارئ 

. لتضاف إليها فيما بعد 2020أبريل  20غاية مارس إلى  24480الصحية  إبتداء من

شهر مع التخفيف من تقل اإلجراءات، وإعطاء ، وتضاف أيضا مدة يوما 20مدة 

طابع جهوي )ال مركزي( للتخفيف من حدة هذه اإلجراءات، بحيث يتخذ والة 

الجهات وعمال األقاليم كل في نطاق اختصاصه الترابي ما يراه مناسبا حسب 

، كما تم تقسيم مدن املغرب إلى مجموعتين؛ 481درجة  تفش ي الوباء وخطورته

ومنها مدينة أسفي  2التي تم إعطائها حقوقا أعلى من املجموعة و  1املجموعة رقم 

وسيدي بنور وأكادير وغيرهم، والتي ال يحتاج مواطنوها التوفر على شهادة 

استثنائية للخروج، مع التزامهم بالعودة إلى املنازل في حدود الثامنة ليال وإرتداء 

اقبة فهي ا 2الكمامة واحترام مسافة التباعد، أما املجموعة  لتي ضلت تحت مر

اقبة والتي ما زال مواطنوها في  نوعا ما صارمة من قبل الساهرين على هذه املر

 حاجة الحصول على ورقة استثنائية للخروج وغير ذلك...

املذكور، نجده ينص على تلك التكاليف التي  40وبالعودة إلى الفصل 

 الوطن، وهو مسألة بناءتتطلبها تنمية البالد، ونستحضر مثاال وطنيا شهيرا داخل 

اك، د، والذي ساهم في بناءه كل املغاربة أنبالدار البيضاءمسجد الحسن الثاني 

بين املواطنين املغاربة، ويدخل تحت لواء هذا  والتآزر وشكل مثاال حيا للتضامن 

 ثالفصل أيضا تلك التكاليف الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوار 

 ب البالد، ولعل هذا الوباء يشكل تطبيقا بحثا لهذه اآلفات أو الطبيعية التي تصي

 الكوارث.

                                                           
اريخ انطالق حالة مارس، بالتالي يكون هو ت 24وإن كان هناك خالف حول هذا التاريخ، إال أن تاريخ النشر بالجريدة الرسمية  هو   480

 الطوارئ بشل رسمي.
سريان مفعول  ( بتمديد مدة2020يونيو  9)1441الصادر في شوال  2.20.406ثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم الفقرة ال  481

ت خاصة بالتخفيف من القيود وبسن مقتضيا -19حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا _كوفيد 

 المتعلقة بها.
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بأنها: كل ما يصيب شيئا  482واملقصود باآلفة كما جاء في معجم الوسيط

 فيفسده من عاهة أو مرض أو قحط يقال آفة العلم النسيان. 

حدث تسببه قوى األرض الطبيعية، وتؤدي ة واملقصود بالكارثة الطبيعي

جسيمة، بما في ذلك تلف املمتلكات واألضرار اإلقتصادية، وربما  إلى أضرار 

 خسائر في األرواح خصيصا إذا حدثت في املناطق املكتظة بالسكان. 

وتأسيسا على هذه املفاهيم فإن جائحة كورونا هي "آفة" بمفهوم الفصل 

من الدستور، والتي تستوجب تفعيل مضامين هذا الفصل، من خالل اتباع  40

ب معينة تخول للسلطة العامة  تحمل التكلفة التي تتحملها البالد نتيجة أسالي

 الوضع الراهن، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب من الوسائل التي تتوفر عليها.

واملشرع جعل من عنصر التضامن بين مختلف مكونات املجتمع املغربي 

ففي مجال حيوي للسياسات اإلجتماعية، والذي يختلف من مجتمع ألخر، 

املجتمعات البسيطة يقوم التضامن على أسس القرابة والقيم املشتركة، بينما 

في املجتمعات األكبر واألكثر تعقيدا، توجد العديد من األسس والثوابت كالدين، 

واللغة والتاريخ والقيم واآلداب العامة، واألرض التي تمثل وعاء الهوية 

التضامن الدستوري بين مكونات واملواطنين، والتي يمكن على أساسها تفعيل 

 .483املجتمع املغربي

ففي ضل هذه الوضعية التي تمر منها البالد ، يجب التفكير في طرق وأليات 

األدبي واألخالقي  بااللتزاملتجاوز هذا الوباء، طبقا ملا نص عليه الدستور، 

وهذه ، واالحترازيةوالسياس ي وكذا األمني للجميع بما تكلفه اإلجراءات الوقائية 

، ومن جهة وغيرها التدابير غالبا ما تكون لها تداعيات إقتصادية وإجتماعية

                                                           
راث العربي، ، دار إحياء الت2ليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف هللا أحمد، "المعجم الوسيط" ط أنيس، إبراهيم، عبدالح  482

1392. 
  56، ص 2018طات،  السنة س-كريم الحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، الطبعة األولى، مطبعة الرشاد  483
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اقع  أخرى فبالرغم من إنتشار بوادر الهلع من فيروس "كورونا" املستجد عبر مو

التواصل اإلجتماعي، إال أن بوادر التضامن والتآزر ظهرت عبر منشورات 

اقتض ى الحال ملساعدة وتدوينات يعبر أصحابها عن إستعدادهم للتطوع إن 

 تجاوز هذه األزمة الصحية.لالبالد 

بعد ظهور أولى حاالت اإلصابة بهذا الفيروس في شهر والحكومة نفسها 

على غرار ما قامت به جميع الدول التي تعاني هذه بادرت مارس املاض ي، 

الجائحة، إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العامة، كان الهدف منها الحد من 

ر هذه الجائحة، والتقليل من أثارها، ووضع استراتيجية وطنية شاملة إنتشا

لتدبير هذه األزمة الصحية، لذلك سارعت الحكومة إلى إصدار مرسومين في هذا 

 الشأن:

، يتعلق بسن 2020مارس  23بتاريخ  2.20.293األول: مرسوم بقانون رقم 

 ها. أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات اإلعالن عن

يتعلق بإعالن حالة  2020مارس  24بتاريخ  2.20.293الثاني: مرسوم رقم 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 

 .19كوفيد 

يشيران إلى إعتماد  نجدهمالكن بالعودة إلى ديباجة املرسومين معا، فال 

مكن إعتماده كسند من الدستور، وهو إغفال لنص أساس ي ي 40الفصل 

دستوري  إلضفاء الشرعنة الدستورية على مجموعة من التدابير، خاصة إذا 

مارس، والذي يتضمن مادة  24بتاريخ  2.20.292تحدثنا عن املرسوم األول رقم 

منه، التي تنص عل أنه " يجوز  5تحمل روح هذا الفصل الدستوري، وهي املادة 

، أي إجراء ذوو استثنائيةتتخذ بصفة الضرورة ذلك أن  اقتضتللحكومة إذا 

ابع إقتصادي أو مالي أو إجتماعي أو بيئي يكتس ي صبغة اإلستعجال، والذي من ط
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شأنه اإلسهام بكيفية مباشرة في مواجهة اآلثار السلبية املترتبة على إعالن حالة 

 .484الطوارئ الصحية

ور منشور غير أن هذا الفصل لم يتم اللجوء إلى مقتضياته إال بمناسبة صد

، املتعلق باملساهمة في الصندوق الخاص بتدبير 06/2020رئيس الحكومة رقم 

"، وتم ربطه في هذا املنشور باملادة الخامسة من 19جائحة كورونا "كوفيد 

 .املشار إليها 2.20.292 ماملرسوم رق

وبعدما وقفنا على مضامين هذا الفصل في املطلب األول، ننتقل في ثاني 

مسألة أخرى تتعلق بمدى توفر شرطي االستطاعة والتناسب في  مطلب للحديث

 حاالت التضامن اإلجباري.

صبح يإلجباري يف زمن كورونا: هل ااملطلب الثاني: سؤال تكريس التضامن 

 ؟ شرطي االستطاعة والتناسب ضحية اجلائحة

سبق أن أثرناها  قبل الخوض في جوهر هذا العنوان، نشير إلى مسألة مهمة

ها إرتباط وثيق بسياقه، وهي مسألة طبيعة املصطلحات املستعملة في ل عرضا

الفصل، والتي جاءت فضفاضة، قد تدخل تحت طياتها وقائع ربما لم تصل إلى 

 السلطة العامةدرجة اآلفة بالشكل الحقيقي، ويضل األمر خاضعا لتأويل 

 بطبيعة الحال.

ص الدستوري ومن جهة مختلفة فاملمارسة العملية كشفت عن أن الن 

ن داخل م يتخذاليسعف دائما في تأطير كل التدابير املرجوة، بحيث أن جزء منها 

 النص الدستوري فيما الجزء األخر من خارجه. 

                                                           
 يوسف عاللي، مرجع سابق.  484
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 l'étatلم ترد فيه عبارة حالة طوارئ) 2011والدستور املغربي لسنة 

d'urgence كما هو الحال في الدستور واشتقاقا( بأي صيغة من الصيغ، أصال ، 

التي جاء فيها "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخد  54في مادته  2014املصري لسنة 

، أو  485رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون... "

منه والتي تنص على أنه " يقرر  105في املادة  2016الدستور الجزائري لسنة 

 . 486ة الطوارئ أو الحصار... "رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة امللحة، حال

فالفراغ الدستوري باملغرب بشأن إمكانية إعالن حالة الطوارئ، هو ما 

الذي حصل في التعامل مع هذا الوضع بداية، حيث لجأت  االرتباكفسر 

السلطات املغربية في البدء إلى مباشرة حالة طوارئ غير معلنة بشكل رسمي، من 

ة املواطنين وتنقالتهم، وقد حدد البالغ خالل وضع عدد من القيود على حرك

في العزلة الصحية، إال  2020مارس  18املشترك لوزارتي الداخلية  والصحة يوم 

في حالة الضرورة القصوى )التبضع أو التطبيب أو اإللتحاق بالعمل(، حيث 

باشرت السلطات العمومية ميدانيا حث الناس على مالزمة منازلهم، وبعد يوم 

ك أعلنت وزارة الداخلية رسميا أن البالد ستعرف حالة طوارئ من ذل دواح

أبريل. واملالحظ أن املرسوم بقانون رقم  20مارس إلى  20صحية إبتداء من 

ملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات ا 2.20.292

، 2020مارس  22 على مجلس الحكومة إال يوم األحد  ضعنها، لم يعر  487اإلعالن

                                                           
 .2014يناير  18مكرر )أ(،  3لجريدة الرسمية العدد دستور جمهورية مصر العربية، ا  485
 7ه الموافق ل 1437جمادى األولى عام  27، السنة الثالثة والخمسون، االثنين 14الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد   486

 .21م، ص 2016مارس 
فترة الفاصلة " يمكن للحكومة أن تصدر، خالل ال من الدستور الذي ينص على أنه 81تجد هذه الحالة سندها القانوني في الفصل   487

ليها من طرف عبين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة 
للجان المعنية في كال ه بالتتابع االبرلمان، خالل دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقش

رار يرجع إلى اللجنة المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بيتهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن الق
 المعينة في مجلس النواب".
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منه أن الشروع في تنفيذ عملية الطوارئ كان غير مؤطر  يستنتجألمر الذي ا

 .488بقانون، وأن النص جاء الحقا للفعل

إال أنه وبالرغم من عدم ورود أي مصطلح بالدستور املغربي يقر بحالة 

الطوارئ فقد شكل إنتشار الفيروس مسوغا للجوء إلى إعالنها، وإلى تفعيل 

حداث صندوق مكافحة هذا املرض، والذي جاء من الدستور، وإ 40الفصل 

خيارا ضمن عدد من الخيارات الدستورية املتاحة، من ذلك مثال، وإعماال 

لقانون املالية  تقديم  130.13من القانون التنظيمي رقم  4ملقتضيات املادة 

مشروع قانون مالية تعديلي؛ بحيث تنص هذه املادة على ما معناه أنه ال يمكن 

الل السنة أحكام قانون املالية الساري املفعول إال بقوانين املالية أن تغير خ

، فهذه املادة تعتمد في الصميم 489املعدلة والتي تخضع بدروها لشروط معينة

على قاعدة رئيسية عامة من قواعد القانون تسمى "قاعدة توازي األشكال" 

ين من جنسه تسمى بمعنى أن قانون املالية ال يمكن أن يطاله التعديل إال بقوان

قوانين تعديلية. لكن الحكومة املغربية قد كان لها توجها أخر، حيث وجدت 

منفذا قانونيا مختلفا كان في نظرها األنسب للتعامل مع هذه الظروف، وهي 

التي تنص على أنه: "  2020للسنة املالية  70.19من قانون املالية رقم  29املادة 

لقانون املالية، يؤذن  113.13انون التنظيمي رقم من الق 26طبقا ألحكام املادة 

للحكومة في حالة اإلستعجال والضرورة امللحة وغير املتوقعة، أن تحدث خالل 

حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم، ويتم إخبار  2020السنة املالية 

ر وإن لم تحدد مسطرة اإلخبا 490اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك

 هذه. 

                                                           
 شارة.مارس كما سبقت اإل 24إال بتاريخ  ما يفسر ذلك من جهة أخرى هو أن المصادقة عل ذلك لم ينشر بالجريدة الرسمية  488
لقانون ( بتنفيذ ا2015يونيو2) 1436من شعبان  14صادر في  1.15.62القانون التنظيمي لقانون المالية، ظهير شريف رقم   489

 .5810(، ص 2015يونيو18) 1436، بتاريخ فاتح رمضان 6370لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد  130.13التنظيمي رقم 
ة المالية للسن 70.19( بتنفيذ قانون المالية رقم 2019ديسمبر13)1441من ربيع األول 16صادر في  1.19.125ظهير شريف رقم   490

 .11130(، ص2019ديسمبر 14)1441ربيع األخر  17مكرر، بتاريخ  6838، الجريدة الرسمية عدد 2020
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( يضع 40وإرتباطا بموضوعنا بشكل أكبر، فالفصل املذكور )أي الفصل 

شروطا بداية لكي نتحدث عن حالة الطوارئ أو التضامن هذه، أهمها أن نكون 

عليه  نصتبالشكل الذي  أمام آفة أو كارثة مما يدخل في مفهوم القوة القاهرة

هذا الفصل يرتبط حصرا  من قانون االلتزامات والعقود، ولو كان 269املادة 

و مدى إعفاء املدين من هذا التنفيذ جراء حدوث  أصال  بمسألة تنفيذ االلتزام

،  فالقوة القاهرة حسب هذا الفصل هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان قوة قاهرة

أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق 

لسلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام والجراد( وغارات العدو وفعل ا

 مستحيال.

وال شك أن األمراض واألوبئة الخطيرة لن تكون خارج هذا املفهوم، خاصة 

 وأننا نجدها قد طبعت بطابع عاملي تجاوز ما هو وطني بكثير.

أكثر مما  أيضا وحالة التضامن باملغرب نجد أنها قد طبعت بطابع التبرع

 جبار، وهو أمر إيجابي. بطابع اإل  اتسمت

ويرى الدكتور حسن التايقي الباحث في السياسات العمومية والقانون 

قتصار فقط على التضامن العفوي الذي جسدته مؤسسات الدستوري عدم اإل

أفراد ذاتيون باإلنخراط  في هذه املبادرة، وطالب بتفعيل التضامن اإلجباري  و

أخرى في تصريح لجريدة "هسبريس" أن  من  جهة كما هو مؤطر دستوريا. وقد أقر 

مطلب التضامن اإلجباري يعود باألساس إلى املبلغ الذي كان قد تم تحصيله في 

حدود ذلك الوقت، وهل سيمكن من تحقيق األهداف املتوخاة من إحداثه، 

املتمثلة في التكفل بالبنية التحتية الصحية والتخفيف من التداعيات 

 اإلجتماعية. 
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والتناسب مصطلحان متالزمان، بحيث أنه ال يمكننا أن واإلستطاعة 

نفرض مبالغ خيالية على مؤسسة أو شخص طبيعي لذاته بحجة اإلستطاعة، 

لم  امعنوي كان اوهنا نتحدث عن التناسب، ألن الذمة املالية للشخص طبيعي

 بل عرق جبين.  ،تأتي بها الريح

الدستور ملواجهة  ومع ذلك نكون مدعوون إلستتمار كل إمكانية يتيحها

مثل هذه األوضاع، ويكون علينا تجريب كل الطرق والصيغ التي تفرضها علينا 

 الحالة في حدود معقولة وفي حدود التناسب .

وأكد املرسوم املحدث لصندوق كورونا واملشار إليه سابقا، أن موارد هذا 

التي  ،ممليار دره3.3الصندوق تتضمن حصيلة العقوبة املالية البالغ قيمتها 

تقنين املواصالت في حق شركة اتصاالت املغرب طبقا لأصدرتها الوكالة الوطنية 

بسبب وجود ممارسات  املتعلق بحرية األسعار واملنافسة 104.12للقانون رقم

. متراكمة مند سبع سنوات من قبل "اتصاالت املغرب" تنافي قواعد املنافسة

 عطى مع استطاعة هذه الشركة؟ فهل يمكن الحديث هنا عن عدم تناسب هذا امل

هذا املبلغ قد يبدوا كبيرا، لكن إن علمنا أن رأسمال هذه الشركة يقدر ب 

ربما تعكس هذه الفرضية، ويكون بإستطاعة  درهم مغربي 527457204000

 هذه الشركة أن تواجه هذه األزمة لوحدها ولربما في أكثر من دولة.

 يار اإلستطاعة غير غائبين.بالتالي فمعيار التناسسب هنا وكذلك مع

ومن جهة أخرى فقد أثارت املذكرة التي صدرت عن رئيس الحكومة 

قتطاع ثالثة أيام من أجور اموجهة إلى الوزراء والوزراء املنتدبون، والتي تقض ي ب

املوظفين من املصدر غضبا شديدا في صفوف املوظفين وأعوان الدولة وموظفي 

مفادها أن املساهمة في الصندوق ال تكون الجماعات املحلية، بحجة نسبية 
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اقف  باإلجبار بل بالتبرع، واستندت الحكومة في هذا القرار على ما أسمته باملو

املعبر عنها من قبل بعض النقابات، كنقابة االتحاد العام للشغالين واالتحاد 

، واللذان عبرا عن موقفهما اإليجابي في اإلقتطاع من 491العام الوطني للشغل

املوظفين لفائدة الصندوق، وبالنظر إلى الوضعية الراهنة في تفش ي  أجور 

الفيروس ونتائج ذلك، نكون قد حافظنا على معياري اإلستطاعة والتناسب ها 

 هنا أيضا.

فالتناسب ينظر إليه من ناحيتين؛ تناسب املبلغ الذي تم فرضه مع دخل 

أو مع رأس مال  الحالةاألفراد أو املؤسسات اليومي أو الشهري أو غير ذلك حسب 

 ما تم فرضه مع قدر أو شساعة الكارثة أو األزمة أن يتناسب، تم املؤسسة املعينة

البالد، وال يمكن التحدث عن مبدأ التناسب هذا خاصة في صورته  أصابت التي

، وهي مسألة األولى، إال بعد الحديث عن توفر شروط معينة أهمها شرط القدرة

 هذا الفصل بالقول: تم التنصيص عليها داخل

" على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل  

التي يتوفرون عليها..." وهو ما يفهم منه بدون أي غموض مسألة التناسب هذه 

 التي يجب استحضارها أثناء فرض أي مبالغ على األشخاص ذاتية أو معنوية.

اهمة في الصندوق املذكور كما والذي يكمن التأكيد عليه هنا هو أن املس

تمة اإلشارة إليه في زمن كورونا، وفي املغرب بالتحديد فقط طبعها التبرع أكثر 

وإن كانت شروط إعماله متوفرة  40بكثير مما طبعها اإلجبار، بمعنى أن الفصل 

وبإمكان الحكومة املغربية في هذا السياق أن تتجه إلى طرق اإلجبار عبره، فإنها 

له إال عرضا، ألن املواطنون املغاربة أعربوا عن حب التضامن الذي لم تستعم

يميز بلدنا، وقد بلغت املوارد التي تم ضخها في الصندوق الخاص بتدبير الجائحة 

                                                           
 ره.االقتطاع، وعلى كل حال فإن هذا األمر له ما يبرومجموعة من النقابات األخرى التي أبدت رغبتها في هذا   491
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مليار درهم في تاريخ معين حسب تعداد لوكالة املغرب العربي لألنباء،  28حوالي 

جاللة مللك بغالف مالي ساهم فيها صندوق الحسن الثاني بناء على تعليمات 

مليار درهم  3قيمته مليار درهم ، باإلضافة إلى املكتب الشريف للفوسفاط ب 

وبنك إفريقيا بغالف مالي قدره مليار درهم، ومجموعة من املؤسسات األخرى 

 سواء مجموعات القانون العام أو الخاص كما نالحظ.

ن تفعيل مقتضيات وكخالصة ملا تم رأيته في طيات هذا البحث، فالظاهر أ

من الدستور لم يكن حاضرا بقوة وسط هذه الجائحة، ألن تضامن  40الفصل 

املغاربة بشكل تطوعي في ملء هذا الصندوق تكفل بالوضعية الراهنة ولو نسبيا، 

وهو أمر محمود طبعا، والذي يخصص للنفقات املتعلقة بتأهيل األليات 

البنيات التحتية املالئمة أو  والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير 

الوسائل التي يتعين إقتنائها بإستعجال، كما يخصص لدعم االقتصاد الوطني 

، بهدف 492من خالل مجموعة تدابير تقترحها لجنة اليقظة االقتصادية

 التخفيف على الخصوص من التداعيات االجتماعية لهذا الفيروس.

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
 

                                                           
عمل من جهة تتعمل هذه اللجنة من جهة برصد آني للوضعية االقتصادية الوطنية من خالل آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، كما   492

تقوم وزارة أزمة كورونا، وأخرى على تحديد األجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات األكثر عرضة للصدمات الناجمة عن 
اخلية  والشؤون االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتنسيق أشغال لجنة اليقظة االقتصادية التي تضم بين أعضائها كل من وزارة الد

لغابات، وزارة ياه واالخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والم
لتقليدية والنقل االصحة، وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة 

التحاد العام الجوي واالقتصاد االجتماعي، ثم وزارة الشغل واإلدماج المهني، وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وا
 قاوالت المغرب، وجامعة الغرف لمغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.لم
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 اهلل مصليد عبالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

أي تفعيل لقانون حرية األسعار واملنافسة يف ظل 
 19 -كوفيد  -تفشي وباء كورونا 

 

 :ةــــمقدم

إذا كانت التجارة في الدول الليبرالية تعتمد باألساس على مبدأ الحرية  

عا منها بفعالية االقتصاد الحر في تحقيق النمو االقتصادي، فإن التجارية اقتنا

املشرع املغربي عمل على تحقيق نفس املبتغى من خالل سن العديد من القوانين 

ومن أبرزهم قانون حرية األسعار واملنافسة الذي يقر بمبدأ  في مجال األعمال،

علين االقتصاديين من تحرير األسعار والذي يكتس ي أهمية بالغة، ملا يمنحه للفا

حرية ومجال واسع لخلق منافسة حيوية تأثر بشكل إيجابي على النسيج 

  االقتصادي املغربي.

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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بدايات تطبيق سياسة األسعار باملغرب إلى عهد الحماية، وتعود          

دونة التجارة، غير أن التأسيس الحقيقي لهذه حيث كانت تحدد األسعار في إطار م

اقبتها  008.71إال بعد دخول قانون رقم  السياسة لم يتم املتعلق باألثمان ومر

والذي  1971، حيز التنفيذ سنة 493وبشروط حيازة املنتجات والبضائع وبيعها

 جاء لتعزيز اإلطار اإلداري والقانوني لهذه السياسة.

فئة من الخدمات  172وقد شملت عملية تقنين األسعار ما يعادل           

ة قطاعات اقتصادية، وكانت مجموعة من هذه املواد تستفيد من واملواد تهم عد

دعم الحكومة، ونذكر على سبيل املثال الحليب ومشتقاته، املواد الغذائية 

كالسكر والزيت والدقيق باإلضافة إلى بعض عناصر اإلنتاج كاألسمدة والزراعات 

 السكرية والزيتية باإلضافة إلى املواد الطاقية.

تحوال ملموسا في أهم  1982سياسة األسعار ابتداء من سنة  وعرفت         

أسسها، ويندرج هذا التحول في إطار التوجه الحكومي الجديد أنداك، والذي 

يصب في تقليص التدخل املباشر للدولة في االقتصاد الوطني، وذلك من أجل 

التصدي لبعض االكراهات الخارجية التي كان يعرفها املغرب خالل فترة 

، بحيث شكل ذلك مانينات والتي تزامنت مع مجموعة من االختالالت الهيكليةالث

أزمة اقتصادية كان من مظاهرها زيادة الطلب على املواد والخدمات، وارتفاع 

عبئ املديونية الخارجية وسياسة التقويم الهيكلي التي يمليها صندوق النقد 

سته االقتصادية، وذلك من الدولي، كل هذا دفع باملشرع املغربي إلى تغيير سيا

األسعار وفتح االقتصاد الوطني عن طريق خالل التراجع التدريجي عن تقنين 

تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات، وذلك بتبني خيار تحرير األسعار 

                                                           
م ( يتضمن األمر بتنفيذ القانون رق1984اكتوبر5)1405محرم  9صادر في  1.82.208ظهير شريف رقم    493

المتعلق  (1971أكتوبر  12)1391من شعبان  21الصادر في  71.008المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  35.79

بتاريخ  3766ددبتنظيم األثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها. الصادر بالجريدة الرسمية ع

 .33الصفحة  1985/01/02
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بشأن املنتجات التي ال تمس مباشرة االقتصاد الوطني والقدرة الشرائية 

ها، وقد استمر الوضع على هذه الحالة إلى حدود للمواطنين التي ظلت تحث رقابت

نهاية التسعينات، حيث بدأت محاوالت لتقديم مشاريع قوانين إلى البرملان 

املغربي تستهدف  إقرار مبدأ تحرير األسعار بشكل نهائي وتنظيم املنافسة، وهو ما 

املتعلق بحرية  06.99تحقق فعال حيث تمت املصادقة على مشروع قانون رقم 

 .2000ألسعار واملنافسة سنة ا

وبذلك سيكون املغرب قد سن وألول مرة نصا تشريعيا يتضمن بصفة 

صريحة مبدأ تحرير األسعار واملنافسة، ليحصل تحول نوعي في وظيفة الدولة 

اقبة إلى الدولة الحارسة.  املغربية من الدولة املر

سعار املتعلق بحرية األ  104.12من القانون  2حاليا تكرس املادة 

الذي عدل القانون السابق الذكر، مبدأ حرية أسعار السلع  494واملنافسة

واملنتجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، إال أنه يحق لإلدارة التدخل 

من أجل تحديد أسعار بعض السلع واملنتجات والخدمات في الحاالت التي يكون 

ن أو مقتضيات قانونية أو فيها احتكار فعلي أو قانوني أو صعوبات في التموي

تنظيمية، ويتم تحديد قائمة الخدمات واألسعار الخاضعة للتقنين بقرار رقم 

 .495 2014دجنبر 29للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة الصادر بتاريخ  3086.14

                                                           
 104.12( بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30) 1435رمضان  2صادر في  1.14.116ظهير شريف رقم    494

 24) 1435 رمضان 26الصادرة بتاريخ  6276ألسعار والمنافسة. الصادر بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بحرية ا

 .6077( الصفحة 2014يوليو 
 6ي ف، صادر 3086.14ؤون العامة والحكامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالش   495

لصادر اوالمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها. ( بتحديد قائمة السلع 2014ديسمبر  29) 1436ربيع األول 

 (.2014ديسمبر  30) 1436ربيع األول  7مكرر الصادرة بتاريخ  6321بالجريدة الرسمية عدد 
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ولكن في حالة ارتفاع األسعار أو انخفاضها تعلله ظروف استثنائية أو كارثة 

في السوق، تتدخل اإلدارة املختصة التخاذ تدابير  عامة أو وضعية غير عادية

 مؤقتة لتحرير االسعار.

كوفيد  –وفي هذا اإلطار وما تعيشه اململكة املغربية من تفش ي وباء كورونا 

املستجد، مما دفع بالسلطات املعنية إلى اتخاد مجموعة من التدابير  19 –

لى السوق بحيث واإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، مما انعكس سلبا ع

املنتجات والسلع املنظمة أسعارها، وظهور بعض املمارسات ارتفعت أسعار 

 املنافية لقواعد املنافسة.

 وعليه نصل إلى طرح اإلشكال التالي:      

أي تفعيل لقانون حرية األسعار واملنافسة في ظل تفش ي وباء كورونا؟ 

 ومدى قدرته على حماية املستهلك في فترة األزمات؟

وبالتالي من خالل هذه الورقة سنحاول مقاربة مقتضيات قانون حرية  

األسعار واملنافسة مع األزمة الحاصلة التي أثرت بشكل سلبي على االقتصاد عامة 

والسوق خاصة، من خالل تناول املوضوع في مطلبين، نعالج في أوله دور سياسة 

لى دور التدابير االحترازية تحرير األسعار في زمن كورونا، على أن نتطرق في أخره إ

 الرتفاع األسعار في زمن كورونا. املتخذة للتصدي

  املطلب األول: دور سياسة حترير األسعار يف زمن كورونا

يعتبر الثمن أو سعر املنتوج أو الخدمة هاجس املستهلك، فهو عند إقدامه 

و يأخذ على اقتناء سلعة أو منتوج ما أو طلب خدمة ما، وفضال عن جودتها، فه

بعين االعتبار مقابل تلك السلعة أو الخدمة، أال وهو الثمن الذي يجب أن يتالءم 

 مع قدرته الشرائية.
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وعند إعالن املغرب عن حالة الطوارئ الصحية لتصدي تفش ي وباء 

املستجد، هل أقدم املشرع املغربي على تحديد وتنظيم 19 –كوفيد –كورونا   

في هذه الفترة، أم ترك ذلك ملسألة قانون أسعار بعض املنتوجات الضرورية 

 العرض والطلب؟

 الفقرة األوىل: مبدأ حترير األسعار 

يعتبر مبدأ تحرير األسعار أهم مظهر من املظاهر القانونية الليبيرالية 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة  104.12، وبالرجوع لقانون 496االقتصادية

انية مبدأ حرية أسعار السلع واملنتجات املغربي، نجده قد كرس في مادته الث

والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، إال أنه يحق لإلدارة التدخل من أجل 

، وما يهمنا 497تحديد أسعار بعض السلع واملنتجات والخدمات في بعض الحاالت

في هذا الصدد هو مبدأ حرية األسعار كأصل على أن نترك استثناءات تدخل 

 الثانية ومقاربتها مع جائحة فيروس كورونا. الدولة في الفقرة

يعد تحرير األسعار املجال الذي يظهر فيه تغير طبيعة دور الدولة بامتياز، 

اقبتها  71.008بعدما كانت الدولة في ظل قانون رقم  املتعلق باألثمان ومر

تتدخل في تنظيم االقتصاد،  498وبشروط حيازة املنتجات والبضائع وبيعها

و تحرير السوق واألسعار، أما قانون حرية األسعار واملنافسة الحالي واالستثناء ه

غير املعادلة، بحيث أصبح املبدأ أو القاعدة العامة هي حرية األسعار، أما 
                                                           

لمغربية لالقتصاد مفيد الفاريسي، تأثير قانون المنافسة على قانون االلتزامات والعقود، مقال منشور بالمجلة ا  496

 68الصفحة  2003والقانون العدد السابع 
الف ذلك، تحدد على خ باستثناء الحاالت التي ينص فيها القانون "ن قانون حرية األسعار والمنافسة م 2المادة   497

 أدناه.  4و3ادتين بعده والم 2والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة  أسعار السلع

يمي بعد استشارة ه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظال تطبق أحكام الفقرة األولى أعال

 مجلس المنافسة.

 مة المدورة ".تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائ  
 األمر بتنفيذ القانون رقم( يتضمن 1984اكتوبر5)1405محرم  9صادر في  1.82.208ظهير شريف رقم   498

المتعلق  (1971أكتوبر  12)1391من شعبان  21الصادر في  71.008المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  35.79

بتاريخ  3766ددبتنظيم األثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها. الصادر بالجريدة الرسمية ع

 .33الصفحة  1985/01/02
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االستثناء فأصبح هو تدخل الدولة في بعض الحاالت، بحيث ألول مرة يقر املشرع 

س إلقامة منافسة شفافة املغربي مبدأ التحرير الشامل الذي يعتبر الحجر األسا

اقبة الفعالة  حرة ونزيهة بعد ما كان املشرع املغربي حريصا على التنظيم واملر

 ألسعار املنتوجات والخدمات.

يبقى الهدف الرئيس ي من خالل تقرير مبدأ تحرير األسعار هو توفير هامش 

لسعر، واسع  لالختيار لفائدة املستهلك على أساس العالقة املثلى بين الجودة وا

غير أنه في حالة األزمات الحقيقية في املواد التموينية أو االستهالكية، وكذلك 

حاالت افتعال األزمات، أو االستغالل من جانب التجار، تصبح الحالة غير 

عادية، ويصبح تدخل الدولة ضروريا بالوسائل املالئمة لحماية املستهلك، ومن 

موينية طبقا للقيود واألوضاع التي تقرر في ثم يتم التعامل في املواد أو السلع الت

 .499هذا الشأن

 ونااالت االستثنائية يف زمن كورالفقرة الثانية: حترير األسعار يف احل 

إذا كان املبدأ املعمول به هو حرية األسعار، فإن املشرع سمح للدولة 

ون بالتدخل لتحديد األسعار كاستثناء، وهو ما نصت عليه املادة الثانية من قان

حرية األسعار واملنافسة " باستثناء الحاالت التي ينص فيها القانون على خالف 

ذلك، تحدد أسعار السلع واملنتوجات والخدمات عن طريق املنافسة الحرة مع 

 أدناه.  4و3بعده واملادتين  2مراعاة أحكام الفقرة 

ات ت والخدمال تطبق أحكام الفقرة األولى أعاله على السلع واملنتوجا          

 التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس املنافسة.

                                                           
لة القانون معالل، ضوابط المنافسة وفق أحكام القانون التجاري المغربي الجديد، مقال منشور بالمج فؤاد   499

 107/108واالقتصاد، الصفحة 
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تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع واملنتوجات والخدمات   

وكذا كيفيات سحبها من القائمة املذكورة ". يتضح جليا من خالل هذه املادة أن 

ى قانون العرض الهدف الرئيس ي من خالل تقرير مبدأ حرية األسعار بناء عل

والطلب، هو توفير هامش واسع لالختيار لفائدة املستهلك على أساس العالقة 

املثلى بين الجودة والسعر، وال يتم تحديد األسعار إال في بعض الحاالت املنصوص 

 من نفس القانون. 4و  3عليها في املواد 

ال تحول  من قانون حرية األسعار واملنافسة التي تنص " 4وبالرجوع للمادة 

أعاله دون إمكانية قيام اإلدارة، بعد استشارة مجلس  3و 2أحكام املادتين 

املنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في األسعار تعلله 

ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق 

( أشهر 6لتدابير املذكورة على ستة )بقطاع معين وال يجوز أن تزيد مدة تطبيق ا

قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف اإلدارة ". يتضح من خالل هده املادة أنه 

يمكن لإلدارة اتخاد بعض التدابير لتصدي الرتفاع األسعار أو انخفاضها الذي 

نتج عن ظروف غير عادية في السوق، وذلك في حدود ستة أشهر قابلة للتجديد 

 طرفها.مرة واحدة من 

وملقاربة املادة أعاله بالظروف التي أصبحت تعيشها اململكة املغربية في 

املستجد، الذي وصفته منظمة الصحة  19 –كوفيد  -ظل تفش ي وباء كورونا 

العاملية بالجائحة بعد تفشيه في مجمل دول العالم، ودعت بذلك مختلف دول 

لحد من تفاقمه، حماية لألفراد العالم إلى اتخاد التدابير االحترازية والوقائية ل

 واملجتمع برمته.

وفي إطار التدابير املتخذة عبر العالم للتصدي لتفش ي وباء كورونا 

 20املستجد، أعلن مجلس الحكومة املغربية عن حالة الطوارئ الصحية يومه 



  

  

  386P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

، وذلك بمقتض ى قرار 2020أبريل  20، على السادسة مساء إلى غاية 2020مارس 

 2.20.292يتم تدارك األمر من خالل إصدار مرسوم بقانون رقم إداري قبل أن 

، 500يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات االعالن عنها

بإعالن حالة الطوارئ الصحية  2.20.293والذي صدر بمقتضاه املرسوم رقم 

ما . ك501 19-كوفيد  -بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 

، كما تم 2.20330502بموجب مرسوم رقم  2020ماي  20تم تمديده الى غاية 

،  2.20.371503بموجب مرسوم رقم  2020يونيو  10تمديده مرة أخرى إلى غاية 

ولم يقف املغرب عند ذلك بل مدد مرة أخرى من مفعول حالة الطوارئ الصحية 

جل الحاالت مع اتخاد بعض التدابير للتخفيف من قيوده، لكونه الزال يس

 .2.20.406504املصابة بفيروس كورونا، وذلك بموجب مرسوم رقم 

وأمام هذه التدابير االحترازية والوقائية املتخذة، واملجهودات املبذولة من 

طرف الدولة لحماية، سبب هذا الوضع هلعا واسعا للمواطنين في بداية األزمة 

ن أجل اقتناء املنتوجات مما دفعهم للتوجه نحو األسواق التجارية واملحالت م

والسلع الضرورية لحياتهم املعيشية، مما دفع بالتجار باستغالل هذه الوضعية 

العصيبة لصالحهم وذلك من خالل الزيادة في ثمن املنتجات أو السلع املنظمة 

أسعارها، وخاصة الكمامات واملطهرات الكحولية التي أصبح عليها الطلب 
                                                           

( يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  2.20.292المرسوم بقانون رقم    500 

 29 –مكرر  6867صادر بالجريدة الرسمية عدد خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات االعالن عنها، ال

 .1782( الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب 

بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس  2.20.293المرسوم رقم  501  

( 2020مارس  24) 1441رجب  29 –مكرر  6867، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 19-وفيد ك -كورونا 

 1783الصفحة 
ة ( بتمديد مدة سريان مفعول حال2020أبريل  18) 1441من شعبان  24صادر في  2.20330مرسوم رقم    502

الجريدة ، الصادر ب19-كوفيد  -الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 .2218( الصفحة 2020أبريل  19)ل 1441شعبان  25 –مكرر  6874الرسمية عدد 
( الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2020ماي  19)  1441رمضان  25صادر في  2.20.371مرسوم رقم    503

 .2776( الصفحة 2020مارس  19) 1441رمضان  25 –مكرر  6883
 ( بتمديد مدة سريان مفعول حالة2020يونيو  9) 1441من شوال  17صادر في  2.20.406مرسوم رقم    504

ضيات وبسن مقت 19 -كوفيد –الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا  الطوارئ

 خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها
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م مع القوانين الجاري بها العمل  خاصة قانون حرية بكثرة، بالشكل الذي ال يتالء

 األسعار و املنافسة.

وعليه، في ظل هذه األزمة، هل تدخلت الدولة املغربية لتفعيل قوانينها 

 4لحماية املستهلك، وهل كيفت هذه األزمة على ما ثم التنصيص عليه في املادة 

خل في تحرير األسعار من قانون حرية األسعار واملنافسة، التي تعطيها حق تد

تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية متأزمة في السوق، أم تركت ذلك 

 لقانون العرض والطلب؟

وبهذا الخصوص صدر قرار عن وزارة االقتصاد واملالية وإصالح االدارة، 

اقية واملطهرات  505بغية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الو

، واستطالع رأي لجنة األسعار 506وذلك بعد استشارة مجلس املنافسة الكحولية،

 .507املشتركة بين الوزارات

ويهدف هذا اإلجراء املزمع أخده إلى الحد من املضاربات الناتجة عن 

الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين املنتجين، في سياق املجهودات 

                                                           
انون رقم ( بتطبيق الق2014) فاتح ديسمبر  1436صفر  8بتاريخ  2.14.652من المرسوم رقم  3انظر المادة   505

 4) 1436صفر  11بتاريخ  6314سة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بحرية األسعار والمناف 104.12

ا الغرض .      " يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذ8230( الصفحة 2014ديسمبر 

افسة ة مجلس المنبعد استشار 104.12من القانون المذكور رقم  4بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

 واستطالع رأي لجنة األسعار المشتركة بين الوزارات.

 اعاله". 2من المادة  إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد لألسعار، طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة
في اطار  لفةمن الدستور المغربي  " مجلس المنافسة هيأة مستقلة، مك 166يقصد بمجلس المنافسة في المادة    506

يل وضبط تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية واالنصاف في العالقات االقتصادية، خاصة من خالل تحل

ة وعمليات وضعية المنافسة في األسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروع

 2صادر في  1.14.117موجب ظهير شريف رقم التركيز االقتصادي واالحتكار " وخصه المشروع بتنظيم ب

ة الرسمية المتعلق بمجلس المنافسة. الصدر بالجريد 20.13( بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30) 1435رمضان 

 .6095( الصفحة 2014يونيو  30) 1435رمضان 26،  6276عدد 
دراسة القضايا بن الوزارات يعهد إليها  من المرسوم السالف الذكر " تحدث لجنة لألسعار مشتركة بي 35المادة   507

ذا المرسوم والقتراح من ه 5و 3و 2و  1المتعلقة بتنظيم األسعار المعروضة عليها إلبداء رأيها تطبيقا ألحكام المواد 

 كل التدابير الالزمة لهذا الغرض...".
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-ة ضد انتشار جائحة كورونا الوقائية املبذولة من طرف السلطات العمومي

 املستجد. 19 -كوفيد

 16وبعد رفع الطلب الى اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، عقدت يومه 

التي يحددها القانون  508اجتماعا لها في إطار املسطرة االستعجالية 2020مارس 

قصد معالجة قرار وزير االقتصاد واملالية واصالح االدارة، واملتعلق بتنظيم 

اقية املرتبطة بانتشار فيروس كورونا أسعار  املطهرات الكحولية والكمامات الو

الذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة  19 -كوفيد-

 . 2020مارس  11العاملية بتاريخ 

وبعد دراسة اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة من الناحية  القانونية         

ومة بخصوص تقنين أسعار الكمامات واملطهرات للطلب الذي تقدمت به الحك

الكحولية، وكذا املعطيات املوضوعية للسوق ووجود مضاربة في أسعار هذه 

املواد، نظرا الزدياد الطلب الوطني والدولي عليهما جراء انتشار جائحة 

وبالتالي فإن الشرط األول املنصوص عليه في املادة الرابعة من القانون  كورونا، 

استيفاؤه؛ وحيث إن املشرع قد حدد بشكل حصري وليس على سبيل قد تم 

االستدالل قائمة األسباب التي من شأنها إضفاء طابع الشرعية للجوء إلى 

التدابير املؤقتة املنصوص عليها في املادة نفسها، وهي ظروف استثنائية، أو كارثة 

رف الظروف عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق املعني. بحيث تع

االستثنائية على أنها أحداث غير عادية وغير متوقعة من شأنها املساس بالسوق، 
                                                           

من  4و 3ليها في المادتينمن المرسوم السالف الدكر " تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص ع 4المادة   508

نه لهذا من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لد 104.12القانون المشار إليه اعاله رقم 

 الغرض.

ر أحكام المادة  يجب أن يدلى مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق األمر بتحديد األسعار في إطا

 السالف الذكر. 104.12من القانون رقم  3

 ن القانون المذكور.م 4ويخفض هذا األجل إلى شهر واحد إذا تعلق األمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة   

لسلطة الحكومية اغير أنه إذا تعلق األمر بحاالت استثنائية تستدعي تدخال استعجاليا ، يجوز لرئيس الحكومة أو   

في رسالة  أن يطلب من مجلس المنافسة اإلدالء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدتهالمفوضة من لدنه لهذا الغرض 

 اإلحالة الموجهة إلى المجلس المذكور".
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مما يستلزم التدخل الفوري للسلطات العمومية قصد وضع حد ألي مسلسل 

تضخمي، كخصاص في املواد أو ارتفاع فاحش في أسعارها، وحيث إنه يمكن 

نساني يتسم بطابع تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إ

الخطورة القصوى االستثنائية والحدة غير املتوقعة من شأنه أن يؤدي إلى 

 خسائر فادحة. 

وبالنظر إلى السياق الدولي والوطني املرتبط بانتشار الفيروس،           

والذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة، وكذا الخسائر البشرية واملادية الوخيمة 

لجائحة، فإن الشرط الثاني املذكور في القانون قد تم الناجمة عن هذه ا

 استيفاؤه أيضا.

وعليه فإن اإلجراء املزمع اتخاذه من طرف الحكومة، املتعلق بتنظيم 

اقية، قرر مجلس املنافسة قبول طلب  أسعار املطهرات الكحولية والكمامات الو

الشروط القانونية الرأي الوارد من لدن وزير االقتصاد واملالية، وذلك الستفائه 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، وأوص ى  104.12من قانون  4الواردة في املادة 

باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار املطهرات الكحولية والكمامات 

اقية، في مدة ال تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة  .509الو

                                                           
مارس  16) 1441رجب  21صادر في  2020ر / /02من رأي مجلس المنافسة عدد  2و  1انظر المادتين   509

حولية متعلق بتنظيم أسعار المطهرات الك( حول طلب رأي وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ال2020

ة ( الصفح2020مارس  17) 1441رجب  22مكرر  6865والكمامات الواقية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

1543. 

الح االدارة " قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي الوارد من لدن وزير االقتصاد والمالية واص المادة االولى

 4لواردة في المادة االمطهرات الكحولية والكمامات الواقية. وذلك الستفائه الشروط القانونية المتعلق بتنظيم أسعار 

 المتعلق بحرية االسعار والمنافسة". 104.12من القانون رقم 

ولية والكمامات " يوصي مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكح المادة الثانية

 مدتها ال تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة". الواقية.
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فسة، تم إصدار عدة قرارات وبعد قبول الطلب من طرف مجلس املنا

اقية املوجهة لالستعمال  وزارية، تم من خاللها تحديد أسعار الكمامات الو

 .510الطبي وغير الطبي وكدا املطهرات الكحولية

سعار يف ازية املتخذة لتصدي ارتفاع األاملطلب الثاني: دور التدابري االحرت

 زمن كورونا

اململكة، لم يؤثر ذلك فقط  بعد ما عرف املغرب تفش ي وباء كرونا داخل 

على الجانب الصحي بل امتد تأثيره ليشمل الجانب واالجتماعي والقانوني 

واالقتصادي عامة والسوق خاصة، بحيث يعد من أهم مظاهر تأثير جائحة 

 كورونا على املستهلك ارتفاع األسعار واالدخار السري واملضاربة ... .

بية إلى اتخاد مجموعة من وأمام هذا الوضع لجأت الحكومة املغر  

 التدابير االحترازية للتصدي الرتفاع األسعار في هذه الظرفية.

الفقرة االولى: أجهزة البحث الكفيلة بتفعيل قانون حرية األسعار  

 واملنافسة في زمن كورونا

                                                           
مارس  16) 1441من رجب  21صادر في  986.20االقتصاد والمالية واصالح االدارة رقم  قرار لوزير  -  510

مكرر  6665( باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية. الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2020

 .1541( الصفحة 2020مارس 16)  1441رجب  22-

( 2020مارس  31) 1441شعبان  6صادر في  1020.20رار لوزير االقتصاد والمالية واصالح االدارة رقمق  -

أبريل  2) 1441شعبان  8- 6870باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع الكمامات الوقية. الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .1933( الصفحة 2020

( 2020أبريل  6) 1441شعبان  12صادر في  1057.20وزير االقتصاد والمالية واصالح االدارة رقم قرار ل  -

 1441شعبان  12 – 6871باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية. الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .1974( الصفحة2020أبريل 6)

 1441من شعبان  14صادر في  1060.20رقمي رقم االخضر والقرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد  -

طبي. صادر ( يتعلق بالكمامات الواقية المصنوعة من التوب غير المنسوج ذات االستعمال غبر ال2020أبريل  8)

 .2144( الصفحة 2020أبريل  16) 1441شعبان  22 – 6874بالجريدة الرسمية عدد 

( 2020أبريل  15)1441من شعبان 21صادر في  1087.20الح االدارة رقم قرار لوزير االقتصاد والمالية واص -

ريدة الرسمية عدد باتخاد تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية الموجهة لالستعمال الطبي. الصادر بالج

 .2228( الصفحة 2020أبريل 20) 1441شعبان  26 -6875
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إن املتمعن في مقتضيات قانون حرية األسعار واملنافسة، سيالحظ أنه 

اقبة السوق أسند لبعض األجهزة مهمة ا لسهر على تطبيق مقتضياته، وكذا مر

 واملسار التنافس ي داخله من أجل توفير الحماية للمستهلك.

اقبة  منح املشرع املغربي لبعض األجهزة االدارية صالحيات مهمة ملر

 68األسعار التي تباع بها السلع أو تعرض بها الخدمات، طبقا ملقتضيات املادة 

ملنافسة التي تنص " ألجل تطبيق أحكام هذا القانون من قانون حرية األسعار وا

يمكن أن يقوم باألبحاث الالزمة املقررون والباحثون التابعون ملجلس املنافسة 

اقبي  واملوظفون باإلدارة املؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مر

 األسعار و يشار إليهم جميعهم بعده "بالباحثين".

يحملوا بطاقة مهنية يسلمها رئيس مجلس يجب أن يكونوا محلفين وأن 

 املنافسة أو اإلدارة وفق اإلجراءات املحددة بنص تنظيمي.

يلزم األشخاص املشار إليهم في هذه املادة بكتمان السر املنهي تحت طائلة 

 من مجموعة القانون الجنائي ".   446العقوبات املنصوص عليها في الفصل 

أنه " يعين الباحثون  2.14.652511رقم من املرسوم  40وقد حددت املادة 

السالف الذكر،  104.12من القانون  68التابعون لإلدارة، املشار إليهم في املادة 

من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املفوضة من لدنه لهذا الغرض، 

 باقتراح من السلطة الحكومية التي هم تابعون لها.

 نافسة من لدن رئيس املجلس املذكور.يعين الباحثون التابعون ملجلس امل

                                                           
لمتعلق ا 104.12( بتطبيق القانون رقم 2014) فاتح ديسمبر  3614صفر  8بتاريخ  2.14.652المرسوم رقم   511

( 2014ديسمبر  4) 1436صفر  11بتاريخ  6314بحرية األسعار والمنافسة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .8230الصفحة 
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تسلم بطاقات مهنية للباحثين من طرف رئيس الحكومة أو السلطة  

الحكومية املفوضة من لدنه لهذا الغرض، أو من لدن رئيس مجلس املنافسة 

حسب الحالة"، وهذا ما يعكس مدى اهتمام الدولة املغربية بمصالح 

شها البالد مدى تطبيق هذا القانون حتى املستهلكين، وفي ظل هذه األزمة التي تعي

اقبة السوق في  نستطيع القول بأن هناك حماية للمستهلك من خالل تنظيم ومر

 ظل تفش ي وباء كورونا؟

وبهذا الخصوص، عقدت اللجنة الوزارية املكلفة بالتموين واألسعار 

اقبة الجودة واألسعار يوم  ، تحث رئاسة قطاع 2020ماي  11وعمليات مر

العامة والحكامة التابع لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح االدارة،  الشؤون

وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية املكلفة بالداخلية والفالحة والصيد 

البحري والصناعة والتجارة والطاقة واملعادن، وذلك للوقوف على وضعية 

اقبة.  التموين واألسعار واملر

من طرف مصالح القطاعات املعنية، أن  وتبين من خالل التتبع اليومي

األسواق مزودة بشكل جيد بكل املواد األساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات 

من كل املواد واملنتجات، وال سيما  تزامن ذلك مع شهر رمضان الذي يعرف 

 ارتفاع في الطلب.

اقبة األسعار وجودة املواد الغذائية، فقد همت تدخالت  أما حصيلة مر

اقبة األسعار وجودة املواد الغذائية، اللجن  املختلطة اإلقليمية واملحلية ملر

اقبة ما يفوق  محال لإلنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة  23.600بحيث تم مر

مخالفة في مجال األسعار وجودة  421وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 

متعلقة بعدم  مخالفة 56تهم عدم إشهار األثمان،  319املواد الغذائية، منها 

مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة،  32اإلدالء بالفاتورة، و
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مخالفة خاصة بالزيادة الغير املشروعة في األسعار املقننة، فضال عن  10و

 مخالفات أخرى، وقد تم اتخاد كافة اإلجراءات القانونية ضد املخالفين.

خزنة أو املعروضة للبيع، فقد قامت وفيما يخص جودة املواد واملنتجات امل

طنا من املواد الغير  42اللجن املختلطة في نفس الفترة بحجز وإتالف ما يفوق 

صالحة لالستهالك أو الغير مطابقة للمعايير املعمول بها، وتشمل هذه الكميات 

أطنان من  7،5أطنان من اللحوم واالستهالك ومستحضراتها، وأكثر من  8،3

أطنان من الحليب ومشتقاته، وما يقارب  7ضرات املسكرة، والعسل واملستح

أطنان من السكر والقهوة والشاي،  4،2أطنان من املشروبات والعصائر، و 4،5

طنا من التمور والفواكه  2،7أطنان من املخبوزات والحلويات، إضافة إلى  3،8و

 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب. 2،8الجافة، و

 قوبات الزجرية لردع التجاوزاتالفقرة الثانية: الع

أقدم التجار في ظل تفش ي وباء كورونا إلى رفع أسعار بعض املنتجات              

والسلع التي تم اإلقبال عليها في هذه الظرفية، وال سيما ارتفاع أسعار الكمامات 

اقية واملطهرات الكحولية، و بالتالي نالحظ خرق واضح ملقتضيات املادة   2الو

نون حرية االسعار و منافسة التي تنص على أن أسعار املنتوجات و السلع من قا

تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املفوضة من لدنه لهذا 

الغرض، بعد استشارة مجلس املنافسة واستطالع رأي لجنة األسعار املشتركة 

واعد املنافسة بين الوزارات، باإلضافة الى بعض األفعال األخرى التي تخرق ق

الحرة و ال تحترم املقتضيات القانونية واملتمثلة في احتكار السلع و حظر رفع 

األسعار و عرقلة السير العادي لألسواق و منع من السوق و غيرها من ممارسات 

املنافية لقواعد املنافسة التي تزايدت في ظل الوضع الحالي طبقا ملقتضيات 

 ملذكور.من القانون ا 8و  7و 6املواد 
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فإن املشرع املغربي تصدى لردع هذه التجاوزات بعقوبات جنائية خصص 

لها الباب الثاني من القسم الثامن من قانون حرية األسعار واملنافسة في 

على أنه " يعاقب بالحبس من  75. بحيث تنص املادة 90إلى  75الفصول من 

ائة ألف ( إلى خمسم10.000شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آالف )

( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على 500.000)

سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط املمارسات 

اقبتها. 7و 6املشار إليها في املادتين   من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مر

و في مستخرجات في الجرائد ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أ

 التي تحددها على نفقة املحكوم عليه ".

على أنه " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين  76فيما تنص املادة 

( درهم أو 500.000( إلى خمسمائة ألف )10.000وبغرامة من عشرة آالف )

بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض 

ر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر سع

معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد اإلخالل بسير 

األسعار أو عروض مزايدة على األسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة 

 أخرى من وسائل التدليس.

يض األسعار املفتعل باملواد الغذائية أو الحبوب عندما يتعلق رفع أو تخف  

أو الدقيق أو املواد الطحينية أو املشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو 

السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال يزيد 

 ( درهم. 800.000مبلغها عن ثمانمائة ألف )
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س سنوات والغرامة إلى مليون يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خم

( إذا تعلقت املضاربة بمواد غذائية أو بضائع ال تدخل في املمارسة 1.000.000)

 االعتيادية ملهنة املخالف".

يتضح من خالل هذين املادتين أعاله وباقي مواد الباب الثاني من القسم 

دى الثامن من قانون حرية االسعار واملنافسة، أن املشرع املغربي قد تص

بعقوبات جنائية صارمة تطبق في حق كل من أخل قواعد قانون حرية األسعار 

 واملنافسة، وخرق الحقوق التي أقرها القانون لحماية املستهلك.

 –، يعد املغرب من البلدان التي عرفت انتشار وباء كورونا وفي الختام

بل تجاوز  املستجد، الذي لم يقتصر تأثيره فقط على املجال الصحي، 19 –كوفيد 

 تأثيره إلى عدة مجاالت سواء على مستوى االقتصادي واالجتماعي والقانوني.

وهذا ما حتم على املغرب وباقي دول العالم إلى اتخاد مجموعة من التدابير 

 االحترازية للتصدي لهذه الجائحة العاملية والخروج منها بأقل األضرار.

الضغوطات، بحيث أصبح وأمام هذه األزمة يعيش املستهلك مجموعة من 

أمام أزمة صحية من جهة وأزمة ارتفاع األسعار وتنامي املمارسات غير املشروعة 

 في مجال االستهالك من جهة أخرى.

وأمام هذا الوضع وبالرغم من تدخل املشرع املغربي بمجموعة من التدابير 

لم يكن  للتصدي للتجاوزات املنافية للقوانين االستهالكية بصفة عامة، غير أنه

عرت ذلك بالشكل املطلوب لتوفير حماية أكثر للمستهلك، بحيث أن هذه األزمة 

نقص وقصور القوانين، هل هي قوانين مستقبلية وتتوقع األزمات؟ وهل تم 

اقعيا؟ و  هل استطاعت الدولة بتدخلها توفير تفعيلها لحماية املستهلك و

 ظرفية؟املنتجات بأسعار معقولة لحماية املستهلك في هذه ال
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كلها تساؤالت مطروحة في ظل مجموعة من القوانين االستهالكية، لكون 

املغرب ال يتوفر على مدونة االستهالك على غرار باقي الدول، لدى يجب على املشرع 

املغربي إعادة النظر في القوانين االستهالكية، والعمل على إصدار مدونة محكمة 

ادية والتطورات التكنولوجية سواء تحمي املستهلك وتواكب التحوالت االقتص

 في الظروف العادية أو فترة األزمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تم بحمد هللا
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 الصمد الصابرعبد السيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 دولة احلق والقانون يف ظل جائحة كورونا
 -منوذجاأحلياة احلق يف ا-

 :ةــــمقدم

يعد الحق في الحياة من الحقوق الفطرية التي تنشأ لإلنسان مند والدته،  

كما أن هدا الحق هو أغلى ما يملكه اإلنسان، إد من دونه فهو ميت ال وجود له 

ويصنف الحق في الحياة من الحقوق الفردية وكدا الشخصية فهو حق شخص ي 

كما أنه يعد حق فردي على اعتبار أن محور هدا أي أنه يتصل بشخص اإلنسان 

  .512الحق هو الفرد

                                                           
 .1ص:  2006لسنةالقايد، خربوش نزيهة، رسالة لنيل شهادة الماستر بعنوان الحماية الدولية للحق في الحياة، جامعة أبوبكر ب 512

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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وتعتبر دولة الحق والقانون هي كل دولة تعمل على احترام حقوق اإلنسان 

 من خالل عدم املساس بها، كما أنها تستعمل القانون كألية لحماية الحق. إد أن

ظل أن الهدف األساس ي الدي تسعى له جل التشريعات الى تداركه في 

(  الدي شهده العالم هو حماية اإلنسان. وتمكينه من حياة  19الوباء)كوفيد

تزخر بظروف صحية مالئمة، والحق في الحياة يعد من بين أهم الحقوق 

وقانونا، فقد تطرقت معظم االتفاقيات  513األساسية واملتفق عليها شرعا

اإلنسان الدي نص الدولية لهدا الحق ويأتي في مقدمتها اإلعالن العاملي للحقوق 

منه: لكل شخص الحق في مستوى كاف للمحافظة على  25من خالل املادة 

الصحة و الرفاهية له وألسرته، ويتضمن دلك التغذية وامللبس واملسكن 

 والعناية الطبية.

كما تم تكريس هدا الحق من خالل نصوص تكميلية لسيقة بالحق في 

بالحقوق واالقتصادية  من العهد الخاص 11الحياة ومن دلك املادة 

واالجتماعية، حيت أكد العهد مضمون لصحة البدنية والعقلية ضرورة  توفير 

الحماية الالزمة للحق في الحياة، فقد نص هدا األخير على وجوب اتخاد 

اإلجراءات الضرورية من أجل تحسين الظروف البيئية والوقاية من األمراض 

 املعدية.

ة وصيانته من كل أشكال وأنواع املخاطر ويتطلب حماية الحق في الحيا

 التي تهدده، سواء في الحالة العادية أو في حالة قيام نزاعات مسلحة أو في حالة

إعالن حالة الطوارئ، وعلى دولة الحق والقانون أن تعمل على اتخاد اإلجراءات 

 املناسبة في كل األحوال.

                                                           
 من القرآن الكريم. 29>>قال تعالى: وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما<< سورة النساء، اآلية  513
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واحي، فمن الجانب وتبرز أهمية املوضوع قيد الدراسة من العديد من الن

االجتماعي فال يخفى على عاقل ضرورة الحق في الحياة وأهميته في حفظ 

الشعوب واألمم، فهدا الحق أساس الحضارة والتقدم، أما من الناحية 

االقتصادية، فتبرز أهمية الحق في الحياة بمدى حماية هد األخير، ولعل ما يؤكد 

ت التجارية التي تضررت بفعل هدا األمر توقف مجموعة من الشركات واملحال 

جائحة كورونا. وال يسعنا في دكر أهمية شاملة للموضوع اال القول أن الحق في 

 الحياة نقطة اجتماع الحقوق بأسرها، فبوجوده تتحقق وبانعدامه تضمحل.

 ولدراسة هدا املوضوع فقد اعتمدنا اشكالية التالية:   

ة الحق والقانون من اتخاد هل استطاعت اململكة املغربية بوصفها دول 

االجراءات املناسبة في ظل جائحة كورنا من أجل ضمان الحق في الحياة 

 والتطبيق السليم للقانون؟

وملعالجة هده اإلشكالية يتحتم علينا كباحتين اإلجابة باعتماد قالب 

. منهجي على النحو االتي:املطلب األول: اإلجراءات الالزمة لحماية الحق في الحياة

ملطلب الثاني: الحماية القانونية و القضائية للحق في الحياة في ظل جائحة ا

 كورونا
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 ية احلق يف احلياةاملطلب األول: اإلجراءات الالزمة حلما

لقد سبق وقد تحدتنا أن حماية الحق في الحياة رهين بوجود ظرفية التي 

مجموعة من  يعرفها العالم عامة، ومملكة املغربية خاصة .وفي سبيل ضمان

الحقوق والتي يتقدمها الحق في الحياة عمد املغرب الى التدخل من أجل فرض 

عدة إجراءات البعض منها تميز بالتدخل السريع لحماية )الفقرة األولى(و األخر 

 تمتل في الوسائل الكفيلة لحماية الحق في الحياة)الفقرة التانية(

 يف احلياةحلق االفقرة األوىل: التدخل السريع حلماية 

لقد عرف العالم في اآلونة األخيرة انتشارا مهوال لجائحة كورونا الش يء 

الدي ترتب عنه استفحال الوباء وظهور األالف من املصابين ناهيك عن مئات 

 الوفيات في كل من ايطاليا وإسبانيا واملغرب... 

األمر الدي اقتض ى اعتماد مجموعة من التدبير الالزمة من أجل الحد 

 :19نتشار الواسع لفيروس كورنا كوفيد اال 

 أوال: اإلعالن عن حالة الطوارئ

تماشيا مع إعالن ملجموعة من الدول حالة الطوارئ الصحية، كانت 

، وهدا 514اململكة املغربية من بين الدولة السباقة إلعالن حالة الطوارئ الصحية

خميس هو ما عبرت عنه وزارة الداخلية باملغرب  في بالغ رسمي يوم ال

.2020.19.03. 

وقد استتبع هدا االعالن فرض حظر التجوال في مختلف مناطق اململكة 

 املغربية حفاظا على صحة وسالمة املواطنين من هدا املرض املعدي

                                                           
ب ( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الترا2020مارس  24)1441رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم رقم  514

 19يد الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورنا كوف
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وقد يظهر لدى البعض أن البالغ الصادر من الجهة الرسمية السالفة 

ومن  2011 الدكر قد يتعارض مع مجموعة من الحقوق املخولة بموجب دستور 

 أهمها الحق في التنقل والحق في الحرية ... لكن يجب التنويه ملسألة أكتر أهمية

من وهي أننا نمر بظرفية زمنية استثنائية تستدعي حماية حقوق أكتر أهمية 

 .سابقيها كالحق في الحياة مثال

 مومية واألماكن املقدسةتانيا: اإلغالق املؤقت للمؤسسات الع  

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين  2020ن عام مارس م 16ففي  

والتعليم العالي والبحت العلمي بتعليق الدراسة بجميع األقسام و الفصول 

 . كما تم تقرير التعليم عن بعد.515تفاديا لالنتشار الفيروس في الوسط التعليمي

باإلضافة إلى إلغاء جميع لقاءات الفنية والثقافية ناهيك عن منع كل 

 شخصا فما فوق. 50معات التي تضم التج

تم تعليق جميع الرحالت الجوية حتى إشعار  2020مارس سنة أيضا  16وفي

أخر. كما أصدر املجلس العلمي األعلى فتوى تقر بضرورة إغالق جميع املساجد 

املوجودة في اململكة املغربية. وعلى العموم فإن جميع هده اإلجراءات  تهدف 

 . 516حق في الحياةباألساس الى حماية ال

 ان احلق يف احلياةالفقرة التانية : الوسائل الكفيلة لضم

لكي يتم احترام ضوابط والتدبير االحترازية التي وضعها املغرب ملواجهة 

فقد تبنى هدا األخير مجموعة من الضمانات التي من  19فيروس كورنا كوفيد

                                                           
 16 االثنين يوم من بتداءا الدراسة بتوقيف المهني والتكوين العلمي والبحت العالي والتعليم والوطنية الوطنية التربية وزارةـبالغ  515

 2020مارس
شعار ية الرياضية حتى إبالغ وزارة الداخلية بإغالق المقاهي والمطاعم والقاعات السنيمائية، والمسارح، وقاعات الحفالت، واألند 516

 . 2020مارس  16آخر ودلك انطالقا من يوم 
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نهج العديد من شأنها تقوية روح التضامن والتكافل. ويتضح دلك من خالل 

 الوسائل والتي من ضمنها:

 19كورونا كوفيد أوال: إحداث صندوق مكلف بتدابري جائحة

الى توفير  19لقد سعت جميع الدول التي عرف فيها الوباء املعدي كوفيد

اإليرادات املالية لتصدي لهدا الفيروس. واملغرب بدوره يعد من بين الدول التي 

 17لية. بحيث أصدرت الحكومة يوم الثالثاء قامت بتكرس نفس السياسة املا

 19يقض ي بإحداث صندوق بتدبير جائحة  كورنا كوفيد 517مرسوما 2020مارس 

وترجع خلفيات هدا املرسوم الى التعليمات السامية التي تقدم بها جاللة 

امللك محمد السادس الى الحكومة حيت تم املصادقة عليه من لدن املجلس 

 .2020مارس  16االستثنائي بتاريخ 

وتطبيقا لتعليمات السامية فقد خصص لهدا الصندوق غالف مالي يقدر 

بعشرة ماليير درهم تهدف هده القيمة املالية التي تم رصدها الى التكفل 

بالنفقات املتعلقة بتأهيل األليات والوسائل الصحية ودلك من خالل توفير 

ن اقتنائها باستعجال. وبالتمعالبنيات التحتية املالئمة أو املعدات التي تستلزم 

في األهداف املنشودة من هدا ودواعي اختياره أنه جاء لضمان وحفظ الحقوق 

 التي يأتي في مقدمتها الحق في الحياة.

 ائيةباالحتياطات الوق تانيا: إلزامية األخذ

إن هاجس الحماية والوقاية من هدا الوباء الخطير، دفع الدولة املغربية 

أتخاد االحتياطات الالزمة لتطويق املرض املعدي الدي أصاب إلى العمل الى 

املئات من املغاربة كحظر التجوال باإلضافة الى العمل على الحمالت 

                                                           
 ( بإحداث حساب مرصد لألمور الخصوصية يحمل2020مارس  16) 1441من رجب  21صادر في  2.20.269ـمرسوم رقم    517

 19اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد 
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التحسيسية الحترام الحجر الصحي. ولضمان حماية أكبر للمواطنين واملواطنات 

ال تم تقرير بإلزامية وضع الكمامة وبالتالي فإن هده األخير أصبحت إجبارية 

اختيارية، وما يؤسس قولنا هدا ما أفاد به البالغ املشترك لوزارة الدخيلة 

والصحة واملالية وإصالح اإلدارة ، والصناعة واالستثمار و التجارة واالقتصاد 

 األخضر والرقمي.

 تالتا: إنشاء جلنة اليقظة

إن من بين الوسائل الكفيلة لضمان الحق في الحياة ، ولو بطريقة غير 

ة الحفاظ على التوازن االقتصادي، حيت أعلنت وزارة االقتصاد واملالية مباشر 

واإلدارة عن إنشاء لجنة اليقظة التي تهدف باألساس الى تتبع التداعيات 

وانعكاسات االقتصاد مع امكانيتها اتخاذ تدبير من شأنها التخفيف من أزمة 

ده للجنة هو تأجيل كورنا على صعيد االقتصاد الوطني، ولعل أهم قرار اتخذته ه

 القروض االستهالكية.

احلماية التشريعية والقضائية للحق يف احلياة يف ظل  املطلب الثاني:

 جائحة كورنا

هو املسيطر  19الزال الحديث عن تفش ي فيروس كورونا املستجد كوفيد

على البشرية في جميع أنحاء العالم، وألن حماية الحق في الحياة أولوية يسعى 

من القضاء والتشريع على حد سواء. فإنه يستدعي دلك ضرورة وفر إليها كل 

ترسانة قانونية تسعى لضمان الحق في الحياة)الفقرة األولى الحماية التشريعية 

للحق في الحياة(.كما يستوجب على دولة الحق والقانون التطبيق السليم 

القضاء املغربي تطبيق  للقانون أتناء انتشار هدا املرض املعدي)الفقرة التانية:

 للقانون في ظل جائحة كورونا  (
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 الفقرة األوىل: احلماية التشريعية للحق يف احلياة 

لقد تعرض القانون الدولي للحق في الحياة معتبرا إياه أهم حق ضمن 

الحرات والحقوق األساسية التي يتمتع بها االنسان، وعليه سنتطرق أوال الى حق 

لدولية على أن نتحدث تانيا عن الحق في الحياة في الحياة داخل االتفاقيات ا

 كما أننا سنبرز حماية الحق في الحياة في ظل حالة الطوارئ.   2011ضمن دستور 

 أوال: محاية احلق يف احلياة مبوجب املواثيق و االتفاقيات الدولية

لقد حظي الحق في الحياة اهتماما بالغا من قبل الشرعة الدولية باعتباره 

بنى عليه الحقوق، والدي يعتبر من بين الحقوق الفردية والطبيعية أهم حق ت

واألساسية التي ينعم بها االنسان وكما وقد ساهمت املواثيق واالتفاقيات 

الدولية الى إيجاد نصوص قانونية تهدف الى حماية الحق في الحياة. ويظهر لنا 

 دلك جليا من خالل:

  :اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 

تم اعتراف بالحق في الحياة في إلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كأحد لقد  

الحقوق التي تالزم االنسان بموجب املادة الثالثة>> لكل فرد الحق في الحياة 

 والحرية وفي األمان على حياته<<

 :العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

بما جاءت به يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق  املدنية والسياسية 

املقتضيات الحماية التي تضمنتها املادة الثالثة من االعالن السالف الدكر، 

بحيث ورد في املادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ما 

يلي:>> أن الحق في الحياة حق مالزم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هدا 

 ه تعسفا<<الحق، وال يجوز حرمان أحد من حيات
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 : االتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية 

 1966بحيث أقرت املادة السادسة من االتفاقية الدولية الصادرة في 

بضرورة توفير الحق في الحياة حيت جاء فيها ما يلي:>> إن لكل انسان الحق 

ن أحد من حياته الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هد الحق وال يجوز حرما

 تعسفا<<

افا مصادقا على هده االتفاقيات الدولية السالفة  وبما أن املغرب يعد طر

 الدكر. فقد سعى الى مالئمة هده االتفاقيات بالقوانين الداخلية.

 2011دستور  تانيا: احلماية احلق يف احلياة مبوجب

ة التي تقر لقد سعى املغرب كما دكرنا سلفا الى العمل باالتفاقيات الدولي

بالحق في الحياة و مالئمتها للقوانين الداخلية، وهد ما نجده حاضر من خالل 

، بحيث نظم املشرع املغربي من خالله بابا كامال يهم  2011املغربي  518الدستور 

الحريات والحقوق األساسية. وقد تطرق املشرع املغربي للحق في الحياة بموجب 

لحق في الحياة هو أول الحقوق لكل الدي نص صراحة على أن ا 20الفصل 

 انسان ويحمي القانون هدا الحق<<.

وعلى ضوء ما سبق دكره فإن الحق في الحياة حق مكفول ومضمون 

للجميع بمقتض ى الدستور أو االتفاقية الدولية، فقد اتخذ املغرب بمجموعة من 

الحق في القرارات تهدف  باألساس الحماية املصلحة العامة التي تكمن في حماية 

الحياة، وقد شملت هده القرارات ضرورة األخذ بالحجر الصحي وإغالق الحدود 

 والحرص على العمل بالتباعد االجتماعي...       

 طوارئ الصحيةا: احلق يف احلياة يف ظل حالة الثالث

                                                           
 ( بتنفيذ نص الدستور.1201يوليو 29) 1432من شعبان   27صادر في  1.11.91ـظهير الشريف رقم  518



  

  

  406P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

افق مع املجتمع الدي يعيش فيه، إد أن حقوقه  يحيى االنسان في تو

تباطا وتيقا مع األخر من بني جنسه، وكما هو معلوم وحرياته األساسية ترتبط ار 

فإن الحقوق التي يتمتع بها الشخص ال يمكن املساس بها في الظروف العادية، 

إال أن هنالك ظروف استثنائي قد تفرض تقيد بعض الحقوق، ولعل ما يشهده 

يد العالم اليوم من تأثير لفيروس كورنا يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل يمكن تق

 الحقوق األساسية الي يتمتع بها االنسان خالل مرحلة الطوارئ؟

أوال وقبل التطرق الى هدا السؤال البد أن نبرز مبررات حالة الطوارئ 

 الصحية  والتي تقتض ي تالت أسباب يمكن دكرها على النحو اآلتي:  

 الحرب الفعلية أو االستعدادات ملواجهة حدوتها. .1

 ي.الخوف من وجود تخريب داخل .2

 حالة الطوارئ التي يؤدي إليها االنهيار املحتمل لالقتصاد. .3

ويعد املبرر الثالث هو املتحقق في ظل ما يعرفه العالم انهيار لالقتصاد 

 نتيجة إغالق الحدود و املحالت التجارية تنفيذا لتدابير الوقائية.

وهكذا يحق للحكومة أن تقوم بإصدار مراسيم في ظرفية استثنائية 

التدابير املمكنة التي بتطلبها املوقف دون االنتهاك أو املساس بالحقوق  االتخاذ

االساسية. وإدا كانت املادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية تضفي الشرعية لدول لألخذ بحالة الطوارئ حيت جاء فيها>> في 

ها رسميا، يجوز للدول حالة الطوارئ والتي تهدد حياة األمة، واملعلن قيام

األطراف في هدا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي بتطلبها الوضع، تدابير 

 وااللتزامات املترتبة عليها بمقتض ى هدا العهد...
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وإدا كان من حق الدولة أن تصدر قرارات خالل إعالن حالة طوارئ 

من العهد  الصحية فإن هدا ال يعني حسب أحد الباحثين: إن املادة الرابعة

  519الدولي املذكور ال تعني شيكا على بياض كما يعتقد البعض أو يريد أن يعتقد.

وعموما نستنتج أن الحق في الحياة من أهم الحقوق التي حرصت جميع 

ن املواثيق و الصكوك الدولية الى االهتمام به باعتباره أسمى الحقوق التي ال يمك

 تقيدها كما سيأتي معنا. 

ي صدد الحديث عن الحق في الحياة فإن األمر يختلف بحسب إدا ما كنا ف

ظروف هل نحن أمام ظروف العادية أم حماية الحق في الحياة في ظل حالة 

 الطوارئ؟     

وفي كلتا الحالتين نجد أن الحق في الحياة من الحقوق األساسية التي ال 

 غنى عنها.

ونية دولية وكما سلف قوله فإن الحق في الحياة مكفول بنصوص قان

 كانت أو وطنية 

وإدا كانت بعض الحقوق يمكن تقيدها أتناء حالة الطوارئ كالحق في 

التنقل والحق في التعليم... اال أننا نجد مجموعة من االتفاقيات تستني الحق في 

الحياة باعتباره حق جوهري ال يمكن تقييده تحت أي ظرف كان. وهدا هو ما 

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و  من 4نستخلصه من خالل املادة 

السياسية، حيت أن هده املادة األخيرة استنت بعض الحقوق التي ال تقبل 

التحلل أو التعطيل خالل حالة الطوارئ. وتتمثل هده الحقوق في: حظر 

                                                           
 19مقتبس من رسالة : الحماية الدولية للحق في الحياة، م،س،ص 519
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التعذيب، حظر العبودية، وحظر االحتجاز بسبب الوفاء بالدين، والحق في 

 ال يمكن االستغناء عنه تحت أي ظرف.  الحياة، هدا االخير الدي

   الفقرة التانية: تطبيق القضاء املغربي للقانون يف ظل جائحة كورونا

ال يعد القضاء فقط املؤسسة املوكول لها فض املنازعات فقط، بل 

وأيضا الدفاع عن حقوق املوطنين والعمل على عدم املساس بها، ولعل ما 

ثنائية في شتى املجاالت جعل القضاء املغربي يشهده العالم اليوم من ظروف است

 يتفاعل مع هده الظروف االجتماعية و االقتصادية.

وتماشيا مع مبدأ توازن السلط ، كانت السلطة القضائية  هي األخرى 

تشتغل على  قدم وساق في تدبير هده الفترة الحرجة. وحفاظا على سالمة وأرواح 

األعلى لسلطة القضائية مجموعة من  املوظفين بمرفق العدالة أصدر املجلس

مارس  16الكتب موجهة إلى الرؤساء األولون ملختلف محاكم اململكة في تاريخ 

. وقد تم عنونة هده الكتب على الشكل التالي: ففي الكتاب األول تضمن 2020

تنظيم العمل باملحاكم تفاديا لالكتظاظ للمرفق العادلة وحرصا على سالمة 

ص الكتاب الثاني فكان الهدف منه تيسير أمر ضبط امللفات الجميع، أما بخصو 

وتتبعها من طرف املتقاضين  املعنيين بها. أما الكتاب الثالث فارتكز فيه رئيس 

املنتدب لسلطة القضائية على أن التدبير املتخذة من أجل الحفاظ على صحة 

 وسالمة العامة. 

اعتباره الجهاز الوص ي وقد كان يهدف املجلس األعلى من هده اإلجراءات ب

 على القضاء إلى حماية حياة وسالمة كل من املتقاضين والقضاة على حد سواء.

أما بخصوص دور القضاء في حماية املتقاضين، فقد سعى القضاء املغربي 

بدوره الى صيانة الحق في الحياة في العديد من القرارات ومنها على وجه 

في ملف رقم  2020مارس  11ريخ الخصوص األمر االستعجالي الصادر بتا
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عن قاض ي املستعجالت باملحكمة االبتدائية   275عدد  233.10101.2020

بالرباط، والدي قض ى برفض سفر املحضون الى الخارج نحو الخارج، وقد أسس 

القاض ي قراره هدا على مصلحة املحضون التي تكمن في ضمان الحق في الحياة. 

اردة في العهد الدولي للحقوق السياسية و املدنية عمال باملقتضيات القانونية الو 

ناهيك عن اتفاقية حقوق الطفل  1966واالجتماعية والثقافية لسنة 

 . 1980لسنة

وفي إطار تتبع القضاء املغربي لبعض سلبيات أثر كورنا. ومع الظرفية 

االستثنائية التي يعرفها املغرب، وباعتبار القضاء هو الضامن لحقوق 

فإن القضاء في بعض اجتهاداته قد سار نحو مالئمة القضاء  املتقاضين.

للوضعية الحالية التي تقتض ي اتخاد إجراءات احترازية و الوقائية، ومن أهم 

 األمثلة التي يمكن دكرها في هدا الصدد    

التوجه الدي قض ى به رئيس املحكمة االبتدائية بالخميسات عن طريق  

والدي يتعلق  بقضية حكم إفراغ  2020س مار  16تحت عدد  118رقم  520األمر

 منزل واملطالبة بمهلة استرحاميه.

وتماشيا مع الظروف التي يعيشها املغرب من جراء تفش ي  جائحة كورنا في 

املغرب وما يمكن أن يحدث  من جراء املساس بالوضعية الصحية للمواطنين 

لبقاء في منازلهم، وأمام إلزام الدولة ملواطنين باعتماد قواعد الحجر الصحي وا

فقد قض ى نائب املحكمة االبتدائية الخمسات بمنح مهلة استرحاميه أجلها 

 شهر.

 

                                                           
،بتاريخ 318/1109/2020، ملف رقم  318أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات تحت عدد  520

 ،غير منشور6/03/2020
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 خامتة:

صفوة القول فإن دولة الحق القانون دائما ما تسعى الى تكتيف جهودها 

 من أجل حفاظ على أفرادها. فهي بدلك تستعمل القانون كآلية لحماية الحق.

خير بالحق في الحياة الدي كان ومازال وخصوصا إدا ما ارتبط  هدا األ 

الهاجس األول الدي البد من صيانته وحمايته على اعتبار أنه حق طبيعي مكفول 

بقوة القانون. وتزيد هده الحماية تبعا الظروف االستثنائية الدي يعرفها املغرب 

 جراء انتشار هدا املرض املعدي الدي أدى الى العديد من الوفيات. 

بضرورة العمل على توفير الحق السالف الدكر فإننا نقترح  وإيمانا منا

 مجموعة من التوصيات يمكن صياغتها على النحو اآلتي:

العمل تمديد فترة الحجر الصحي كلما تضاعف نسبة الوفيات بشكل 

 أكبر.

اعتبار الحق في الحياة هو الهدف املنشود ضمانه في هده الوضعية 

 تصادية والسياسية تابعة لهدا الحق.الحرجة. وأن باقي األهداف االق

يجب على الجميع أ يتحمل، بصفة تضامنية التكاليف التي تتطلبها البالد 

من أجل عبور هده املرحلة مما يضمن معه سالمة األشخاص في حياتهم و 

 أرواحهم. 

 

 
 

 

 تم بحمد هللا
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 وسيم األمحرالسيد 
 

 دني واملعامالتطالب باحث مباسرت القانون امل   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

ة اجلنائية مع واقع مظاهر تكييف السياس
 حالة الطوارئ الصحية

 

 :ةــــمقدم

ال شك أن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير اآلليات  

الكفيلة بتحقيق العدالة واملساواة واحترام الحقوق والحريات، ومن بين اآلليات 

في هذا السياق اآلليات القانونية التي تنظم العالقات بين األفراد من  املطروحة

جهة وبين األفراد واملؤسسات من جهة أخرى. ولعل أهمها وأكثرها جدال نجد 

كإحدى السياسات العمومية التي تعتمدها الدولة من  521السياسة الجنائية

  أجل تطوير عدالتها الجنائية.

                                                           
"مجموعة  ه بأنه، وعرف19بداية القرن  الجنائية فيسياسة ال استعمل مصطلحيعتبر الفقيه االلماني " فيورباخ " أول من   521

 من الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة اإلجرام فيه "

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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ياسة الجنائية هي مجموعة من اإلجراءات وبهذا يمكن القول أن الس    

والتدابير التي تتخذها الدولة للتصدي للجريمة، والتي اختلفت طبيعتها تبعا 

للرؤية اإليديولوجية التي تستمد منها مصدرها انطالقا من املدرسة الكالسيكية 

  BACCARIAعلى يد رائدها  18التي تأسست خالل النصف الثاني من القرن 

ة التي جعلت من القيم الحقوقية للمتهم أبرز تطلعاتها لحمايته من وهي املدرس

محاكمة القضاء القاسية، مرورا باملدرسة الكالسيكية الجديدة التي تتخذ من 

ازدواجية املجرم والجريمة محورا موحدا في منهجية البحث والتحليل واملعالجة 

.  522مدارس مختلفة لتتوالى بعد ذلك مختلف الدراسات و النظريات املؤطرة في

وعموما يمكن القول إن السياسة الجنائية هي مجموعة من االجراءات 

واالستراتيجيات الزجرية ذات مدى بعيد أو قصير، بحيث تقدم إجابات مقنعة 

لظاهرة اجرامية معينة، ولذلك فال غرابة أن تتأثر بالظروف االجتماعية 

والتضييق متى ارتفع مؤشر  واالقتصادية والسياسة ألنها تتأرجح بين التشدد

 الجريمة وبين املرونة وعدم املغاالة متى انخفض مستوى نفس املؤشر. 

ويعتبر البرملان بوصفه السلطة التشريعية هو املكلف بوضع السياسة      

الجنائية باملغرب إال أنه في بعض الفترات االستثنائية تكون السلطة التنفيذية 

طبيقا للمبدأ الدستوري الذي يحث على توازن هي املكلفة بهذا االختصاص ت

، ليتم تنفيذها من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض 523السلط وتعاونها

رئيسا للنيابة العامة وتبليغها الى باقي النيابات العامة باململكة وذلك بمقتض ى 

. وأمام الوضعية الوبائية التي يعيشها املغرب بسبب فيروس 52433.17القانون 

                                                           
اث سلسلة بنباصر للدراسات القانونية و االبح (،نموذجاأزمة السياسة الجنائية )ظاهرة الجنوح البسيط  يوسف بنباصر، 522 

 .3،الصفحة45،عددالقضائية
، و توازنها " يقوم النظام الستوري للمملكة على أساس فصل السلطتنص الفقرة الثانية من الفصل االول من الدستور   523

 بة ..."و تعاونها والديمقراطية المواطنة و التشاركية، و على مبادئ الحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاس
صاصات المتعلق بنقل اخت 33.17، بتنفيذ القانون رقم 2017أغسطس  30تاريخ الصادر ب 1.017.45ظهير شريف رقم   524

و بسن قواعد لتنظيم  السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة

 . 2017شتنبر  18بتاريخ  6605رئاسة النيابة العامة، الجريدة الرسمية عدد 
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وبالنظر ملا له من تداعيات جسيمة على سالمة املواطنين  525ورونا املستجدك

أقرت تدابير وقائية  وارواحهم. فقد تدخلت مجموعة من الدول من بينها املغرب و

بناء على وصايا الهيئات واملنظمات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة 

الصحي، وعلى إثر العاملية، حيث تم اعالن حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر 

املتعلق بسن أحكام خاصة  2.20.292هذه التدابير تم إصدار مرسوم بقانون رقم 

 2.20.293واجراءات االعالن عنها، واملرسوم رقم  526بحالة الطوارئ الصحية

 . 527املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني

ير االستراتيجية الجنائية للدولة وامام هذا الوضع كان يجب إعادة تدب     

وذلك ألن مواجهة هذه الجائحة تتطلب اجراءات خاصة ومتميزة تدخل في إطار 

علم تدبير األزمات وحكامة املخاطر، مما سوف ينتج عنه إدماج سياسة حالة 

 الطوارئ الصحية مع السياسة الجنائية. 

د تم تكييف وفي ظل هذا الوضع يبقى التساؤل املطروح: الى أي ح    

اقع حالة الطوارئ الصحية؟   السياسة الجنائية مع و

وللجواب على هذا االشكال سوف نتناول في الجزء االول من هذا     

املوضوع أبرز املظاهر القانونية والقضائية لتكييف السياسة الجنائية مع حالة 

لى املظاهر الطوارئ الصحية )املطلب األول( على ان نتطرق في الجزء الثاني منه ا

التنظيمية لتكييف السياسة الجنائية مع حالة الطوارئ الصحية )املطلب 

 الثاني(.

                                                           
ية الحادة الشديدة جائحة فيروس كورونا، هي جائحة عالمية مستمرة حاليا سببها فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفس  525

، أعلنت منظمة 2019ض للمرة االولى في مدينة  ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام ( تفشى المر2-كوف-)سارس

دولي، و فشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الأن ت 2020يناير 30الصحة العالمية رسميا في 

 .  2020مارس  11أكدت تحول الفاشية الى جائحة يوم 
( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  2.20.292مرسوم بقانون رقم   526

 2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867مية عدد الطوارئ الصحية و إجراءات االعالن عنها، الجريدة الرس
 ( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء2020مارس 24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم رقم  527

 2020مارس  24بتاريخ  6867، الجريدة الرسمية عدد 19التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا_كوفيد 
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املطلب االول: املظاهر القانونية والقضائية لتكييف السياسة اجلنائية مع 

 حالة الطوارئ الصحية 

مع إعالن املغرب لحالة الطوارئ الصحية بواسطة البالغ الصادر عن     

اصدار املرسومين السالفين الذكر بدأ في رحلة تطبيق وزارة الداخلية و 

مقتضياتهما التنظيمية والتي تخللتها أخرى ذات طبيعة زجرية من اجل ضبط 

مخالفيها وضمانا من املشرع حسن سير مختلف االجراءات املتخذة في هذا اإلطار 

ا قع )الفقرة االولى( ونجد القضاء الجنائي هو اآلخر كان حريصا على مقاربة و

حالة الطوارئ الصحية مع القضايا املعروضة عليه مسايرة منه للوضعية 

 الراهنة للبالد وما تقتضيه النصوص القانونية أيضا )الفقرة الثانية(. 

الفقرة األوىل: املظاهر القانونية لتكييف السياسة اجلنائية مع حالة 

 الطوارئ الصحية 

وارئ الصحية مجموعة من لقد افرزت القوانين املتعلقة بحالة الط    

املظاهر القانونية الرامية الى ابراز سياسة املشرع املغربي في التجريم و العقاب 

من خالل التنصيص على العديد من االفعال املجرمة و عقوباتها التي تهدف الى 

الحفاظ على النظام العام و استقرار االوضاع الصحية للبالد و حماية املواطنين 

نظر الى وضعية هؤالء بوصفهم مستهلكين كان من الضروري االشارة )أوال( و بال

الى بعض أنواع الجرائم التي من املمكن أن تضر بهم في حالة استعمال الغش و 

التحايل من قبل التجار و املوردين املستغلين للظرفية الراهنة املتعلقة بانتشار 

 الوباء )ثانيا(. 
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 ظل حالة الطوارئ الصحيةأوال: سياسة التجريم والعقاب يف 

تطبيقا لقاعدة ال جريمة و ال عقوبة إال بنص، فإن الدولة و هي في إطار     

مباشرتها لوظيفتها الجزائية الرامية الى حماية املصالح االجتماعية تقوم بتقدير 

تلك الجديرة بالحماية الجنائية وفقا لظروف و احتياجات املجتمع، وذلك بهدف 

ب الحماية القانونية. بحيث يعتبر التجريم هو أقص ى مراتب توفير أقص ى مرات

 الحماية التي يوفرها التشريع للمجتمع.

وهذا ما عمل عليه املشرع املغربي من خالل املادة الرابعة من املرسوم     

 بحيث جرم مجموعة من األفعال نذكرها حسب الترتيب االتي: 2.20.292بقانون 

  و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية، عدم تقيد األفراد باألوامر

ومن هذه االوامر و القرارات ما ورد في املادة الثالثة من نفس املرسوم 

والتي تقول بأنه  "على الرغم من جميع األحكام التشريعية و التنظيمية 

الجاري بها العمل. تقوم الحكومة خالل فترة إعالن حالة الطوارئ 

دابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة و ذلك الصحية، باتخاذ جميع الت

بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات 

من أجل التدخل الفوري و العاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية 

للمرض، و تعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية حياة األشخاص وضمان 

 سالمتهم..." 

دابير املهمة في هذا اإلطار البالغ املشترك لوزارة الداخلية ووزارة ومن الت

الصحة ووزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة والصناعة واالستثمار والتجارة 

اقية  واالقتصاد الرقمي الرامي الى تقرير العمل بإجبارية وضع الكمامات الو

ززته دورية رئيس النيابة العامة ، وهذا ما ع2020أبريل  7ابتداء من يوم الثالثاء 

الصادر بنفس التاريخ السابق واملوجهة الى جميع مسؤولي النيابات العامة 
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بمحاكم اململكة بدعوتهم الى التطبيق الصارم والحازم لتوقيف مخالفي "حمل 

منذ دخول  2020ماي  22الكمامات". وحسب بالغ  رئاسة النيابة العامة بتاريخ 

ئ حيز التنفيذ الى غاية هذا التاريخ فقد حركت مجموعة من قانون حالة الطوار 

شخصا قاموا بخرق حالة  91623املتابعات القضائية في مواجهة ما مجموعه 

 الطوارئ الصحية الى جانب ارتكابهم لجرائم اخرى 

  عرقلة تنفيذ قرارات السلطة العمومية عن طريق العنف أو التهديد أو

 2.20.293من املرسوم رقم  528ادة الثانيةالتدليس أو االكراه، ونجد امل

تقوم بجرد مجموعة من القرارات اإلجبارية التي تهم تنظيم حياة 

االفراد وحمايتهم االستباقية من فيروس كورونا املستجد والتي جرم 

املشرع عرقلتها عن طريق األفعال السابقة الذكر. كذلك نجد 

ما من شأنه  هي األخرى جرمت كل 529مقتضيات القانون الجنائي

والذي  300عرقلة قرارات السلطة العمومية وذلك بموجب الفصل 

يقول بأن "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو اإليذاء ضد 

موظفي أو ممثلي السلطة العمومية القائمين بتنفيذ األوامر أو 

القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو 

                                                           
أعاله، تتخذ  في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة األولى" 2.20.293مرسوم رقم تنص المادة الثانية من ال 528

حتياطات الوقائية السلطات العمومية المعنية التدابير الالزمة من أجل : ا( عدم مغادرة األشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ اال

رورة لكل شخص خارج محل سكناه، إال في حاالت الض الالزمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية . ب( ومنع أي تنقل

مقاوالت الخاصة ى التالية : _التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، وال سيما في المرافق العمومية الحيوية والوالقص

وابط التي لضاوالمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات األساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة 

يشة، بما في ذلك تحددها السلطات اإلدارية المعنية من أجل ذلك ؛ _التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمع

لتحليالت الطبية التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات ا اقتناء األدوية من الصيدليات ؛_

ب غيرها من المؤسسات الصحية، ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛ _التنقل ألسباومراكز الفحص باألشعة و

ع أو ج( منع أي تجم .عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى اإلغاثة

ماعات التي ن هذا المنع االجتتجمهر أو اجتماع لمجموعة من األشخاص مهما كانت األسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى م

لتجارية وغيرها تنعقد ألغراض مهنية،مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية؛ د( إغالق المحالت ا

لمؤسسات من من المؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة،وال يمكن فتح هذه المحالت وا

 ا إال ألغراضهم الشخصية فقط "قبل أصحابه
رسمية بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة ال 1962نونبر  26صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم   529

 1963يونيو  5مكرر بتاريخ 2640عدد 
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ام القضاء أو قراراته أو األوامر القضائية يعتبر عصيانا. النظم أو أحك 

 والتهديد بالعنف يعتبر مماثال للعنف نفسه"

وإن عرقلة تنفيذ قرارات السلطة ال تنحصر في األفعال املادية فقط بل 

تتعداها الى بعض املمارسات من قبيل نشر األخبار الزائفة واملتعلقة بفيروس 

ق الرعب والهلع بين املواطنين. وقد تعرضت لهذه كورونا والتي تهدف الى خل

-2والفصل  530املتعلق بالصحافة والنشر 88.13من القانون  72االفعال املادة 

 من القانون الجنائي كما سوف نرى فيما يلي من هذا املوضوع. 447

  تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطة بواسطة الخطب أو

ا في األماكن أو االجتماعات العمومية، الصياح أو التهديدات املفوه به

أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو 

املوزعة أو املعروضة للبيع أو املعروضة في األماكن او االجتماعات 

العمومية، أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو 

البصرية أو اإللكترونية،  بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية

وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية. ونجد أن 

نفس املقتض ى قد نص عليه املشرع املغربي في معرض حديثه عن 

من القانون الجنائي والذي  304جريمة العصيان وذلك في الفصل 

يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة 

اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات او منشورات أو  أو 

 كتابات.

اما من حيث العقوبات والتي وضعها املشرع املغربي لردع املخالفين     

للمقتضيات التشريعية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك تطبيقا 
                                                           

المتعلق بالصحافة و  88.13، بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  10صادر في  1.16.122ظهير شريف رقم  530

  2016أغسطس  15بتاريخ  6491النشر،الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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رم للسياسة العقابية الرامية من جهة الى استئصال الفعل الجرمي من املج

والحيلولة دون معاودته ومن جهة أخرى تقويم هذا األخير وزجره بهدف صده عن 

ارتكاب أفعال جرمية أخرى. فنجد من خالل الفقرة الثانية من املادة الرابعة 

عاقبت مخالفي األوامر والقرارات الصادرة عن  2.20.292من املرسوم بقانون 

 300هر وبغرامة تتراوح بين السلطات العمومية بالحبس من شهر الى ثالثة أش

وأضاف هذا املقتض ى انه يمكن   531درهم او بإحدى هاتين العقوبتين. 1300و

للقاض ي تفريد العقاب واللجوء الى العقوبات الجنائية األشد وذلك مثال في 

الحالة التي يضبط فيها شخص قد خرق الحجر الصحي وفي نفس الوقت يتاجر 

 ة إلحدى املحالت التجارية.في املخدرات أو يقوم بعملية سرق

ونرى من جانبنا وفي إطار الحديث عن السياسة العقابية، أنه      

بخصوص جريمة العصيان السالفة الذكر فهي من جهة تتوفر على نفس 

االساس والتوجه التشريعي وأيضا العناصر التي استعملها املشرع في املادة 

اء عدم تطبيق قرارات السلطة سو  2.20.292الرابعة من املرسوم بقانون رقم 

أو عرقلتها أو التحريض على مخالفتها ومن جهة أخرى فهناك تطابق من حيث 

الصياغة القانونية واألهداف الكامنة وراء تجريم املشرع لهما، إال أننا نجد 

اختالفا كبيرا بين العقوبات املنصوص عليهما في كال القانونين. فعلى سبيل املثال 

من القانون الجنائي أن عقوبة جريمة العصيان  301الفصل نص املشرع في 

اقعة من شخص أو شخصين يعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنة  الو

والغرامة من ستين الى مائة درهم، وإذا كان مرتكب الجريمة مسلحا فإن الحبس 

                                                           
، 848/2020في الملف الجنحي التلبسي عدد  2020/04/02تبعا للحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية بفاس بتاريخ   531

مومية، فإن طة العبخصوص جنحة خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية و عدم التقييد باألوامر و القرارات الصادرة عن السل

ذ لمدة شهرين اثنين المحكمة قضت بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب اليهم و الحكم على المتهم االول و الثاني بالحبس الناف

ع و الثامن و التاسع و غرامة نافذة قدرها ألف درهم و الجكم على باقي المتهمين الثالث و الرابع و الخامس و السادس و الساب

ع تحميلهم الصائر و الحادي عشر بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين و غرامة مالية نافذة قدرها الف درهم م و العاشر

 تضامنيا و تحديد مدة االكراه البدني في حقهم في الحد االدنى 
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من ثالثة أشهر الى سنتين والغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم. وفي املقابل 

ص من العقوبة املنصوص عليها في املادة الرابعة السالفة الذكر مع أن الفقرة قل

الثالثة منها قد ورد فيها مصطلح العنف والتهديد والتدليس واالكراه.  وحسب 

رأينا فإن املشرع كان اكثر مرونة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم بذكره 

ة األشد" لكي يترك السلطة التقديرية عبارة "وذلك دون االخالل بالعقوبة الجنائي

الكاملة للقاض ي للعمل بأي نص يراه مالئما للقضية املعروضة عليه استنادا 

 لألسباب املحيطة بها.

أما على مستوى نشر االخبار الزائفة والتي تتعلق بالوضعية الوبائية     

اقبة وضبط رواد ه ذا النوع للبالد فإن النيابة العامة كانت أكثر حرصا على مر

من الجرائم فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة بالغا يتضمن تعليمات صارمة 

قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم اململكة، من أجل متابعة كل من يروج 

أخبارا زائفة الهدف منها نشر وصناعة محتويات مستهترة تنسف كل املجهودات 

لوباء وتداعياته السلبية. وقد عاقب الوقائية واالحترازية املتخذة لدرء مخاطر ا

بغرامة من  88.13من القانون  72املشرع على مثل هذه االفعال بمقتض ى املادة 

درهم كل من قام بنشر او إذاعة أو نقل خبر زائف أو  200.000الى  20.000

من القانون  447-2ادعاءات أو وقائع غير صحيحة. وأضاف من خالل الفصل 

 20.000الى  2.000سنة الى ثالث سنوات و غرامة من الجنائي "بالحبس من 

درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك األنظمة املعلوماتية، ببث أو توزيع 

تركيبة من أقوال شخص أو صورته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، 

اء في بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو التشهير بهم " ومثال على ما ج

هذا الفصل إقدام البعض على تداول الئحة اسمية ببعض منصات التواصل 

االجتماعي، تتضمن اإلشارة الى اسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء "فيروس 
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كورونا" بحيث على إثر هذا الخبر أمرت النيابة العامة بمحكمة االستئناف بالدار 

بحث في املوضوع للتحري  بإجراء 2020مارس  30البيضاء بواسطة بالغ بتاريخ 

 حول صحة الالئحة  ولتحديد الجهة املسؤولة عن تسريبها.

 حية هلك يف ظل حالة الطوارئ الصثانيا: تكييف احلماية اجلنائية للمست

يقصد باملستهلك حسب مدلول الفقرة الثانية من املادة الثانية من     

ستهلك "كل شخص املتعلق بتحديد تدابير لحماية امل 53231.08القانون رقم 

طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير املهنية منتوجات أو سلعا 

أو خدمات معدة الستعماله الشخص ي أو العائلي" ونظرا للمتطلبات االستهالكية 

الكثيرة لهذا االخير في االوضاع العادية وما يتطلب ذلك من توفير الحماية االزمة 

من قبل املورد املحترف، ففي الوضعية الوبائية التي  له من كل تعسف أو غش

يعيشها املغرب أضحت حماية املستهلك تستلزم تدابير قصوى أكثر من أي يوم 

مض ى، خصوصا وأن إقرار حالة الطوارئ الصحية تسبب في هلع لدى جل 

املواطنين املستهلكين وذلك ملا لهذا القرار من آثار تحد من حرياتهم ومن 

في حياتهم االجتماعية بالشكل املألوف، مما ادى بهم الى التوجه صوب  االستمرار 

األسواق واملحالت التجارية الكبرى و املتوسطة من أجل اقتناء السلع 

واملنتوجات الش يء الذي جعل املهنيين يقومون بزيادة أثمانها مستغلين بذلك 

 . 533حاجتهم املاسة وطيشهم الجارف نحو شراء اكبر قدر من السلع

وباستقراء مضامين مجموعة من القوانين االستهالكية نجد أن املشرع     

املغربي عاقب من خاللها املنهي املحترف وقيد من االفعال ذات الطبيعة الجرمية 

التي يعمد اليها بدافع الزيادة من األرباح واالغتناء السريع، وهذا ما نبهت اليه 

                                                           
بير حماية بتدا المتعلق 31.08، بتنفيذ القانون رقم  2011فبراير  18الصادر بتاريخ  1.11.03الظهير الشريف رقم   532

  2011ابريل  7،بتاريخ  5932المستهلك، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
ي أكد على من الدستور الذ 40إن ممارسة مثل هذه التصرفات في ظل فترة االزمات لهو مناف لما جاء بمقتضى الفصل   533

 ي تصيب البالد التضامن بين جميع فئات المجتمع في فترة اآلفات و الكوارث الطبيعية الت
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افدة عليها من جمعيات حماية املستهلك نتيجة مجموعة من  الشكايات املتو

 جميع ربوع اململكة.

املتعلق بتحديد تدابير لحماية  31.08فعلى مستوى القانون رقم     

املستهلك نص املشرع في القسم التاسع املعنون بالعقوبات الزجرية على 

 184مجموعة من العقوبات ذات الطبيعة الجنائية، ونذكر بالخصوص املادة 

املتعلقة باستغالل ضعف املستهلك  53459خالفة أحكام املادة التي تعاقب على م

درهم أو  50.000الى  1.200أو جهله من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 

من  552بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك دون االخالل بأحكام الفصل 

القانون الجنائي. أما إذا كان املخالف شخصا معنويا فإنه يعاقب بغرامة أشد 

 درهم. 1.000.000و 50.000االولى وتتراوح بين من 

فمن خالل هذه املادة يتبين أن املهنيين الذين يستغلون ضعف أو جهل     

املستهلكين خصوصا في هذه الفترة الوبائية التي زادت من تفاقم التوتر والخوف 

لدى هذه الفئة. فقد تصدى لهذه املمارسات املشرع وجعل من االلتزام املبرم 

أوضاع تجعل من املستهلك هو الحلقة االضعف في العالقة التعاقدية باطال  وفق

 .59بقوة القانون بمقتض ى املادة 

املتعلق بحرية األسعار  104.12535أما على مستوى القانون رقم     

واملنافسة فقد عاقب كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع 

، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات أو خدمات أو سندات عامة او خاصة

كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد اإلخالل بسير األسعار أو 

عروض مزايدة على األسعار التي طلبها الباعة باستخدام أية وسيلة اخرى من 

                                                           
لمستهلك مع ا"يقع باطال بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغالل ضعف او جهل  31.08من القانون  59تنص المادة   534

 حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن االضرار الالحقة"
ون حرية المتعلق بقان 104.12فيذ القانون رقم ، بتن2014يونيو 30الصادر بتاريخ  1.14.116الظهير الشريف رقم   535

 2014يونيو  24بتاريخ  6276االسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 
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وسائل التدليس، وذلك بعقوبة حبسية من شهرين الى سنتين وبغرامة من عشرة 

 .536مسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينأالف الى خ

ومن خالل هذا املقتض ى يتبين لنا أن املشرع وسع من دائرة املتابعين     

بخصوص الزيادة في األسعار او التخفيض منها باستعماله عبارة " كل من إفتعل 

 او حاول إفتعال..." ولم يقتصر فقط على املهنيين أو مزودي الخدمات.

ز املشرع باإلضافة الى ما سبق، الحماية القانونية للمنافسة وقد عز     

التي قضت بمنع وحظر  104.12من القانون  6املشروعة وذلك بمقتض ى املادة 

االعمال واالتفاقات التي يكون الغرض منها عرقلة املنافسة أو الحد منها او 

الدرجة االولى تحريف سيرها في سوق ما. ونرى أن هذا املنع فيه حماية للمهنيين ب

وللمستهلكين كذلك. وأضاف املشرع بمقتض ى  537من املنافسة غير املشروعة

من نفس القانون أنه يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت باالستغالل  7املادة 

التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ثم 

مون وليس لديه أي بديل مواز. لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها الزبون او امل

ومن هذا املنطلق فإن وضعية املستهلكين قد عرفت العديد من املمارسات من 

هذا القبيل وذلك منذ بداية إعالن حالة الطوارئ الصحية بالبالد، وهذا ما 

يؤكده مجموع بالغات جمعيات حماية املستهلك املتعلقة باستغالل التجار 

                                                           
  من قانون حرية االسعار و المنافسة 76أنظر المادة   536

ير غيمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة "  من قانون االلتزامات والعقود 84ينص الفصل  537

أو عالمة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع  استعمال اسم - 1مشروعة، وعلى سبيل المثال: 

لصانع أو معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية ا

كتابة أو الفتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على  أواستعمال عالمة أو لوحة  -2 . في مصدر المنتوج

من شأنها  وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية

.. أو .ظ: صناعة كذان تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاأ - 3. أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر

 - 4.و في أصلها.. أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أ.وفقا لتركيب كذا

غيرها وحمل الناس على االعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات 

 من الوسائل." 
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وقيامهم باحتكار السلع واملضاربة غير املشروعة في  والباعة للوضعية الوبائية

املواد الغذائية واملعدات شبه الطبية. وكل هذه األفعال عاقب عليها املشرع 

من القانون اعاله والتي تقول " يعاقب  75بعقوبات جنائية أوردها في املادة 

لف ( الى خمسمائة أ10.000بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشرة أالف )

( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على 500.000)

من هذا القانون أو تنظيمها أو  7و 6سبيل املمارسات املشار إليها في املادتين 

اقبتها "    تنفيذها أو مر

من  66و 62اما بخصوص االدخار السري املنصوص عليه في املادتين      

م هو االخر في زيادة أثمان السلع والبضائع لعدم والذي يساه 104.12القانون 

والتي بمثابة ادخار  62توفرها في السوق والذي اعتبرته الفقرة االولى من املادة 

سري حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية او الفالحين ملدخرات 

وتعتبر مثل من البضائع أو منتوجات يخفونها قصد املضاربة فيها بأي محل كان، 

هذه األفعال وغيرها مخلة باملبادئ الشريفة للتجارة من جهة ومجحفة في حق 

املستهلك من جهة أخرى. وقد عرفت ظاهرة االدخار السري تزايدا ملحوظا في 

هذه الفترة الوبائية من قبل بعض املضاربين وذلك من أجل بيع البضاعة 

ن متوفرة فيه باألسواق واملحالت املدخرة بأثمان مرتفعة في وقت ال يمكن أن تكو 

 املعدة للبيع.

من نفس  79وقد عاقب املشرع على هذه األفعال بمقتض ى املادة     

درهم وبالحبس من شهرين الى سنتين  500.000الى  100.000القانون بغرامة من 

. باإلضافة الى عقوبة تكميلية تتمثل في 66و 62لكل من خالف أحكام املادتين 

املخالفة ووسائل النقل املستعملة في ذلك أو إغالق املخازن أو  مصادرة محل
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مكاتب املحكوم عليه بصفة مؤقتة أو ملدة ال يمكن أن تفوق ثالثة أشهر حسب 

 من نفس القانون. 81مدلول املادة 

ولم يكتف املشرع بالتنصيص على الجرائم السالفة الذكر والتي يهدف     

ملتعسفين وحماية املستهلكين بل عاقب كل من من خاللها الى ردع املخالفين ا

يعرض في السوق املنتوجات او الخدمات وهو يعلم او وجب عليه العلم أنها غير 

وذلك بالحبس من ثالثة أشهر الى سنتين  538مطابقة لاللتزام العام بالسالمة

. 539الى مليون درهم أو إلحدى هاتين العقوبتين 50.000وبغرامة من خمسين ألفا 

التأكد من سالمة البضائع املعروضة للبيع ضروري بالنسبة للمنهي ألن  فواجب

في ذلك حماية لصحة املستهلك من أي مضاعفات سلبية من املمكن أن تنتج عن 

استعمالها، ونخص بالذكر أن في هذه الوضعية الوبائية قد يعمد بعض املهنيين 

نها تستجيب الى معايير الى اخراج السلع املخزنة لديهم دون التأكد املسبق من أ

الضرورية وخصوصا وأن الحالة الوبائية للبالد تزامنت مع شهر  540السالمة

                                                           
ضوا في السوق يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بأال يعر " 24.09من القانون  4مادة تنص ال 538

 إال المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا ألحكام هذا الباب". 

 3قب بالحبس من يعادون المساس بالعقوبات الجنائية األشد،  " 24.09من القانون  51تنص الفقرة االولى من المادة  539

 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من : 

 وق منتوجات أو خدمات يعلم، أو وجب عليه أن يعلم، أنها غير مطابقة لاللتزام العام بالسالمة المنصوصيعرض في الس -1

 عليه في هذا القسم..."
مال العادية أو يعتبر سليما المنتوج الذي ال يشكل أي خطر، وفق شروط االستع " 24.09من القانون  5تنص المادة   540

إلى الصيانة، أو  التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة االستعمال وعند االقتضاء شروط التشغيل والتركيب والحاجة

لحماية لصحة اقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من يشكل فقط أخطارا محدودة تتالئم مع استعمال المنتوج وتعتبر م

 وسالمة األشخاص أو الحيوانات األليفة أو الممتلكات أو البيئة.

 عند تقييم سالمة منتوج ما، يؤخذ بعين االعتبار على وجه الخصوص ما يلي : 

 عماله وصيانته ؛أ( مميزات المنتوج بما في ذلك تكوينه وتلفيفه وتوضيبه وشروط تجميعه وتركيبه واست

 ت أخرى ؛ب( تأثير المنتوج على غيره من المنتوجات إذا كان من المعقول توقع استعمال هذا المنتوج مع منتوجا

نه وكذا جميع مج( تقديم المنتوج وعنونته والتحذيرات المحتملة والتعليمات المحتملة المتعلقة باستعماله والتخلص 

 متعلقة بالمنتوج ؛البيانات أو المعلومات األخرى ال

 د( فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استعمال المنتوج. 
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رمضان املبارك وما يعرفه هذا االخير من إقبال على اقتناء عدد كبير من املنتجات 

 وبكميات هائلة.

لة كييف السياسة اجلنائية مع حاالفقرة الثانية: املظاهر القضائية لت

 ية الطوارئ الصح

 الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية اللذان كان لهما الدور املهم    

في ظل الحالة الوبائية التي تعيشها البالد وذلك عبر إصدار مجموعة من 

القوانين املتعلقة بالظرفية الراهنة، نجد السلطة القضائية بوصفها السلطة 

لقوانين. بحيث أقرت مجموعة املكلفة بالفصل في املنازعات والتفسير الرسمي ل

من االحكام الجزرية في مجموعة من القضايا املتعلقة بخرق حالة الطوارئ 

ا الصحية و نشر االخبار الزائفة املتعلقة بفيروس كورونا باإلضافة  الى تحقير هذ

األخير و التحريض على عدم االمتثال ألوامر السلطة بالتزام املواطنين محل 

 قل إال حسب األوضاع و األسباب القانونية .سكناهم و عدم التن

إال أننا سوف نقتصر على دراسة الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية     

التي  والذي تضمن العديد من الوقائع 2020أبريل  09بالقنيطرة بتاريخ 

بمقتضاها تم اسناد ظروف التشديد الى جريمة السرقة بناء على حالة الطوارئ 

التطرق الى الطريقة املعتمدة من قبل القضاء في تكييفه لجريمة  الصحية، وقبل

من القانون الجنائي، يجب أوال  510السرقة على انها جناية بمقتض ى الفصل 

 اإلحاطة بجميع العناصر التي كانت وراء هذا التكييف القضائي.

فتعتبر جريمة السرقة اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه.     

عرفتها معظم التشريعات الجنائية باختالس مال منقول مملوك للغير بنية  وقد

                                                           
قل، ال تعد وفي كل األحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السالمة أو الحصول على منتوجات أخرى تشكل خطرا أ

 "سببا كافيا العتبار منتوج ما خطيرا
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من القانون الجنائي بقوله  505وهذا ما نص عليه املشرع في الفصل  541تملكه

"من اختلس ماال مملوكا للغير يعد سارقا و يعاقب من سنة الى خمس سنوات و 

أن الوصف القانوني  درهم" . يتبين من خالل هذا الفصل 500الى  200غرامة من 

لهذه الجريمة من قبيل الجنح، ذلك لعدم تجاوزها خمس سنوات كحد أقص ى و 

هذا هو األصل في جريمة السرقة، إال أن املشرع تشدد في عقابها إذا اقترنت بظرف 

من ظروف التشديد املنصوص عليها في القانون الجنائي لتتغير بذلك من جنحة 

تي نحن بصدد الحديث عنها هي املنصوص عليها الى جناية. وظروف التشديد ال

من القانون الجنائي. حيث إن ظرف  510و 509و 508و 507في الفصول 

قد تضمن ارتكاب السرقة في أوقات  510التشديد املنصوص عليه في الفصل 

الحريق أو االنفجارات أو االنهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي 

 كارثة أخرى.

وبالرجوع الى وقائع جريمة السرقة املضمنة في الحكم السابق، فإن هذه     

االخيرة قد ارتكبت من عدة فاعلين و أثناء حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها 

تطبيقا للمرسوم بقانون  2.20.293من قبل حكومة اململكة بمقتض ى املرسوم 

ص و سالمتهم جراء انتشار والناتجة عن التهديد العام لحياة األشخا 2.20.292

و  510بمفهوم الفصل   542فيروس كورونا و هو ما يعد في نظر املحكمة "كارثة"

ذلك بالنظر ملا أحدثه انتشار هذا الفيروس في نفوس املواطنين من هلع و 

اضطراب يعجز معهما حماية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا بمنع 

ت الضرورية القصوى تحث طائلة العقاب مغادرة محل سكناهم إال في الحاال 

من قانون املسطرة  323الجنائي .        وبذلك قررت املحكمة استنادا الى املادة 

                                                           
، مطبعة الرشاد 0202، القانون الجنائي الخاص المعمق في الشروح، الطبعة األولى محمد أقبلي و عابد العمراني الميلودي 541

 152سطات، الصفحة
عتبر واقعة كارثية ، "تالمتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية 110.14حسب المادة الثالثة من القانون رقم   542

ة لعامل طبيعي بب الحاسم فيه إلى فعل القوة القاهرة غير العاديكل حدث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، و يرجع الس

 أو الى الفعل العنيف لالنسان"
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أنها غير مختصة بالبث في هذه القضية. بحيث تعتبر هذه املادة من  543الجنائية

صميم النظام العام يتوجب على املحكمة بمقتضاها كلما تبين أنها غير مختصة 

ا إلى ظروف ومالبسات القضية أن تثير ذلك بنفسها. وتبعا لذلك وتطبيقا نظر 

من القانون أعاله تقوم بإحالة الطرف الذي أقام الدعوى  390للفصل 

 العمومية على من له حق النظر. 

اقعة القانونية من منظور آخر فإننا نجدها تطرح     وإذا نظرنا الى هذه الو

ر حول: هل يمكن اعتبار فيروس كورونا سبب من العديد من األسئلة التي تتمحو 

أسباب ظروف التشديد أم سبب من اسباب التبرير واالباحة؟ وفي أي اتجاه يفسر 

 القاض ي النص الجنائي؟ 

والستجالء الغموض عن هذه االسئلة سوف نقوم باإلجابة عبر فرضية    

عن فيروس أن السبب وراء جريمة السرقة هو حالة الطوارئ الصحية الناجمة 

 كورونا املستجد. 

فاستنادا الى التصريح املضمن في الحكم والذي تم بناء على االستماع     

تمهيديا الى املتهم االول في محضر قانوني، اعترف انه حوالي الساعة الخامسة من 

التقى باملتهم الثاني فأطلعه على أنه يمر بضائقة مالية  2020مارس  31مساء يوم 

حد األكباش لتحصيل املال. ولكن ولعدم تنصيص الحكم على وينوي سرقة أ

اقعية التي كانت وراء االزمة املالية للمتهم والتي جعلته يقدم على  االسباب الو

فعل السرقة، فيمكن أن نفترض أن تكون االزمة االقتصادية التي عرفها املغرب 

ذا الفعل في هذه املرحلة بسبب فيروس كورونا من االسباب الكامنة وراء ه

وخصوصا أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية التي نجم عنها تعليق 

نشاط مجموعة من القطاعات واالنشطة املهنية والصناعية والحرفية على أثر 
                                                           

ية، الجريدة المتعلق بالمسطرة الجنائ 22.01، بتنفيذ القانون رقم 2002اكتوبر  3صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم  543

 2003يناير  30بتاريخ  5078الرسمية عدد 
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اعالن حالة الطوارئ الصحية. وإذا كان كذلك فإن تكييف هذه االفعال يجب 

إلباحة، ألنه بالرجوع الى الوصف أن ينصرف الى كونها من بين اسباب التبرير وا

القانوني لفيروس كورونا بمقتض ى الحكم السابق نجد انه اعتبره بمثابة "كارثة" 

املنصوص عليها في الفصل  544وهذا الوصف هو الصورة املقابلة للقوة القاهرة

من القانون الجنائي. وبناء على القاعدة التي تقول بعدم التوسع في تفسير  124

ي والتي من بين عناصرها ان النص الغامض يجب أن يطبق لصالح النص الجنائ

املتهم فظرف حالة الطوارئ الصحية يعتبر قوة قاهرة تجمع بين تأثير الوباء 

العاملي على توقف األنشطة االقتصادية التي كانت سببا في العديد من االزمات 

نين بالحجر الصحي املالية وبين قرارات السلطة الوصية الرامية الى إلزام املواط

 وتقييد حرياتهم. 

أن األفعال الُجرمية سواء كانت  124وما يستشف من مضمون الفصل     

جناية أو جنحة أو مخالفة تكون مبررة في مجموعة من الحاالت من بينها اضطرار 

الفاعل ماديا الى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة 

، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. فسارق الكبش بمفهوم مادية اجتنابها

هذا الفصل اضطر الى ارتكاب جريمة السرقة من اجل اجتياز ازمته املالية مما 

اقعة وقف إقامة الحد من  ينفي عنه هذه الجريمة. و نستدل في هذا الصدد بو

ن الخطاب قبل عمر رض ي هللا عنه في عام املجاعة "الرمادة" . فقد قام عمر اب

رض ي هللا عنه بوقف حد السرقة في عام الرمادة و عطل من مفعوله و لم يقطع 

أيدي الرقيق الذين سرقوا ناقة و قاموا بذبحها و ذلك بهدف أكلها، بل اقتصر 

 . 545على تغريم سيدهم بدفع ثمنها

                                                           
الة التي يستحيل من القانون الجنائي، و إنما عبر عنها المشرع بالح 124القاهرة صراحة في الفصل  لم يرد تعبير القوة  544

ن ال يكون راجعا اما يفيد أن السبب حتى يكون قوة قاهرة، ينبغي  وهذا  خارجي.معها على الفاعل ماديا اجتناب الفعل بسبب 

  للشخص ذاته
بن الخطاب " عام الرمادة"،مقال منشور بالموقع االلكتروني علي الصالبي، إدارة األزمات في عهد عمر  545

www.aljazeera.net 20 :30 ، على الساعة 26/05/2020، تاريخ االطالع 

http://www.aljazeera.net/
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املطلب الثاني: املظاهر التنظيمية لتكييف السياسة اجلنائية مع حالة 

 ية الطوارئ الصح

لم تنحصر مظاهر تكييف السياسة الجنائية مع حالة الطوارئ     

الصحية في بروز قوانين وممارسات قضائية فقط بل تعدى األمر ذلك إلى 

مجموعة من اإلجراءات التنظيمية  ذات الطبيعة االحترازية و التي تهدف إلى 

ات التقليص من حدة تداعيات فيروس كورونا املستجد، فقد عرفت املؤسس

السجنية بوصفها فضاء يحوي العديد من املواطنين الخاضعين لعقوبات 

حبسية مختلفة العديد من التدابير التي تهدف الى ابعاد الوباء عن هذه التكتالت 

البشرية )الفقرة األولى( و لنفس الغرض سارعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ 

ت املواطنين و حماية مصالحهم عن اإلجراءات التقنية الرامية الى تدبير متطلبا

 بعد ) الفقرة الثانية( 

 الفقرة األوىل : واقع املؤسسات السجنية يف ظل حالة الطوارئ الصحية 

سوف نقوم من خالل هذه الفقرة بعرض مختلف إجراءات الحماية     

التي تهدف الى وقاية السجناء من فتك فيروس كورونا املستجد )أوال( ثم الحديث 

لك عن تداعيات ازمة االعتقال االحتياطي في هذه الفترة وبعض الحلول بعد ذ

 املقترحة )ثانيا(

 أوال : محاية السجناء يف ظل حالة الطوارئ الصحية

املتعلق بتنظيم وتسيير  23.98حسب املادة الثانية من القانون رقم     

املؤسسات السجنية "تستقبل املؤسسات السجنية األشخاص الصادرة في 

قهم تدابير قضائية سالبة للحرية، تقسم املؤسسات السجنية إلى مجموعتين: ح

السجون املحلية وهي مخصصة بصفة عامة إليواء املعتقلين االحتياطيين 

واملحكوم عليهم بعقوبات قصيرة األمد واملكرهين بدنيا. املؤسسات السجنية 
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"ّ ومن هذا 546بعده املخصصة إليواء املدانين واملنصوص عليه في املادة الثامنة

املنطلق يتبين لنا أن املؤسسة السجنية بوصفها إحدى املؤسسات املكلفة بإيواء 

األفراد الذين صدرت في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية، تشمل داخلها 

 أعداد كبيرة من النزالء.

ورغم حسنات العفو امللكي الذي يخفض عدد السجناء باآلالف سنويا،     

غرب ال زال يحطم كل األرقام القياسية في اكتظاظ السجون بسبب آفة إال أن امل

االعتقال االحتياطي والقانون الجنائي الذي يحمل بعض األخطاء واملخالفات إلى 

 مصف الجرائم، عالوة على غياب العقوبات البديلة.

ولكل هذه االسباب سوف نقوم بعرض مجموعة من االجراءات التي      

من املؤسسات من قبيل النيابة العامة ووزارة العدل من اجل نهجتها مجموعة 

وقاية السجناء من فيروس كورونا املستجد خصوصا وأنهم في وضعية ال 

يتمتعون فيها بالحرية الكاملة التي تمكنهم من وقاية أنفسهم بالطرق املتاحة 

بااللتفاتة  واملتوفرة لباقي املواطنين. وقبل التطرق لهذه التدابير وجب البدء أوال 

السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس في إطار العناية املوصولة التي 

يحيط بها نصره هللا رعاية املعتقلين باملؤسسات السجنية واالصالحية وذلك في 

من الدستور "يمارس امللك حق العفو" باإلضافة الى  58إطار مقتضيات الفصل 

تعتبر العفو امللكي كواحد من األسباب املؤدية  من القانون الجنائي التي 93املادة 

معتقال بناء على  5654الى انقضاء العقوبة واالعفاء منها. فقد تفضل بعفوه على 

االعتبارات االنسانية التي ما فتئ يؤكد عليها حماية لصحتهم وسالمتهم والسيما 

ا العفو في هذه الظروف الصعبة. بحيث تم انتقاء املعتقلين املستفيدين من هذ

بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين االعتبار سنهم 

                                                           
  23.98من القانون  8أنظر المادة   546
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وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم وما أبانوا عنه من حسن السيرة 

والسلوك واالنضباط طيلة مدة اعتقالهم. وسوف تتم هذه العملية بصورة 

الطوارئ الصحية تدريجية وذلك اعتبارا للظروف االستثنائية املرتبطة بحالة 

اقبة واالختبارات الطبية ولعملية الحجر  باإلضافة الى إخضاع املعتقلين للمر

 الصحي الالزمة في منازلهم للتأكد من سالمتهم. 

أما بخصوص مختلف االجراءات االحترازية وحرصا من النيابة العامة     

ياسة على حماية حقوق االطفال في مختلف الوضعيات وتنفيذا ملضامين الس

الجنائية الوطنية وانسجاما مع القواعد الدولية فقد عملت رئاسة النيابة 

مارس  18العامة في شخص رئيسها محمد عبد النبوي الى إصدار دورية بتاريخ 

لجميع النيابات العامة باململكة، الهدف منها دراسة وضعية األحداث  2020

طر تفش ي فيروس كورونا املودعين بمراكز حماية الطفولة بهدف حمايتهم من خ

وذلك ألن وضعية هؤالء قد تسهل من انتقال الوباء بالنظر الى االكتظاظ الذي 

تعاني منه املؤسسات السجنية باإلضافة الى محدودية طاقتها االستيعابية. 

وللعمل على وقاية كل من األحداث واألطر االدارية والتربوية املشرفة عليهم أمر 

دراسة وضعية األحداث من أجل بحث إمكانية تقديم رئيس النيابة العامة ب

من  516و 501طلبات بتغيير التدابير املتخذة في حقهم وفقا ملقتضيات املادتين 

من  547471بإلغاء التدابير املؤقتة املتخذة في إطار املادة  قانون املسطرة الجنائية

                                                           

الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد يمكن للقاضي في قضايا "من قانون المسطرة الجنائية  471المادة  547

 أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:

  الثقة؛ب جدير شخص إلى حاضنه أو إلى أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو أبويه إلى -1

 للمالحظة؛ مركز إلى -2

 الغاية؛ لهذه معدة خصوصية أو عمومية بمؤسسة اإليواء قسم إلى -3

 حالة في باألخص صحية مؤسسة إلى أو الطفولة برعاية مكلفة ؤسسة عموميةمإلى مصلحة عمومية أو  -4

 التسمم؛ = من الحدث معالجة ضرورة
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ة نفس القانون وتسليم األحداث ألسرهم كلما كانت وضعيتهم القانوني

ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك. وبناء على توصيات املنظمات الدولية ومراعاة 

للمصلحة الفضلى لألطفال فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية أخرى 

وفي نفس السياق أكدت على تفادي االحتفاظ باألحداث  2020ماي  18بتاريخ 

رحلة الحالية على عند خرقهم لتدابير حالة الطوارئ الصحية واالقتصار في امل

تسليمهم للولي القانوني حفاظا على صحتهم وسالمتهم، وبهذا القرار سوف يتم 

 اإلفراج على جميع األحداث وإلحاقهم بأسرهم.

ومن التدابير املهمة التي اتخذتها النيابة العامة أيضا، االجراء املتعلق      

ن بعد خالل فترة الحجر بتسهيل تخابر املعتقلين مع دفاعهم لتجهيز املحاكمات ع

الصحي بحيث كان هذا موضوع للدورية الصادرة عن النيابة العامة واملوجهة الى 

افقت املندوبية 2020أبريل  29كافة النيابات العامة باململكة بتاريخ  . فقد و

العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج على تمكين السجناء الذين ستعرض 

تقنيات املحاكمة عن بعد من التحدث هاتفيا مع قضاياهم على املحاكم عبر 

محاميهم قبل الجلسة، ولهذا الغرض تكون النيابة العامة ملزمة بأن تقوم 

بإحالة اسم املحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثالثة أيام قبل التاريخ املقرر 

لعقد الجلسة على مصالح املؤسسة السجنية املعنية بحيث تتولى هذه االخيرة 

ط االتصال بين املحامي والسجين. كما سوف تمكن النيابة العامة كذلك رب

جميع هيئات املحامين بهذه االمكانية وذلك عبر دعوتهم بواسطة اشعار لتقديم 

                                                           
 أو للدولة التابعة لمعالجةل المهني أو التكوين أو للتربية أو الدراسة المعدة المعاهد أو المؤسسات إحدى إلى -5

 المهمة؛ بهذه للقيام مقبولة خصوصية مؤسسة إلى أو الغاية لهذه مؤهلة عمومية إلدارة

 .لى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغايةإ -6

 أن كنهفيم عميقا، فحصا تستوجب العام سلوكه أو النفسانية أو الصحية الحدث حالة أن األحداث قاضي رأى إذا

 مؤهل لذلك. مقبول بمركز أشهر ثالثة ال تتجاوز لمدة مؤقتا بإيداعه يأمر

  المحروسة. الحرية نظام تحت السابقة تباشر التدابير أن الحال اقتضى إن يمكن

 لإللغاء دائما طعن وتكون قابلة كل رغم المؤقتة التدابير تنفذ هذه
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طلباتهم اليها وسوف تعمل تبعا لذلك على تضمين رقم هواتف املحاميين الذين 

 سوف يتم االتصال بهم. 

الوقائية جزء ال يتجزأ من السياسة  وتعتبر جميع هذه االجراءات    

الجنائية التي تعرفها حالة الطوارئ الصحية وذلك حماية لصحة وسالمة 

 السجناء بوصفهم مواطنين ينتمون لهذا البلد.

 ل حالة الطوارئ الصحية ظثانيا : أزمة االعتقال االحتياطي يف 

وا رشداء أو إن الحديث عن االجراءات املتعلقة بفئة السجناء سواء كان    

احداث والتدابير التي تم اتخاذها في حقهم في خضم هذه املرحلة الوبائية، يجرنا 

للحديث أيضا عن اجراء اخر يمثل مرحلة مهمة في سير املحاكمة الجنائية وهو 

االعتقال االحتياطي الذي يرمي الى االحتفاظ باملتهم في السجن وسلب حريته ملدة 

حسب الفقرة  548عرف هذا االخير املعتقل احتياطيا معينة حددها املشرع. و قد

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات  54923.98الثانية من املادة االولى من القانون 

السجنية  بأنه "كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي باإلدانة، سواء كان 

 ظنينا أو متابعا أو متهم" . 

ي ساهمت في اكتظاظ املؤسسات ويعتبر هذا االجراء من بين االسباب الت    

السجنية، لذلك فمن الخطير أن يتم اللجوء الى االعتقال االحتياطي في هذه 

الفترة الوبائية خصوصا وأنه يعتبر اجراء دو طبيعة استثنائية يتم اللجوء اليه 

من قبل القاض ي ليضمن إحضار املتهم في جميع مراحل املتابعة القضائية أو 

الضحية وعائلته أو لحماية املجتمع مما قد يرتكبه من لحمايته من انتقام 

جرائم أخرى. ومن هذا املنطلق نرى أن طبيعة الفعل الجرمي هي السبب وراء 

                                                           
شخص تمت متابعته  " يعتبر المعتقل االحتياطي كلمن قانون المسطرة الجنائي  618عرفته كذلك الفقرة الثانية من المادة   548

 جنائيا ولم يصدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به"
 المتعلق بتنظيم و تسيير 23.98، بتنفيذ القانون رقم 1999أغسطس  25صادر في  1.99.200ظهير شريف رقم   549

 . 1999اكتوبر  9بتاريخ  4726المؤسسات السجنية، الجريدة الرسمية عدد 
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تقرير املتابعة إما في حالة سراح او في حالة اعتقال. لذلك فإن ترشيد االعتقال 

 االحتياطي اآلن أصبح مسألة ضرورية للحفاظ على أمن وسالمة األفراد.

ونجد املشرع املغربي قد ضمن العديد من االجراءات البديلة لالعتقال     

االحتياطي بقانون املسطرة الجنائية والتي يمكن اللجوء اليها في حالة الجنح 

واملخالفات قصد تخفيف العبء على املؤسسات السجنية وباألخص اجراءات 

 ء.واالختالط بباقي السجنا يوما قبل توزيع املعتقلين على الزنازين 14العزل ملدة 

لذلك وجب تفعيل مقتضيات الكفالة املالية والشخصية كما نص على      

من قانون املسطرة الجنائية، بحيث يتم دفع مبلغ  550178هذا املشرع في املادة 

الكفالة نقدا أو بواسطة شيك معتمد من البنك أو بشيك يقدمه محامي املتهم.  

منها املشرع بمجموعة من املزايا أولها متابعة املتهم ونجد أن هذه الضمانة قد ض

في حالة سراح وعدم الزج به في السجن ثم الحد من ظاهرة االكتظاظ داخل 

املؤسسات السجنية كما ذكرنا سابقا، وأيضا في حالة تخلف املتهم عن حضور 

 الجلسات املعني بها تكون الكفالة موردا اضافيا لخزينة الدولة. اما بالنسبة

للكفالة الشخصية فتعتبر هي االخرى من الضمانات الضرورية  التي تضمن 

حضور املتهم لجميع االجراءات القضائية، فقد نص املشرع على هذا االجراء في  

الفقرة الثانية من املادة أعاله و التي تقول " يمكن أن يتوقف هذا االفراج على 

 خصية" وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة ش

                                                           
يابة العامة " يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النون المسطرة الجنائية من قان 178ينص الفصل   550

الحضور لجميع ب، أن يأمر باإلفراج المؤقت تلقائيا، إذا كان اإلفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم 

ا يمكن ربط نقالته أو باإلقامة في مكان معين، كماجراءات الدعوي كلما دعي لذلك، و بأن يخبر قاضي التحقيق بجميع ت

بالمتهم أثناء  اإلفراج المؤقت بإدالء المعني ياإلمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكلفتها

. يمكن صيةمدة هذا اإلفراج. يمكن كذلك ان يتوقف هذا االفراج على وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخ

 160ي المواد فعالوة على ذلك ان يكون االفراج المؤقت مرفقا= =بالوضع تحت المراقبة القضايا وفقا  للشكليات المقررة 

يق أن يبت في اعاله. يمكن للنيابة العامة ايضا ان تلتمس في كل وقت وحين االفراج المؤقت، و على قاضي التحق 174الى 

 خ تقديم هذه الملتمسات"ذلك خالل أجل خمسة ايام من تاري
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أيضا يجب تفعيل مقتضيات الصلح الجنائي الذي يعد احدى الوسائل 

البديلة لفض املنازعات التي تدخل ضمن الوسائل البديلة للدعوى العمومية 

في اطار العدالة الرضائية. ويمكن تعريفه انه تصرف قانوني اجرائي بمقتضاه 

هما في تهم في التعبير عن رغبتتتالقى ارادة املجني عليه أو وكيله الخاص مع ارادة امل

من قانون املسطرة  41انهاء الخصومة الجنائية وهذا ما نصت عله املادة 

الجنائية " يمكن للمتضرر أو املشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية كلما تعلق 

االمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة ال تتجاوز حدها 

أن يطلب من وكيل امللك تضمين الصلح بينهما في محضر درهم،  5000االقص ى 

." 

اقبة القضائية املنصوص عليها في الفرع      أيضا تفعيل مقتضيات املر

االول من الباب التاسع من قانون املسطرة الجنائية، فقد جاء في الفقرة االولى 

اقبة القضائية في أية مر  160من املادة  حلة من أنه "يمكن وضع املتهم تحت املر

مراحل التحقيق ملدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، خاصة ألجل ضمان 

حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن األشخاص أو على 

من نفس القانون  551161النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا" واضافة املادة 
                                                           

ة، الخضوع يتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائي "من قانون المسطرة الجنائية  161تنص المادة   551

 تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو االلتزامات التالية:

 ( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛1

ددها ( عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب التي يح2

 القاضي المذكور؛

 ( عدم التردد على بعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛3

 ( إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛  4 

 والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ ( التقدم بصفة دورية أمام المصالح5

 ( االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف6

 القاضي؛

 ( الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛7

 ( إغالق الحدود؛8



  

  

  436P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

اقبة القضائية و التي ترجع  مجموعة من االجراءات التي تتعلق بكيفية سير املر

في تقريرها الى السلطة التقديرية لقاض ي التحقيق الذي يلزم املتهم بواحد أو اكثر 

افق و  من التدابير املضمنة في املادة السابقة، و بدراسة مقتضياتها نجد انها تتو

الوضعية الوبائية التي تعيشها البالد ألنها سوف تمكن املتهم من وقاية نفسه و 

الذي  161بالحجر الصحي و ذلك  حسب التدبير الثاني الوارد في املادة  التزامه

يقول بعدم التغيب عن املنزل أو املسكن املحدد من طرف قاض ي التحقيق إال 

وفق الشروط و االسباب التي يحددها القاض ي املذكور. أما من جانب املحكمة 

اقبة ا ملتهم عبر تقدمه بصفة فالتدبير الخامس من نفس املادة فإنه يمكنها من مر

 دورية امام املصالح و السلطات املعنية من طرف قاض ي التحقيق .

ونخلص في االخير الى ان جميع هذه االجراءات البديلة لالعتقال     

االحتياطي سوف تمكن من عدم تكدس املعتقلين بالسجون باإلضافة الى تجنب 

لين من إيواء وإطعام ارهاق كاهل الدولة ماديا من خالل متطلبات املعتق
                                                           

درك الملكي لمتعلقة بهويته السيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو ال( تقديم الوثائق ا9

 مقابل وصل؛

كن لقاضي ( المنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويم10

 ؛التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني

 ( المنع من االتصال ببعض األشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛11

 ( الخضوع لتدابير الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛12

للمعني  لمادية( إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع األخذ بعين االعتبار الحالة ا13

 باألمر؛

النقابية،  ( عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام االنتخابية أو14

تكاب جريمة جديدة وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ار

عام للملك يحيل األمر المعني. غير أنه إذا تعلق األمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل اللها عالقة بممارسة النشاط 

نون المنظم من القا 69إلى  65بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 

 ار بنفسه. =خ اإلحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرلمهنة المحاماة.  وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاري

 مذكور.من القانون ال 93وما يليها إلى المادة  90يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً ألحكام المادة 

 ( عدم إصدار الشيكات؛15

 ؛( عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى المصالح األمنية المختصة مقابل وصل16

 ات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛( تقديم ضمان17

 ( إثبات مساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه."18
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وتمريض، باإلضافة الى تجنيب اصابتهم بفيروس كورونا املستجد. خصوصا وأن 

 340تقرير املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج قد صرح بإصابة 

منهم بالسجن املحلي بمدينة  % 94 ابريل املاض ي، 14سجينا بفيروس كورونا منذ 

حالة اصابة بالفيروس ما زالت رهن  99نة طنجة وورزازات والسجن املحلي بمدي

حالة تعافي تم االفراج عنها  13االعتقال باملؤسسات السجنية تخضع للعالج و

مما يدل على ان املؤسسات  552إما بنهاية العقوبة او املتابعة في حالة سراح 

 السجنية أصبحت مهددة بتفش ي هذا الوباء الخطير.

 ظل يفتخذة من قبل النيابة العامة تقنية املالفقرة الثانية: التدابري ال

   حالة الطوارئ الصحية

لقد ساهمت تكنولوجيا املعلوميات والرقمنة بال شك في التخفيف من     

معاناة املغاربة خالل مرحلة الحجر الصحي وذلك من خالل اعتماد مجموعة من 

في إطار سياسة  التدابير الرامية الى تسهيل االجراءات القانونية عن بعد وذلك

الرقمنة التي تعرفها البالد، بحيث يتمظهر كل هذا من خالل الجهود املبذولة من 

قبل النيابة العامة بخصوص الحفاظ على اختصاصها في تلقي الشكايات ولو في 

من  40ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. فتطبيقا للفقرة االولى من املادة 

على اختصاص وكيل امللك في تلقى الشكايات  التي تنص قانون املسطرة الجنائية

والوشايات واملحاضر واتخاذه بشأنها ما يراه مالئما وتطبيقا ايضا ملقتضيات 

 من نفس القانون فإن الوكيل العام للملك هو اآلخر  49الفقرة الرابعة من املادة 

افق  يتلقى الشكايات والوشايات واملحاضر وتكريسا ملبدأ استمرارية املر

 ومية.العم

                                                           
تاريخ االطالع www.mapexpress.ma تقرير أوردته وكالة المغرب العربي لألنباء عبر موقعها االلكتروني    552

 15:30على الساعة  21/05/2020
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يقتض ي  2020ماي  16فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة بالغا بتاريخ      

افد املتقاضين على النيابات العامة وذلك عبر دعوة املواطنين  التقليص من تو

اللذين يرغبون في تقديم الشكايات أن يتوجهوا بها الى السادة الوكالء العامين 

ملحاكم االبتدائية بواسطة الفاكس أو للملك بمحاكم االستئناف ووكالء امللك با

بواسطة البريد االلكتروني والخاص بالنيابات العامة املعنية وكذلك على صفحة 

عن طريق بوابة   www.pmp.ma املوقع االلكتروني لرئاسة النيابة العامة

 الشكايات االلكترونية.

الطفال ضحايا العنف في فترة الحجر أما بخصوص فئة النساء وا    

الصحي وملا لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على حقوقهم وكرامتهم، فقد عرف 

املشرع العنف ضد النساء بمقتض ى الفقرة االولى من املادة االولى من القانون 

بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع اساسه التمييز ضد املرأة  103.13553رقم 

 يترتب عليه ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي.بسبب الجنس، 

ورعاية من رئاسة النيابة العامة لهذه الفئة املعنفة في هذه الوضعية      

ابريل  30الصعبة فقد أصدرت دورية الى جميع النيابات العامة باململكة بتاريخ 

الى ومنحت النساء واالطفال ضحايا العنف تقديم شكاياتهم دون التنقل  2020

مقر املحكمة. وعمال بهذه الدورية قامت جميع النيابات العامة بتوفير عناوين 

 البريد االلكتروني الخاص بهم لهذه الغاية باإلضافة الى أرقام الهواتف العاملة

بمصلحة تلقي الشكايات من أجل تلقي هذه االخيرة واتخاذ ما هو مناسب للحد 

 من هذه الظاهرة.
 

 تم بحمد هللا
 

                                                           
ضد  المتعلق بمحاربة العنف 103.13، بتنفيذ القانون رقم 2018فبراير  22صادر في  1.18.19ظهير شريف رقم   553

 .2018مارس  12بتاريخ  6655النساء، الجريدة الرسمية عدد 

http://www.pmp.ma/
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 ورضرضأ حممدالسيد  
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 
 

 من احملكمة االلكرتونية إىل احملاكمة االلكرتونية
 يف ظل جائحة وباء كورونا

 

 :ةــــمقدم

 إن التطور التكنولوجي الذي فرض نفسه اليوم على كل املجتمعات في     

شتى مجاالت حياتها، أدى إلى استجابة كل الدول إلى ضرورة خوض غمار التغيير 

تها اإلصالحية وعلى جميع املستويات  وإدخال هذه التكنولوجيا في صلب مخططا

افق الحيوية  والقطاعات، خصوصا قطاع اإلدارة الذي يعتبر مركز ونواة كل املر

مرفق العدالة الذي سعت العديد ألي دولة، وقد كان لهذا األمر أثر مباشر على 

من التشريعات املقارنة إلى ادخال الوسائل املعلوماتية والذكاء االصطناعي اليه، 

فأصبحنا نسمع باملحكمة االلكترونية وأنظمة التقاض ي االلكتروني والقاض ي 

                                       سعيد عليدالسيد                              
 

 املدني واملعامالتطالب باحث مباسرت القانون    

 االلكرتونية ـ اجلديدة 

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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االلكتروني التي ساهمت بشكل كبيرا جدا في تحقيق قفزة نوعية في مجال 

هذه األنظمة عدم توقف مرفق العدالة مهما حصل من التقاض ي، حيث تضمن 

أزمات كانت ستؤدي لتوقيفه في حالته التقليدية، وبالتالي تحقيق الهدف 

 األساس ي املرجو من هذا األخير أال وهو حماية حقوق األفراد وصيانتها.

وخير مثال على ذلك أزمة وباء كورونا التي عصفت بالعالم أجمع وأثرت    

اعات ومجاالت الحياة بفرضه ضرورة التباعد االجتماعي بين على كل القط

االفراد، فكان الحل ملواجهة هذه الظرفية هو االستعانة بالخدمات التي تقدمها 

 الوسائل االلكترونية ملا توفره من حلول بديلة وناجعة.     

من الواضح أن وباء كورونا املستجد لم يقدم للعالم املوت واملرض     

جاء أيضا ليقدم عددا من الدروس ويعيد انتاج جملة من املفاهيم أو  فقط، بل

يصحح عدد من االختالالت أو يؤسس لنماذج جديدة للعالقات بين الحكومات 

 وحتى بين االفراد.

ومن املعلوم ان هذه الجائحة قد أثرت بشكل كبير على شتى مناحي     

ا قتصاد الدول، ومن بين الحياة وأرخت بظاللها على القطاعات االنتاجية و

القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة ببالدنا نجد قطاع العدل، حيث تم تعطيل 

 جل الجلسات وتأخير امللفات على حالتها باستثناء النزر القليل منها. 

ويمكن القول، عمال بمقولة رب ضارة نافعة، بأن هذه الجائحة سيكون     

تجاه التفكير في رقمنة التقاض ي بعد أن كان لها من الفضل الكثير في الدفع في ا

أفقر ال يتعدى رقمنة املحاكم في إطار تنزيل مشروع اإلدارة االلكترونية التي كانت 

 مطمح اململكة املغربية مند أواخر القرن املاض ي.
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وسنعرض في هذا املقال النظرة االستراتيجية للمملكة بخصوص قطاع     

على أن نتفصل في  ،منه املحور األول في  وروناالعدل في زمن ما قبل جائحة ك

أثر الجائحة على هذه النظرة واالنتقال بها نحو آفاق أوسع، ربما في  املحور الثاني

لم تكن لتوضع على طاولة النقاش لوال هذا الكائن املجهري الذي ألح على إعادة 

العتبار النظر في هذه االستراتيجية، وتناولها وفق منظور جديد يأخذ بعين ا

تخطي حدود الزمان واملكان في الولوج الى خدمات العدالة باملغرب. باإلضافة إلى 

الحرص على إبقاء أبوابها مفتوحة للمواطنين مرتفقين كانوا أو متقاضين حتى في 

زمن الكوارث واألوبئة؛ وربما عند تحقق هذا املقصد، يمكننا حينها الحديث فعال 

 جية املغربية في قطاع العدل.عن نجاعة الرؤيا واالستراتي

املبحث األول: رهان  اعتمدنا على التصميم التالي: كل ذلك من خاللو    

املبحث الثاني: جائحة كورونا والتوجه نحو التقاض ي . املحكمة الرقمية باملغرب

 االلكتروني
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 املبحث األول: رهان احملكمة الرقمية باملغرب

ملتقدمة دورا محوريا في تدوير عجلة التنمية، تلعب اإلدارة في الدول ا    

بحيث تعتبر أداة ليس فقط إلدارة الخدمات أو توفير وثائق معينة، بل ركيزة لخلق 

الثروة وتحريك دواليب االقتصاد واإلسهام في إنعاش االستثمار وتوفير املناخ 

هم في السليم له، ولها يد في خلق الرأسمال املادي بمعية القطاع الخاص، وتسا

حل إشكاليات البطالة والركود االقتصادي، وتساعد في تعميم الخدمات 

االجتماعية للمواطنين؛ وبالتالي فهي ترفع من قدرات التنمية البشرية لكل بلد 

 متى اتسمت بالشروط العلمية املتطلبة فيها.

ولتحقيق هذا املكسب عمل املغرب على إرساء تصور اإلدارة اإللكترونية     

كبة تطور العصر ولالستفادة مما سبق ذكره من النتائج اإليجابية لحسن ملوا

اقع وتعميمها على جميع  اإلدارة والتسيير، وقد عمل على تنزيلها الى ارض الو

القطاعات الحكومية ومن بينها قطاع العدل حيث أصبحنا نتحدث عن محاكم 

افر فيها شروط العصرنة.  ذات أرضية رقمية تتو

 اإلدارة اإللكرتونية بني التخطيط والتشريع  املطلب األول:

سنعالج هذا املطلب من خالل فقرتين، نتعرف في األولى على سياقات    

التفكير في اإلدارة االلكترونية باملغرب، ونتعرض في الثانية للتشريع املغربي 

 وتأسيسه لإلدارة االلكترونية.
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 بية الكرتونيةالفقرة األوىل: سياقات التفكري يف إدارة مغر

 1995تداعيات تقرير البنك الدولي لسنة  أ

 1995كان للتقرير الذي أصدره البنك الدولي حول اإلدارة املغربية سنة 

وقعا كبيرا على حكومة البالد، حيث رصد مجموعة من االختالالت البنيوية التي 

 عرفتها اإلدارة ومن بينها عدم تحديث الوظيفة العمومية.

على تقديم  1999لتوصيات، عملت "حكومة التناوب" سنة وتنفيذا لهذه ا

"ميثاق حسن التدبير" والذي كان من بين أهدافه تخليق املرفق العمومي 

 وإخراج اإلدارة اإللكترونية.

 والخطابات امللكية السامية 2011دستور  ب

أصبح خطاب إصالح اإلدارة وتحديثها أكثر جدية  2011بعد دستور سنة 

، حيث أصبحنا نتحدث على تغيير أنماط التدبير اإلداري واملالي وذا أولوية قصوى 

التقليدية، واللجوء إلى التقنيات الحديثة للتنظيم املتمثلة في الحكامة الجيدة 

واالستغناء عن الطرق البيروقراطية العتيقة، مما يعني االعتماد على األساليب 

وبذلك تكون الحكامة  الحديثة املعتمدة في التصور الجديد لتقنية اإلدارة،

متكاملة ومتناغمة مع مفهوم تحديث اإلدارة التي تتطلب حكامة جيدة عبر تبني 

طرق وأساليب جديدة تكون أولويتها هي خدمة املرتفقين بالدرجة األولى، والتدبير 

 املرتكز على أساس النتائج وتبسيط املساطر.

لتحديات التي هذا ونظرا لكون اإلدارة مدعوة للمساهمة في مواجهة ا

تواجه املغرب خصوصا في مجال التنمية، فقد ظل إصالحها أهم انشغاالت 

بشدة في الخطاب السامي  واهتمامات املؤسسة امللكية، حيث أثير موضوعها

الذي ألقاه جاللة امللك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من 
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في الرسالة السامية املوجهة إلى . و2016الوالية التشريعية العاشرة سنة 

املشاركين في املنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا الذي نظمته وزارة إصالح 

 بالصخيرات.  2018اإلدارة والوظيفة العمومية سنة 

غير أنه يبقى أهم رهان رفعته اململكة املغربية بهذا الصدد هو استراتيجية 

خيرة في الدفع نحو إدارة مغربية بتوجه املغرب الرقمي، فكيف أسهمت هذه األ 

 عصري رقمي؟

 استراتيجية املغرب الرقمي واإلدارة االلكترونية ج

في إطار تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال، درج املغرب على وضع  

برامج واستراتيجيات وطنية لتنزيل القطاع الرقمي وخلق مجتمع املعلومات، كان 

. غير أنها لم تحقق كل األهداف املرجوة 2013رقمي آخرها استراتيجية املغرب ال

، والذي تشرف وزارة 2020منها ليتم اعتماد استراتيجية املغرب الرقمي لسنة 

 الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي على تنزيله. 

وتهدف استراتيجية املغرب الرقمي إلى جعل املغرب مركزا إقليميا في 

افق تكنولوجيا املعلوما ت واالتصال. وهي تتمحور حول مختلف املجاالت واملر

العمومية املوجهة نحو املواطنين، وتحسين إنتاجية املقوالت الصغرى 

واملتوسطة والصناعات الصغرى واملتوسطة، ونشوء صناعة تكنولوجيا 

 املعلومات. 

وتبقى أهم أولويات هذه االستراتيجية هي تحديث اإلدارة وتقريبها من 

ها، وذلك بتعزيز اإلدارة اإللكترونية من خالل القيام بإعادة هيكلة مرتفقي

اإلدارات، إضافة إلى ترشيد وتحديث املنصات املعلوماتية، والعمل على تقليص 
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وكذلك من  .الفجوة الرقمية في املجتمع، بتعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة

 مخطط.خالل تأهيل العنصر البشري الذي يمثل تحديا أمام أي 

 تأسيس إلدارة الكرتونيةالفقرة الثانية: التشريع املغربي وال

إن تعميم اإلدارة اإللكترونية وتحقيق مختلف األهداف املرجوة من     

تطبيقها، يرتبط بمدى قدرة املشرع من خالل مختلف القوانين على تنظيمها 

 .ومواكبة مستجداتها

الرقمية بموجب القانون رقم في هذا اإلطار ثم إحداث وكالة التنمية     

لهذه الوكالة،  2020، حيث سيسند تفعيل استراتيجية املغرب الرقمي 61.16554

والغاية هي جعل املغرب ضمن البلدان املنتجة للتكنولوجيا الرقمية على املدى 

املتوسط إلضفاء قيمة على االقتصاد الوطني، عالوة على تحسين جاذبية املغرب 

 الرقمي. لالستثمار في املجال

من القانون رقم  3أما بالنسبة ملهام الوكالة، فهي محددة حسب املادة     

، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية، وكذا تشجيع 61.16

 نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين املواطنين.

لمواطنات ينص على أنه "ل 27فنجد الفصل  2011وبالرجوع الى دستور     

واملواطنين حق الحصول على املعلومات املوجودة في حوزة اإلدارات العمومية، 

 واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام"..

حيث  31.13555وتأكيدا لهذا التوجه الدستوري، صدر القانون رقم     

  .ينظم الحق في الحصول على املعلومات

                                                           
لرقمية، منشور االمحدثة بموجبه وكالة التنمية  61.16بتنفيذ القانون  2017غشت  30ريخ الصادر بتا 1.17.27ظهير شريف رقم  - 554

 .5058، الصفحة 2017شتنبر  14وتاريخ  6604بالجريدة الرسمية عدد 
اير فبر 22ريخ بتا 1.18.15المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  31.13القانون رقم  - 555

 .1438، الصفحة 2018مارس  12وتاريخ  6655منشور بالجريدة الرسمية عدد  2018
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ود على أن "الهيآت املعنية في حد 31.13من القانون رقم  10جاء في املادة     

اختصاصها، أن تقوم في حدود اإلمكان، بنشر الحد األقص ى من املعلومات التي 

بحوزتها والتي ال تندرج ضمن االستثناءات في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل 

ة للهيئات النشر املتاحة خاصة اإللكترونية منها، بما فيها البوابات الوطني

 .وهذا يدل على األهمية التي أوالها القانون للبعد اإللكتروني .العمومية"

إن هذا اإلجراء األخير من شأنه تسريع وثيرة الحصول على املعلومات،     

 .وتجنب املشاكل الزمكانية التي يمكن الوقوع فيها عند القيام باالطالع املباشر

وطني املنصب على تطوير تكنولوجيا عموما فاملشرع انتصر للتوجه ال    

املعلومات واالتصال، خاصة فيما يتعلق باإلدارة اإللكترونية، وهذا ما يمكن 

 .مالحظته من خالل القانون الجديد املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات

 املطلب الثاني: احملكمة الرقمية كنموذج لإلدارة الرقمية

ها وزارة العدل بشأن إصالح منظومة العدالة، في إطار األوراش التي فتحت    

رهانا يؤسس لتصور جديد يرتقي بالطريقة املتبعة في  556شكلت املحكمة الرقمية

االجراءات بمحاكم اململكة من مستواها التقليدي املادي إلى مستوى رقمي، 

 تستثمر فيه منجزات الثورة الرقمية وتطور تكنولوجيا االتصاالت.

جاء في ميثاق اصالح منظومة العدالة، من خالل وضع وكل ذلك كما     

املخطط املديري إلرساء مقومات املحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية 

التحتية التكنولوجية لإلدارة القضائية، وتوفير األنظمة املعلوماتية اآلمنة، 

                                                           
ة، ويتألف من شبكة "حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود يسمح ببرمجة الدعوى اإللكترونييمكن تعريف المحكمة االلكترونية بأنها  - 556

ة، ويباشر من خالله ظهور المكاني اإللكتروني لوحدات قضائية وإداريالربط الدولية )األنترنت( إضافة إلى مبنى المحكمة، بحيث يتيح ال

اد آلية تقنية مجموعة من القضاة مهمة النظر في الدعامى والفصل فيها بموجب تشريعات تخولهم مباشرة اإلجراءات القضائية مع اعتم

 فائقة الحداثة لتدوين اإلجراءات القضائية، وحفظ تداول ملفات الدعوى.

 .50، ص. 2010، سوريا، سنة 47، مجلة المعلوميات، السنة الخامسة، العدد جال، المحكمة اإللكترونيةنهى ال -
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وتحديد  والبرامج املتعلقة بإدارة القضايا واملساطر، مع تأهيل املوارد البشرية،

 آجال التنفيذ.

وأيضا من خالل تعديل املقتضيات القانونية، السيما اإلجرائية منها،     

بما يمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام املحاكم، 

 ونزع التجسيد املادي عن اإلجراءات واملساطر القضائية.

امل بين مختلف مكونات واعتماد التوقيع االلكتروني على صعيد التع   

اإلدارة القضائية، وأيضا اعتماد األداء االلكتروني الستيفاء الرسوم واملصاريف 

 .557القضائية والغرامات

وعليه سنتناول في هذا املطلب أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها قبل زمن     

همت وباء كورونا وذلك يتمثل في البنية التحتية والخدمات االلكترونية التي سا

في تنزيل مشروع املحكمة الرقمية في الفقرة األولى، ونكرس الفقرة الثانية 

للحديث عن املستجدات التشريعية التي تؤسس للمحكمة االلكترونية، وذلك 

القاض ي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة  73.17من خالل القانون 

لقضائي للمملكة، املتعلق بالتنظيم ا 38.15التجارة، ومشروع القانون رقم 

وما يحمله من  2018وكذلك من خالل مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية 

 مستجدات تشريعية تصب في نطاق رقمنة اإلجراءات واملساطر القضائية. 

 

 

 

 

                                                           
 .95، ص 2013الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصالح منظومة العدالة الصادرة في يوليوز  توصيات - 557
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الفقرة األوىل: دور البنية التحتية واخلدمات االلكرتونية يف تنزيل 

 احملكمة الرقمية

 يف تنزيل احملكمة الرقمية أوال: دور البنية التحتية  

ومن أهم توصيات ميثاق اصالح منظومة العدالة نجد تحديث اإلدارة     

القضائية، والتي تهدف الى تحقيق املكننة الشاملة إلدارة القضايا من أجل 

تحديث قطاع العدالة والرفع من جودته وبلوغ رقمنة اإلجراءات واملساطر أمام 

  ن استعمال السجالت الورقية.الحد م املحاكم في مسعى الى

إضافة الى تجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل املحوسب،     

 وتحييد عنصري الزمان واملكان في عمل املحاكم.

ولتحقيق هذه الغاية عملت وزارة العدل على فتح عدة أوراش لتحديث     

البناء، حيث محاكم اململكة وتبنت في ذلك نهج سياسة جديدة في التشييد و 

اعتمدت في املدن التي تتواجد بها محاكم استئنافية فكرة "قصر العدالة" والتي 

تقوم على تشييد محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في بناية واحدة تشملهما 

معا يطلق عليها اسم "قصر العدالة". وقد ذهبت في هذا االتجاه ونزلته على أرض 

اقع في كل من مدن الجديدة، و  ستتواصل بكل من فاس ومراكش والدار الو

 البيضاء والرباط وطنجة.

كما عملت الوزارة على تشييد محاكم ابتدائية جديدة بعد تحديث     

الخريطة القضائية للمملكة كاملحكمة االبتدائية بتحناوت، وترميم أخرى مع 

 تشييد العديد من مراكز القضاة املقيمين عبر ربوع تراب البالد.

القاسم املشترك في كل البنايات التي تم تشييدها في العهد األخير  ويبقى    

هو تطابقا في بعض األمور من قبيل إحداث ما يسمى باملكاتب األمامية )أو 
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الشبابيك األمامية(، والتي يبقى دورها استقبال املرتفق في ظروف جيدة وتزويده 

لها، كما تمكن كذلك بخدمات سريعة تغنيه عن ولوج ردهات البناية والتيه داخ

 من الحد من التماس املباشر بين املوظفين واملواطنين وغيرها من املحاسن. 

كما نشير كذلك في ذات الصدد الى توحيد املحاكم من حيث بناء اقسام     

خاصة بقضايا التكفل باألطفال والنساء ضحايا التعنيف من خالل توفير فضاء 

 ستقبالهم. خاص بهم داخل املحاكم يضمن حسن ا

إضافة الى العديد من املعايير التي اعتمدتها وزارة العدل في بناء املحاكم     

مما جعل ربط هذه البنى التحتية بمقومات الرقمنة أمرا يسيرا، حيث صار من 

الالزم على املهندسين املعماريين التنسيق مع مديرية التحديث بوزارة العدل من 

حكمة وقاعات الجلسات بها بشبكة اجل حسن تزويد مجمل مكاتب امل

معلوماتية متطورة، تسهل ربط هذه األخيرة بشبكة االنترنيت، وكذلك تزويد 

جميع املحاكم بشاشات كبيرة الحجم تعرض جداول الجلسات وامللفات املدرجة 

بكل جلسة منها، باإلضافة الى مقصورات خاصة باستقبال الخوادم املعلوماتية 

 مة السالمة. وأجهزة التشفير وأنظ

 ثانيا: اخلدمات االلكرتونية كغاية للمحكمة الرقمية

في إطار الجهود املبذولة من طرف وزارة العدل الرامية إلى إدخال     

تكنولوجيا املعلومات واالتصال تم إعداد عدة مشاريع في ها امليدان كانت لها 

ملشاريع حقق انعكاسات مباشرة على املواطن واملقاولة. كما أن تنفيذ هذه ا

الرغبة القائمة لدى وزارة العدل لالنفتاح على املتقاضين وعلى شركائها 

املتعددين ومنهم املهنيون واملهتمون بالقانون واملراكز التجارية الجهوية بهدف 

 الحرص على أداء خدمة في إطار الشفافية. 
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ل في ولبلوغ هذه الغاية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة العد    

تزويد جميع مكاتب محاكم اململكة بالحواسيب والطابعات، تم تثبيت واعتماد 

خدمات إلكترونية الستثمار هذه األرضية التقنية وكذلك البنية التحية السالفة 

 الذكر وتتمثل أهم هذه الخدمات في:

 تتبع امللفات القضائية بكتابة ضبط املحكمة. 

 ت التأمينتتبع تنفيذ األحكام الصادرة ضد شركا. 

  االطالع على السجل التجاري 

 خدمة السجل العدلي االلكتروني 

  خدمة الحصول على نسخ األحكام 

  تتبع امللفات القضائية بكتابة ضبط املحكمة -أ

املعتمدة من طرف وزارة العدل التعرف  Saj2أصبح باإلمكان عبر تطبيق     

سواء الزجرية منها أو على املسار الكامل للملفات املعروضة على القضاء، 

  املدنية.

بخصوص القضايا املدنية: ابتداء من فتح امللف وتلقي طلبات  -

املتقاضين، مرورا بتعيين املقرر وتاريخ أول جلسة وانتهاء بالنطق 

بالحكم النهائي إن الخدمات املقدمة عن طريق اإلنترنيت تمكن كل 

احل متقاض أو دفاعه من معرفة مآل قضية ومتابعة جميع مر 

الدعوى من خالل الولوج إلى املعطيات، واالطالع على كل املعلومات 

املتعلقة باألطراف ومواعيد الجلسات وأطوار النزاع، كما تسمح 

 هذه الخدمات من االطالع على جدول الجلسات.
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بخصوص القضايا الزجرية: ابتداء من ايداع الشكاية لدى السيد  -

ح محضر بخصوصها وإحالتها وكيل امللك واتمام البحث بشأنها وفت

على املحكمة للبت فيها الى غاية النطق بالحكم في شأنها وما يسبق 

 ذلك من كل إجراءات تحقيق الدعوى.

مما يسمح بتحقيق نوع من الرفاه االجرائي لفائدة كل من السادة 

 املحامون وكذا املتقاضين. 

 تتبع تنفيذ األحكام الصادرة ضد شركات التأمين: -ب

تبقى هذه الخدمة هي األخرى من أبرز ثمار رقمنة إجراءات املحكمة،      

حيث كان ال طاملا كان هاجس تنفيذ األحكام القضائية في مواجهة شركات التأمين 

مؤرقا لجميع من لهم فائدة في ذلك، خصوصا وإن علمنا أن عدد كبير من شركات 

بأنفا، فإن مصلحة التأمين يوجد مقرها االجتماعي ضمن الدائرة القضائية 

تنفيذ األحكام القضائية بهذه املحكمة تتوصل بمجموعة كبيرة من اإلنبات 

القضائية من مختلف محاكم اململكة بهدف تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة 

شركات التأمين وتكون االجابة عنها جميعا أمرا صعبا بكل ما تحمل الكلمة من 

 معنى.

اتية املقدمة في هذا اإلطار عن طريق وبفضل الخدمة واملعلوم     

اإلنترنيت، أصبح بإمكان كل متقاض ودفاعه من معرفة مآل ملف التنفيذ 

وكذلك املبلغ املؤدى من طرف شركة التنفيذ في حالة التنفيذ بعيدا عن عائقي 

 الزمان واملكان.
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 :لسجل التجاري االطالع على ا -ج

املتقاضين ودفاعهم من االطالع تمكن هذه الخدمة املقدمة عبر اإلنترنيت 

على مضمون التقييدات املضمنة بالسجالت التجارية، واملتعلقة باألشخاص 

 7الذاتيين واملعنويين كما تيسر هذه الخدمات إمكانية االطالع على النموذج 

 وطبعه أيضا. 

 دمة السجل العدلي االلكتروني والتوقيع االلكترونيخ –د 

من سجل السوابق  3وني لطلبات البطاقة رقم أصبح التدبير االلكتر    

العدلية ممكنا لفائدة الراغبين في الحصول عليها، من خالل توجيه طلباتهم عبر 

 االنترنيت.

وتمكن كذلك هذه الخدمة من تبادل البطائق بين املحاكم باستغالل     

(، وتمكين املحكمة مسقط رأس INTRANETشبكة الربط البيني بين املحاكم )

كل ما يلزم  تيهئعني باألمر منها في ظرف زمني قياس ي، وباإلضافة إلى ذلك، امل

األرضية التقنية لتفعيل خدمة سحب البطاقة من أي محكمة من محاكم 

 .casierjudiciare.justice.gov.maاململكة أو عبر الخط )اإلنترنت( في بوابة 

لجة بهذه من سجل السوابق العدلية املعا 3وتكون البطائق رقم     

الطريقة الجديدة موقعة من طرف كاتب الضبط ووكيل امللك إلكترونيا، بحيث 

عملت الوزارة على اقتناء شهادات املطابقة إلكترونية واملؤمنة لفائدة قضاة 

وكتاب الضبط املكلفين بالسجل العدلي املحلي للمملكة، كما هي منصوص عليها 

بالتبادل اإللكتروني للمعطيات املتعلق  53.05558في مقتضيات القانون رقم 

 القانونية.

                                                           
تعلق بالتبادل الم 53.05( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم   -558

 2يونيو  18بتاريخ  5744اإللكتروني للمعطيات القانونية منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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 خدمة الحصول على نسخ األحكام  –ه 

هذه الخدمة تبقى مطمح العديد من محاكم اململكة حيث أن عددا     

قليال منها فقط من يوفر هذه الخدمة، إال أنها تبقى من أهم إنجازات املحاكم 

عهم وكذلك األمر بالنسبة الرقمية ملا تخففه من أعباء كثيرة كل املتقاضين ودفا

ملوظفي كتابة الضبط. حيث أضحى سحب نسخة الحكم ممكنا عبر املكاتب 

األمامية للمحاكم دون الحاجة الى ولوج أرشيف املحكمة، والبحث املضني هناك 

 لساعات عديدة في ظروف لم يعد يقبلها منطق عصر التكنولوجيا.

 االلكرتونية  ؤسس للمحكمةاليت ت املستجدات التشريعيةالفقرة الثانية: 

سيرا على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة     

العدالة، والتي كان من بينها ضرورة العمل على تعديل املقتضيات القانونية، ال 

سيما اإلجرائية منها بما يمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف 

 القضايا أمام املحاكم.

عمل املشرع املغربي على سن مجموعة من املقتضيات القانونية     

ومشاريع القوانين التي تروم إلى إدخال الوسائل املعلوماتية في تصريف القضايا 

 أمام املحاكم.

القاض ي بنسخ وتعويض الكتاب  73.17ويتمظهر ذلك من خالل القانون     

املتعلق بالتنظيم  38.15الخامس من مدونة التجارة، ومشروع القانون رقم 

 .2018القضائي للمملكة، ومسودة مشروع قانون املسطرة املدنية لسنة 

كل هذه األسس التشريعية حملت في طياتها مقتضيات تهم إدخال    

 تكنولوجيا املعلوميات في العديد من اإلجراءات القانونية والقضائية.
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نة تاب اخلامس من مدوتعويض الكالقاضي بنسخ و 73.17أوال: القانون رقم 

 التجارة

اهتم املشرع املغربي في السنوات األخيرة بسن عدة قوانين وتعديالت تهم     

، وكان الهدف من وراء ذلك ادخال التكنولوجيا 559مجال االعمال واالستثمار

واملعلوميات في صلب هذه اإلصالحات التشريعية تشجيعا للمستثمرين األجانب 

، وأيضا ملا يحتاجه هذا املجال من السرعة في اإلجراءات على االستثمار ببالدنا

 وهو الش يء الذي يتحقق باستعمال تكنولوجيا املعلوميات.

الذي يخص مساطر معالجة  73.17وكان من بين هذه القوانين القانون    

صعوبات املقاولة والتي كان من بين اهم املستجدات التي جاء بها تنظيمه ملسطرة 

ا ما يهمنا في موضوعنا تنصيصه على ضرورة القيام بجميع اإلنقاذ، وأيض

اإلجراءات املتعلقة بمساطر صعوبات املقاولة بطريقة الكترونية، حيث جاء في 

من مدونة التجارة ما يلي "يتعين القيام بجميع  545الفقرة االخيرة من املادة 

ذا الكتاب اإلجراءات املتعلقة بمساطر صعوبات املقاولة املنصوص عليها في ه

 بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات املحددة بموجب نص تنظيمي."

لكن لألسف هذا املقتض ى لم يتم تفعليه وأيضا هذا النص التنظيمي     

 لم يعرف النور بعد.

                                                           
 ا في:سن المشرع العديد من القوانين التي تهم تحديث القاعدة القانونية لقانون األعمال، ويمكن جرده 73.17قانون رقم الى جانب ال - 559

 المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية. 88.17القانون رقم  -     

ا المتعلق بالمكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية. )على اعتبار ان هذ 13.99المغير والمتمم للقانون  77.17 القانون رقم -     

 كترونية.(المكتب هو الذي سيتولى تسيير المنصة المحدثة إلحداث المقاوالت بطريقة ال

 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الرقمية. 61.16لقانون رقم ا -     

في ما يتعلق بتأسيس شركات األشخاص أي شركات التضامن وشركات  05.96القاضي بتغيير وتتميم القانون  24.10 القانون رقم -     

الشريك الوحيد.  دودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتالتوصية البسيطة وشركات التوصية باألسهم، والشركة ذات المسؤولية المح

 تجاري االلكتروني.()واهم ما جاء به هذا القانون التنصيص على اإليداع االلكتروني والنشر االلكتروني وعلى احداث ما يسمى بالسجل ال

ادته ن الجهوية الموحدة لالستثمار. )حيث جاء في مالمتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار واحداث اللجا 47.18لقانون رقم ا -    

التي تعترضهم  الرابعة أنه تعمل هذه المراكز الجهوية على مساعدة المستثمرين في احداث مقاوالتهم ومساعدتهم في تجاوز الصعوبات

 (أثناء ذلك، وأيضا على هذه المراكز العمل على احداث منصات الكترونية مخصصة لالستثمار وتطويرها.

، المؤتمر الدولي عن بعد حول موضوع جائحة كورونا عدبرقمنة إجراءات تأسيس المقاولة ورهانات التقاضي عن عز الدين بنستي،  - 

راضية لألنشطة منشور في الفيس بوك على صفحة المنصة االفت 2020/06/06: رهانات قانونية وتحديات واقعية، اليوم األول، 19كوفيد 

   وق أكادير.كلية الحق -العلمية
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في حين انه لو تم تفعيل هذا املقتض ى قبل جائحة كورونا لتمكنت    

ها االستفادة من مساطر العديد من املقاوالت التي عانت من صعوبات تخول

صعوبات املقاولة مباشرة إجراءاتها عن بعد، دون االنتظار الى ما بعد انتهاء حالة 

 الطوارئ الصحية.

ثانيا: مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة ومشروع قانون املسطرة 

 2018املدنية لسنة 

ملشرع أيضا في إطار تطوير وتحديث املنظومة القانونية للمملكة، عمل ا     

على طرح مشاريع قوانين من أجل اصالح الثغرات وتجويد النصوص القانونية 

من اجل تحقيق فعالية جيدة، وكانت من بين هذه املشاريع القوانين تلك 

املتعلقة بتنظيم املحاكم واملساطر القضائية بهذه املحاكم، وتنفيذا للتوصيات 

الهيئة العليا للحوار وتوصيات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

، بضرورة استعمال املعلوميات في الوطني حول اصالح منظومة العدالة

اإلجراءات واملساطر القضائية، نجد أن هذه املشاريع القوانين قد عمل فعال 

 على ذلك ويتمظهر ذلك في:

املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة  38.15بالنسبة ملشروع القانون رقم     

على ما يلي "تعتمد املحاكم اإلدارة االلكترونية لإلجراءات  25جده ينص في مادته ن

واملساطر القضائية، وفق برامج تحديث اإلدارة القضائية التي تنفدها الوزارة 

 املكلفة بالعدل."

إذن هذا النص يلزم بضرورة اعتماد املعلوميات في جميع اإلجراءات    

 نامج الذي تسهر على تطبيقه وزارة العدل.واملساطر القضائية وفقا للبر 
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، فعلى خطى هذا 2018أما بالنسبة ملشروع قانون املسطرة املدنية لسنة     

النص نجد أن هذا املشروع األخير أدخل الوسائل املعلوماتية في اإلجراءات 

القضائية، ويتبين ذلك من خالل قراءة نصوصه خاصة تلك املتعلقة 

 باالستدعاء والتبليغ.

من هذا املشروع تنص على إمكانية تضمين املقال  72حيث نجد املادة      

االفتتاحي للدعوى على البريد االلكتروني للمدعي وأيضا على الحساب 

االلكتروني للمحامي، أيضا يجب تضمين املقال إذا كان املدعي شركة او شخصا 

او جماعة ترابية اعتباريا آخر خاضعا للقانون الخاص او إدارة مؤسسة عمومية 

 او غيرها من أشخاص القانون العام لعنوان البريد االلكتروني.

أيضا املشروع ساوى بين املقال ومرفقاته املحرر بطريقة ورقية واملحمول     

 على دعامة الكترونية ويتم ايداعه بكتابة ضبط املحكمة مقابل وصل.

ء بلغ للمحامي في كذلك تنص على أنه يعتبر كل اجرا 73ونجد املادة     

 حسابه االلكتروني صحيحا.

الي تنص على البيانات التي يجب تضمينها في االستدعاء،  76ونجد املادة     

 ومن بينها إمكانية إضافة بيانات تتعلق بوسائل االتصال الحديثة.

التي تحدد طرق التبليغ، حيث أن األصل هو تبليغ  77ونجد املادة     

د املفوضين القضائيين، واالستثناء يمكن للمحكمة أن االستدعاء بواسطة أح

تأمر عند االقتضاء بتبليغ االستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو 

بالطريقة اإلدارية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ بما فيها التبليغ االلكتروني، أيضا 

ستدعاء في حالة كان املرسل اليه يقيم خارج املغرب، يمكن ان يوجه اليه اال 

 بواسطة عنوان بريده االلكتروني.
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تنص على مقتض ى مهم، حيث تنص على أنه مع  78أيضا نجد املادة     

مراعاة حاالت التبليغ االلكتروني ال يجوز تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة 

السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليال إال في حاالت الضرورة وبناء على إذن 

رئيس املحكمة التي تنظر في القضية أو من طرف قاض ي التنفيذ  مكتوب من طرف

 او من طرف القاض ي املختص حسب األحوال.

هذه املادة أعاله استثنت التبليغ االلكتروني من نطاق الزمن الذي      

يجب ان يحصل فيه التبليغ، وذلك لخصوصية هذه الوسيلة حيث يمكن 

 أي عرقلة او ازعاج للمبلغ اليه. التبليغ بواسطتها في أي وقت دون احداث

تنص على انه يمكن ارسال االستدعاء ونسخة  80وكذلك نجد املادة      

مقال الدعوى الى الشخص املبلغ عن طريق عنوان بريده االلكتروني ويعتبر ذلك 

تبليغا صحيحا، وفي هذه الحالة يعتبر االشعار بالتوصل الذي يستخرج من 

 ة شهادة التسليم.النظام املعلوماتي بمثاب

وهنا يمكن أن نثير اشكاال بخصوص هل يكون وصف الحكم بمثابة     

حضوري أو غيابي في حالة عدم حضور الشخص املبلغ، في ظل عدم وجود 

إمكانية معرفة هل الشخص فعال فتح البريد االلكتروني واطلع على االستدعاء 

سليم فقط فالوصف سيكون ام ال، وبالتالي إذا اعتمدت املحكمة على شهادة الت

 بمثابة حضوري، اما إذا اعتمدت على معطيات أخرى فعندها يصعب الجزم.

أيضا نصت املسودة على ضرورة االعتماد على برنامج معلوماتي     

لتسجيل وايداع املقاالت بكتابة الضبط، من خالله أيضا يتم تعيين القاض ي 

 املقرر وتاريخ الجلسة.
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من املسودة على انه تؤرخ االحكام وتوقع يدويا  104 وكذلك نصت املادة    

أو الكترونيا حسب الحاالت من طرف رئيس الهيئة والقاض ي املقرر وكاتب 

 الضبط.

من هذه املسودة على انه توقع محاضر  105وأيضا تنص املادة     

الجلسات يدويا او الكترونيا من طرف رئيسها وكاتب الضبط، وتحفظ االحكام 

 ا في النظام املعلوماتي املعد لذلك.الكتروني

إذا نالحظ من خالل ما سبق ان هذه اإلجراءات التي يمكن ان تتم     

عن الطريقة العادية، أي سلوك اإلجراءات  ءبطريقة الكترونية هي فقط استثنا

بطريقة الكترونية غير ملزم وانما اختياري إذا دعت الضرورة لذلك، مما قد تبقى 

 ءات حبرا على ورق.معه هذه اإلجرا

وأخيرا تجدر اإلشارة ان املشرع اعتمد نفس هذه النصوص في املشروع     

املتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في اإلجراءات القضائية في شقه 

، كما سنرى في آخر 560القاض ي بتتميم قانون املسطرة املدينة املعمول به حاليا

 املحور الثاني.  

 

        

                

       

                                                           
( بالمصادقة على نص قانون المسطرة 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447مثابة قانون رقم ظهير شريف ب - 560

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

بتاريخ  1.19.118قم رمن قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  430بتتميم الفصل  61.19كما تم تتميمه بالقانون رقم 

 ؛5897(، ص. 2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ  6807(، الجريدة الرسمية عدد 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7
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 املبحث الثاني: جائحة كورونا والتوجه حنو التقاضي االلكرتوني

ال يمكننا االختالف على أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وواضح على     

أوضاع الدولة واملواطنين سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية، فقط 

وما يتبعها من تباعد بين عطل قرار السلطة الذي فرض حالة الطوارئ الصحية 

األشخاص للحد من انتشار الوباء، السير العادي ملجموعة من القطاعات 

الحيوية والتي من ضمنها قطاع العدالة ببالدنا، حيث لم يكن يتصور يوما أن يتم 

 تعطيل سير املحاكمات واإلجراءات.

إن جائحة كورونا قد أرخت بظاللها على منظومة العدالة، وفرضت     

عليها ظرفا استثنائيا، ومن أجل ضمان تحقيق العدالة والسهر على إجراء 

محاكمة عادلة في أجل معقول، دون انتظار طويل للمتقاضين، فإنه كان البد من 

استعمال تقنية املحاكة عن بعد كوسيلة لضمان تحقيق العدالة واألمن 

 الصحي، لكافة أطراف منظومة العدالة.

بعد أو التقاض ي االلكتروني أصبح ضرورة ملحة  إن نظام التقاض ي عن   

لتفادي مثل هذه الظرفية التي عصفت ببالدنا والعالم أجمع، لذلك من أجل 

اإلحاطة بهذا املوضوع من مختلف جوانبه، سنقسم هذا املبحث إلى مطلبين، 

نخصص األول لبيان تعريف التقاض ي عن بعد ووسائله التأهيلية )اإلمكانيات 

نتطرق في الثاني إلى نظام التقاض ي االلكتروني في بعض النظم البشرية(، و 

املقارنة، ونتطرق أيضا ألهم اإلشكاالت التي ظهرت باعتماد بالدنا على هذه اآللية 

في ظل هذه الجائحة، لنخلص في األخير إلى مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في 

 اململكة املغربية. 
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 وسائله التأهيلية   بعد و املطلب األول: تعريف التقاضي عن

في ظل عصر املعلوميات والتقنية الرقمية، التي تسهل لنا الحياة     

اليومية وتنقص من الوقت والجهد واملال، سارعت كل الدول إلى استغالل هذه 

وبالحكومة  561التقنيات في شتى املجاالت، فأصبحنا نسمع باإلدارة االلكترونية

كترونية، إلى أن وصلنا إلى نظام التقاض ي بطريقة واملحكمة االل 562االلكترونية

الكترونية ونظام القاض ي االلكتروني، ورغم أن هذين املفهومين األخيرين يدخالن 

معا في مفهوم التقاض ي عن بعد، إال أن كل واحد منهما يختلف عن اآلخر، وهذا 

الفقرة  ما سنقوم بتبيانه في هذا املطلب، وذلك بتقسيمه إلى فقرتين، نتطرق في

األولى إلى التعريف بنظام التقاض ي االلكتروني ونظام القاض ي االلكتروني، 

ونكرس الفقرة الثانية للوسائل التأهيلية األساسية لتطبيق إجراءات التقاض ي 

 عن بعد )اإلمكانيات البشرية(. 

 وني ونظام القاضي االلكرتونيالفقرة األوىل: نظام التقاضي االلكرت

 اضي االلكرتونيأوال: نظام التق

ليس هناك تعريف لنظام التقاض ي االلكتروني أو نظام املحاكمة    

االلكترونية، لكن يمكننا القول بأنه، يقصد به إمكانية عقد محاكمة عبر 

الوسائل االلكترونية، حيث ينحصر دور هذه الوسائل في إجراءات الخصومة 

سواء القاض ي  ذاتها، واالستعانة بها تكون من جانب أشخاص الخصومة

وأعوانه من املوظفين العموميين ومن غير املوظفين العموميين ومن الخصوم 

أنفسهم، فنظام التقاض ي االلكتروني تكون فيه الوسائل االلكترونية من 

                                                           
ة إلى إدارة باستخدام اإلداري العادي من إدارة يدوي هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العملاإلدارة اإللكترونية:  - 561

 الحاسب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف.
مية للدائرة المعنية من حكوهي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعالماتهم وتتحقق فيها األنشطة ال الحكومة االلكترونية: - 562

 دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر الحكومية المختلفة باستخدام شبكات المعلومات واالتصال عن بعد.

دارة العامة الجديدة والحكومة ، مؤتمر الحكومة االلكترونية السادس: اإللمحكمة االلكترونية بين الواقع والمأمول، امحمد محمد األلفي - 

 .4، ص. 2007كترونية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دبي االمارات، االل
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العوامل املساعدة على توفير الحماية القضائية للحقوق، فقط أطوار 

عد، أي أنه نحتفظ بنفس الخصومة تتم فيها عبر الوسائط االلكترونية أي عن ب

مراحل التقاض ي في حالتها التقليدية أي من لحظة تقييد مقال الدعوى إلى 

النطق بالحكم، إال أنها تكون وفق خطوات الكترونية أي عن بعد، وكمثال على 

نظام التقاض ي االلكتروني نجد املحاكمة عبر تقنية الفيديو، التي تقوم على 

صومة والقاض ي الذي ينظر في النزاع، لكن الحضور االفتراض ي ألطراف الخ

بالصوت والصورة، فاألطراف هنا يكونون من أماكن مختلفة لكن تجمعهم 

 غرفة جلسات افتراضية تلعب نفس دور غرفة الجلسات العادية باملحكمة.  

 ثانيا: نظام القاضي االلكرتوني

قلنا سابقا أن نظام التقاض ي االلكتروني تكون فيه الوسائل     

االلكترونية من العوامل املساعدة على توفير الحماية القضائية للحقوق، أما 

ة نظام القاض ي االلكتروني تكون الوسائل االلكترونية بذاتها هي التي توفر الحماي

القضائية دون التدخل البشري، إال في مرحلة االعداد واالنشاء والتطوير 

زل عن التدخل البشري في والتحديث للقاض ي االلكتروني الذي يعمل في مع

 مرحلة إصدار األحكام وتوفير سبل الحماية القضائية للمتقاضين.

وتستند الفكرة الرئيسية لهذه األنظمة التي تعمل بتقنيات الذكاء     

افرة لدى الخبراء والقضاة، إلى  االصطناعي على نقل املعلومات والخبرة املتو

الالت والوصول إلى نتيجة محددة، الحاسوب اآللي، الذي يقوم بدوره باالستد

وبالتالي يقصد بالقاض ي االلكتروني أن يكون جهاز الحاسوب في ذاته قاضيا 

، حيث يقوم هذا الجهاز بالرجوع إلى 563الكترونيا دون تدخل العنصر البشري 

                                                           
ة كلية الشريع -ألزهرمجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة ا القاضي االلكتروني،، الخروصي داود بن سليمان بن سالم - 563

 .603، ص. 2018، سنة 30والقانون بأسيوط، العدد 
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املعلومات املدونة على قاعدة البيانات التي يختزنها مع البرامج املؤتمنة أو أنظمة 

 طناعي من أجل إصدار حكم إلكتروني في النازلة املدخل بياناتها إليه.الذكاء االص

ولكن هذا األمر ال يعني االستغناء التام عن العنصر البشري، فالدور     

البشري يتمثل في إنشاء وتحديث قواعد البيانات التي يسبب القاض ي االلكتروني 

كل نظام  564حكمه على أساسها، ومن هذا املنطلق أيضا يمكن أن يخصص

قاض الكتروني لنوع محدد من القضايا إعماال ملبدأ التخصص الدقيق في 

 الدعاوى املختص بنظرها.

وفي األخير نخلص هنا أن نظام التقاض ي عن بعد تلعب فيه الوسائل     

االلكترونية دورا مهما في كل أطوار الدعوى سواء تعلق األمر بنظام التقاض ي 

 االلكتروني. االلكتروني أو نظام القاض ي

اضي ألساسية لتطبيق إجراءات التقالفقرة الثانية: الوسائل التأهيلية ا

 عن بعد )اإلمكانيات البشرية(

يتوجب لتطبيق إجراءات التقاض ي عن بعد من خالل الهيئة القضائية     

 :565االفتراضية، وجود ثالث وسائل تأهيلية أساسية تتمثل فيما يلي

 ء االلكرتونيجمال القضا أوال: قضاة متخصصون يف    

يمكن أن نطلق عليهم اسم القضاة املعلوماتيون، وهم مجموعة    

متخصصة من القضاة النظاميين، يباشرون املحاكمات من خالل موقع 

إلكتروني، كل منهم لدى املحكمة االلكترونية، والتي لها موقع الكتروني على 

ئرة املعلوماتية االنترنت ضمن نظام قضائي يمكن أن نطلق عليه دا
                                                           

معين من فروع القانون كالقانون  البشري، والذي يعني في معناه الضيق أن يتخصص القاضي في فرعوذلك مثل تخصص القاضي  - 564

 المدني أو الجنائي أو غيرهما، ويستند إليه مهمة القضاء في إطار ما يتعلق بهذا اإلطار من منازعات.

ارنة بالقوانين والمواثيق متهم: دراسة تأصيلية مقالمحاكم الخاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق ال عبد هللا سعيد فهد الدوه، -  

 .282، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، ص. 2012، الطبعة األولى الدولية
لى للعلوم ، مجلة المحقق الحمفهوم التقاضي عن بعد ووسائله ومستلزماته، هادي حسن الكعبي ونصيف جاسم محمد الكرعاوي - 565

 وما بعدها.  313، ص. 2016نة الثامنة، القانونية، العدد األول، الس
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، ويباشر هؤالء القضاة تطبيق إجراءات التقاض ي االلكتروني، 566القضائية

وتدوينها في ملف الدعوى االلكترونية، وهي مكنة الوصول إلى إثبات الحق 

موضوع الدعوى، من خالل مجموعة متطورة من اإلجراءات االلكترونية، 

فة في علوم الحاسوب ويتحقق هذا العنصر من خالل الحصول على دورات مكث

اقع االلكترونية وتجهيز مكاتبهم بأحدث األجهزة  ونظم االتصال وبرامج املو

واملعدات الحاسوبية التي ستمكنهم من تسجيل الدعوى القضائية الكترونيا 

 ومتابعة سيرها والنظر فيها عن بعد.

 ةثانيا: كتابة ضبط املواقع االلكرتوني

ين آخرين، يتمثلون في مجموعة من إلى جانب القضاة، نجد موظف     

الحقوقيين واملتخصصين أيضا بتقنيات الحاسوب والبرمجيات، وتصميم وإدارة 

اقع االلكترونية، مؤهلين للعمل في العمل القضائي االجرائي، فيخول إليهم  املو

تجهيز جدول مواعيد الجلسات، واستيفاء الرسوم الكترونيا بإحدى وسائل 

االتصال بأطراف الدعوى وتبليغهم بمواعيد انعقاد الدفع االلكتروني، و 

الجلسات بعد التأكد من صفة كل منهم سواء كانوا أطراف الدعوى، أو شهودا، 

أو غيرهم قبل إدخالهم إلى موقع املحاكمة االفتراضية أمام القاض ي، ومتابعة 

 .567الدعاوى وعرض الجلسات

 ثالثا: إدارة املواقع واملربجمني

اقع يحتاج التقا     ض ي عن بعد لوجود موارد بشرية تسهر على إدارة املو

وبرمجتها، توكل ألشخاص مؤهلين علميا في مجال املعلوميات والبرمجة 

االلكترونية، وهم غالبا مجموعة من الفنيين املختصين باملجال االلكتروني 

                                                           
، مقال منشور يةقراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في اإلجراءات القضائ، نور الدين الناصري - 566

 .16:00على الساعة  2020/05/23بموقع مجلة مغرب القانون االلكترونية، تاريخ االطالع 

/https://www.maroclaw.com القان-مشروع-في-الناصريقراءة-نورالدين 
 ، مرجع سابق.نور الدين الناصري - 567

https://www.maroclaw.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86/?fbclid=IwAR1pa4-c8Ez5ShMfB3cj9qrnl7kS9GWN7L3UmVR9g0o5fAQEfHhbqTfj9Nk#_ftn16
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الذين يعملون على األجهزة التقنية، ويستخدمون البرامج االلكترونية الالزمة 

ها، ويتواجدون خارج قاعة املحكمة عادة، أو في األقسام املجاورة لها، يكون من ل

أهم واجباتهم متابعة سير إجراءات املحاكمة، ومعالجة العطل التي قد تحدث في 

افعة، وكذلك معالجة األخطاء الفنية قبل وقوعها،  األجهزة واملعدات أثناء املر

إحباط محاولة دخول املخربين والقيام بحماية النظام من الفيروسات، و 

والفضوليين على موقع املحكمة، باإلضافة إلى مساعدة كتابة الضبط بتنفيذ 

واجباتهم التقنية وهذا ما يسمح بتحقيق حماية معلوماتية وفنية لبيانات 

 .568وإجراءات التقاض ي اإللكتروني

 يونرابعا: حمامون الكرتونيون أو معلومات

املحامي  الذي يستعمل الوسائل االلكترونية من  املحامي املعلوماتي هو     

افع في الجلسة االفتراضية للمحكمة، إذ يمثل هذا  أجل تسجيل الدعوى والتر

األخير نوعا حديثا من أنواع املمارسة املهنية للمحاماة، حيث يستلزم األمر 

اإلحاطة بعلوم الحاسوب ونظم االتصال، مع ضرورة وجود األجهزة واملعدات 

وبية املرتبطة بشبكة االتصال، وذلك من خالل مزود الخدمة في مكاتب الحاس

املحامين الخاصة، لتمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل الذي يؤدي فيه 

املحامي رسالة القضاء بكل شفافية ومهنية، وهذا ال يمكن أن يتحقق إلى إذا كان 

 .569ص ي واملكتبياملحامي على استعداد تام لهذه الفكرة على الصعيدين الشخ

 

 

 

                                                           
عدد ، ال28، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالمحكمة االلكترونية بين الواقع والمأمول، صفاء أوتاتي - 568

 وما يليها.  176، ص. 2012األول، 
 .27، مرجع سابق، ص. محمد محمد األلفي - 569
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املطلب الثاني: بعض تطبيقات التقاضي االلكرتوني املقارنة وإمكانية 

 تطبيقه يف اململكة املغربية

تشكل املعلوميات ظاهرة تقنية تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية    

وقانونية، فخالل هذا القرن عرفت الحياة في مختلف مجاالتها تطورا هائال في 

علوميات التي أضحت أداة فعالة في إنجاز مختلف األعمال استعمال امل

 والخدمات.

ولم يخرج مرفق العدالة عن هذا التطور خاصة بالنسبة للدول     

املتقدمة، حيث اهتمت العديد من الدول بإدخال البعد التكنولوجي في برامج 

يات إصالح مرفق عدالتها القضائية، وذلك من خالل إدخال تكنولوجيا املعلوم

في إدارتها لكافة أنشطة هذا املجال، واستخدام الحاسوب بشكل كبير خاصة مع 

ظهور شبكة االنترنت الذي جعل العالم كقرية صغيرة، وبذلك وجب علينا أن 

افية والسياسية  نسلم بما صاحب الثورة املعلوماتية من تحطيم للحدود الجغر

 بين مختلف دول املعمور.

بلد آلخر حسب طبيعة كل بلد، سواء من ناحية وتختلف القوانين من     

دينية أو نظامية أو حتى مدى تحضره وتطوره، وهذا ما جعل التشريعات املقارنة 

تختلف إزاء هذه الظاهرة املستحدثة، فمنها من تطرق وعالج هذا املوضوع 

بتحديث وتعديل القوانين ومنها مازال قيد الدراسة واالنتظار، ومن هذا املنطلق 

طرق في الفقرة األولى لبعض التجارب الناجحة في استعمال الوسائط سنت

 االلكترونية في التقاض ي. 

لكن قد يحدث ش يء يجعل من الدولة تخوض غمار تطبيق املحاكمة    

االلكترونية دون تحظير مسبق ألي أساس تشريعي أو تأهيلي لها، وهذا ما حدث 

إلى فرض حالة الطوارئ الصحية،  ببالدنا بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أدى
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مما أثر على مرفق العدالة كما أشرنا سابقا، فما كان من وزارة العدل واملجلس 

األعلى للسلطة القضائية إلى اِلْجِتَهاِد املحاكمة عبر الفيديو للدعوى التي تتطلب 

افعة الشفوية، وهذا ما سنقوم بمعالجته في الفقرة الثانية من هذا املطلب  املر

 نخلص ملدى إمكانية بالدنا تطبيق نظام التقاض ي عن بعد.ل

 اللكرتوني املقارنةاالفقرة األوىل: بعض تطبيقات التقاضي 

تتعدد تطبيقات نظام التقاض ي عن بعد باستعمال الوسائط    

االلكترونية من دولة ألخرى، فإلى جانب املحاكمة االلكترونية عن طريق الفيديو 

في املخالفات البسيطة وخاصة في مخالفات السير، هناك أو القاض ي االلكتروني 

صور أخرى أكثر تطورا أبرزها تحقيق العدالة من خالل القاض ي الحاسوب، حيث 

يقوم الخصوم بإعداد دفاعهم وطلباتهم على قرصين مدمجين، ثم تدخل بيانات 

كنه هذين القرصين إلى البرنامج الحاسوبي لالحتكام للقاض ي االلكتروني الذي يم

أن يطلب رأي القاض ي البشري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة أو تلك 

. حيث ال 570املتعلقة بالنواحي اإلنسانية قبل أن يقوم الحاسوب بإصدار الحكم

يلتقي القضاة بالخصوم وال تعقد جلسات عادية حضورية، وإنما كل ش يء يتم 

الحكم من عبر االنترنت من خالل الحاسب اآللي، وفق برنامج معين يصدر 

الحاسوب، وهذه الصورة املتطورة من نظام التقاض ي عن بعد لم تأخد بها أغلب 

الدول، وإن كانت لها بعض التطبيقات في البرازيل )القاض ي االلكتروني املتجول( 

وفي الصين )القاض ي الحاسوب( وفي سنغافورة )التحكيم السريع(، وسيقتصر 

                                                           
م ن الصعوبة أن تحل األجهزة اإللكترونية محل القضاء العادي أو يصبح الحاسوب بديال عن القاضي كقاعدة، ولكن يمكن أن تقوم - 570

ي بعض القضايا فيقوم الحاسوب بدور بديلي على سبيل االستثناء األجهزة اإللكترونية بدور القاضي في بعض القضايا، فمن الجائز أن 

ن يختص بها القاضي أالتي تستند إلى الحاسبات المالية كالقضايا البنكية والنفقات والميراث، أيضا هناك نوعية من الدعاوى التي يمكن 

الدعاوى المتعلقة  حيث النشأة واالستمرار، وذلك مثلااللكتروني نظرا لطبيعة المعاملة ذاتها وارتباطها بالعالم االفتراضي سواء من 

 بالعقود االلكترونية.

 وما يليها. 613، مرجع سابق، ص. القاضي االلكتروني، الخروصي داود بن سليمان بن سالم - 
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ا في البرازيل، والصين وسنغافورة عرضنا على التجارب املميزة منها فقط كم

 والواليات املتحدة األمريكية.

 مولة(ول يف الربازيل )العدالة احملأوال: جتربة القاضي االلكرتوني املتج

التكنولوجيا في مجال القانون والقضاء انتشرت مؤخرا في البرازيل من     

م القاض ي خالل برنامج حاسوبي يعتمد على الذكاء االصطناعي أطلق عليه اس

االلكتروني، ويهدف هذا البرنامج الذي يوجد على جهاز حاسوب محمول إلى 

مساعدة القضاة املتجولين في تقويم شهادات الشهود واألدلة الجنائية بطريقة 

عملية في مكان وقوع الجريمة، ثم يقوم بعد ذلك في املكان نفسه بإصدار الحكم 

 ص ي بالسجن أيضا.بالغرامات إن اقتضت الجريمة ذلك، وقد يو 

والبرنامج جزء من خطة أطلق عليها "العدالة على العجالت" التي تهدف     

إلى تسريع البث في القضايا املتراكمة في البرازيل، وذلك بالحكم الفوري في 

 .571الحاالت الغير معقدة

وهذا النظام ال يعني أن يحل البرنامج الحاسوبي محل القضاة     

عل أداءهم أكثر فائدة، فمعظم حاالت الحوادث الصغيرة الحقيقيين، ولكن ليج

مثل املخالفات املرورية أو حوادث السير التي يتطلب فيها البث بسرعة، تتطلب 

بعض األسئلة البسيطة فقط دون الحاجة إلى تفسير القانون، ذلك أن عملية 

لى تحديد الحكم تعتمد على املنطق املحض حال وصول فريق العدالة املحمولة إ

 دقائق فقط.  10موقع الحادث خالل 

فالبرنامج يقدم للقاض ي عدة أسئلة بأكثر من خيار للجواب عنها، مثل:     

هل توقف السائق عند ظهور الضوء األحمر، وهل كان السائق قد تعاطى 

                                                           
 .31المرجع السابق، ص.  - 571
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املشروبات الكحولية فوق املعدل الذي حدده القانون؟ وغيرها من األسئلة التي 

 ة بنعم أو ال ثم يصدر الحكم بعد ذلك.ال تحتاج إال اإلجاب

كما يعطي البرنامج األسانيد القانونية التي تم الفصل على أساسها، وفي    

حالة اختالف حكم البرنامج مع رأي القاض ي البشري يمكن تجاوز حكم 

 . 572البرنامج

 ثانيا: التقاضي االلكرتوني يف الصني 

حكمة إلكترونية أصدرت م توجد -ي إقليم شاندونجف-في مدينة زيبو     

خمسة أالف حكم قضائي عن طريق نظام القاض ي االلكتروني او القاض ي 

الحاسوب، حيث يتم االعتماد على برنامج كمبيوتري متطور وهو ما يسمى بالذكاء 

االصطناعي، يحفظ كافة القوانين واألنظمة، وظروف اإلدانة املحتملة، 

 سابقا.والقضايا املماثلة التي صدر فيها حكم 

وقبل االحتكام للقاض ي اإللكتروني يعد الدفاع واالدعاء معطياتهما على     

( يملكان نفس السعة، ثم تدخل بيانات هذين القرصين إلى البرنامج CDقرصين )

الحاسوبي لالحتكام للقاض ي االلكتروني، الذي يمكنه أن يطلب رأي القاض ي 

ك املتعلقة بالنواحي البشري بخصوص نقص بعض التفاصيل الخاصة أو تل

اإلنسانية قبل أن يقوم بإصدار الحكم والجزاءات املفروضة. ومن محاسن هذه 

اقف مسبقة ويعمل  الطريقة أن الكمبيوتر ال يملك أي عواطف أو ميول أو مو

بطريقة مجردة بعيدة عن أي تأثير خارجي، وفي جميع األحوال يظل في مقدور 

ي يطلقها الكمبيوتر وإدخال رؤيتهم اإلنسانية قضاة االستئناف تعديل األحكام الت

 .573لكل قضية على حدة، وهو ما يساهم في إثراء البرنامج وجعله أكثر خبرة ومرونة

                                                           
 .192، مرجع سابق، ص. صفاء أوتاتي - 572
واالقتصاد، الرياض،  ، مكتبة القانون2012الطبعة األولى م القانوني للتجارة الدولية، التنظي، عبد الصبور عبد القوي علي مصري - 573

 .359ص. 
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ويظهر أن هذا النظام قريب من النموذج البرازيلي، غير أنه أكثر تطور     

ومجاله أكثر اتساعا، فهو ال يقتصر على مخالفات املرور البسيطة او حوادث 

 لسير وفيه تتجسد املحاكمة االلكترونية بصورة خالصة.ا

وتجدر اإلشارة إلى أنه تقتصر هذه التجربة على املخالفات والجنح التي    

 .574يرتكبها مواطنو هذا اإلقليم

ثالثا: التقاض ي االلكتروني في سنغافورة )بداية فكرة محكمة لتسوية 

 الخالفات على االنترنت في العالم(

أول محكمة من نوعها في العالم على  2000نغافورة عام افتتحت س    

االنترنت، متخصصة في تسوية الخالفات املتعلقة بالتجارة واالعمال االلكترونية 

على شبكة العنكبوت الدولية )االنترنت(، وكانت بمثابة آلية لفض النزاعات في 

ى املحكمة هذا النوع الجديد من الخالفات التجارية واملالية دون الحاجة إل

التقليدية، وهو أمر فرضته طبيعة التجارة االلكترونية والتباعد الجغرافي بين 

التجار والشركات، أو بين الشركات وزبائنها، وستكون هذه الخدمة السريعة 

تتناسب مع السرعة التي تتميز بها التجارة اإللكترونية عن التجارة التقليدية، 

 .575وم رمزية جداكما تتميز باملجانية عدا أداء رس

على  -يونغ بوها –وتعمل هذه املحكمة حسب تصريح رئيس قضاتها     

جهات قانونية على  7أساس آلية املحاكم القانونية السنغافورية وباالشتراك مع 

رأسها وزارة العدل السنغافورية واملجلس االقتصادي التنموي ومحاكم 

 الدولي السنغافوري للوساطة.الخالفات الصغيرة ومركز فض املنازعات واملركز 

                                                           
لعلوم القانونية ا، جامعة الحسن األول كلية التقاضي عبر الوسائط االلكترونية في التشريع المغربي والمقارن، بنار مراد - 574

 . 63، ص. 2018، 17عمال، العدد القانون واأل مجللة -ختبر قانون األعمالم-واالقتصادية واالجتماعية 
 .360، مرجع سابق، ص. عبد الصبور عبد القوي علي مصري - 575
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تتم إجراءات املحاكمة كما أشرنا سابقا "مجانا" بأن يقدم املدعي     

-www.eبياناته في استمارة مخصصة لذلك على موقعها على االنترنيت 

adr.org.sg  ويستلم على الفور رقم قضيته، ثم تقوم املحكمة بمراسلة املدعى

وى. ولطابعها التحكيمي البد من قبول أيام من استالم الدع 3عليه في ظرف 

املدعى عليه التقاض ي أمامها بان يمال بدوره استمارة مماثلة تتضمن إضافة إلى 

أسابيع من استالم  4بياناته قبوله التقاض ي أمامها ودفوعه حول الدعوى خالل 

صحيفة الدعوى. أما في حالة عدم رده في هذه املهلة ال تنعقد الخصومة 

 من جدول قضاياها. وتشطب الدعوى 

يمكن للمحكمة أن تفصل بنفسها في املنازعة وفق جدول زمني محدد     

بإمكان األطراف أنفسهم اقتراحه، كما يمكن لها أن تنظم لقاء بين أطراف 

املنازعة أو تطلب وثائق تتعلق بها مع ضمان سرية هذه اإلجراءات وتفاصيل 

 القضية.

املشار إليها أعاله  7هة من الجهات الـ كما يمكن أيضا للمحكمة أن تختار ج

عي ولها أن تستعين بالخبراء القانونيين الخارجيين على أن في هذه الحالة على املد

 أن يدفع مبلغا معينا من املال.

وعلق وزير العدل السنغافوري "هو بنغ كي" على املحكمة بقوله: "سواء     

ملحاكم اليوم عابرا للحدود؛ رضينا بذلك أم ال فإن اإلنترنت جعلت من عمل ا

وهذا ما سيجبر رجال األعمال واملال على اختيار األسلوب األمثل للتعامل شبكيا 

 .576في املستقبل"

 

                                                           
على  2020/05/24مقال منشور بالموقع االلكتروني "منتديات ستار تايمز" تاريخ االطالع التقاضي اإللكتروني، ، احمد الكبيسي - 576

 https://www.startimes.com/f.aspx?t=12124275، 06:24الساعة 

https://www.startimes.com/f.aspx?t=12124275
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 ات املتحدة األمريكية رابعا: التقاضي االلكرتوني يف الوالي

تعد الواليات املتحدة األمريكية الرائدة في صناعة البرمجيات وأنظمة     

جعلها تكتسب تجربة كبيرة وريادية في مجال التقاض ي التشغيل، مما 

اإللكتروني، خاصة مع الدور الفعلي املتميز الذي لعبته الجهات الحكومية 

وكليات الحقوق األمريكية واملراكز القانونية واملحامون في تكريس وتعزيز هذا 

 النظام.

أول مرة وقد ظهر التقاض ي االلكتروني بالواليات املتحدة األمريكية     

بوالية كاليفورنيا، حيث بادر املكتب اإلداري للمحاكم بمشروع محاكم امللفات 

املجلس القضائي لوالية  2003، ليتبنى سنة 577اإللكترونية والتقنية املعيارية

كاليفورنيا قانون يحدد كيفية دفع الرسوم الكترونيا ويسمح للمحاكم باستقبال 

 الكترونيا. تسجيل الدعاوى املدنية والرد عليها

ثم تعمم نظام التقاض ي اإللكتروني على باقي الواليات األمريكية، على     

م غرار والية بنسلفانيا ووالية نيويورك، إذ تم إدخال التكنولوجيا لقاعات املحاك

في بعض اإلجراءات القضائية فقط، لتحل النزاعات من خالل وسائل االتصال 

 املختلفة.

ستعانة بالوسائط االلكترونية لسماع الشهود ولإلشارة فقد تم اال     

 .1999واملتهمين عن بعد في محاكمة الرئيس األسبق بيل كلينتون سنة 

  املغرب يف ظل جائحة كورونا  بالفقرة الثانية: التقاضي االلكرتوني 

بإعالن السلطة لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بناء على اصدار      

املؤطر لحالة الطوارئ الصحية باملغرب،  2.20.292الحكومة للمرسوم رقم 

والقاض ي بتقييد حركة التنقل للمواطنين وجعلها مرتبطة باستصدار وثيقة 
                                                           

577 - www.california courts.programs electronics filing in california.com 
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رسمية من قبل رجال واعوان السلطة، من أجل احتواء وباء كورونا والحد من 

انتشاره، وما يقتضيه األمر من تفعيل جميع الوسائل االحترازية التي من بينها 

 تباعد االجتماعي لحماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم.ضرورة ال

افق الدولة اإلدارية والتي من بينها مرفق     ذلك ما أثر على السير العادي ملر

القضاء، وبالتالي حرمان املواطن من اقتضاء حقوقه بشكل ال يسبب له أي 

ضرر، هذا الذي استدعى ضرورة البحث عن آليات بديلة للتحصيل الالمادي 

لهاته الحقوق، وذلك باالعتماد على الوسائل املعلوماتية كبديل آمن يمكن 

 االعتماد عليه لضمان السير العادي لهذا املرفق الحيوي في بالدنا.

فإذا كانت الحاجة أم االختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض     

تستجيب ملتطلبات علينا أن نسرع من وثيرة تزيل مضامين املحكمة الرقمية، التي 

العدالة وأحقية املواطن في ممارسة حقه في التقاض ي عن بعد بشكل يالمس 

التطلعات امللكية السامية املرسومة التي جعلت من إصالح القضاء ورشا 

مفتوحا على الدوام شعاره "جعل القضاء في خدمة املواطن"، والذي نادى 

 ورعاه من خالل رسالته بشأنه صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا

للمؤتمر الدولي بمراكش في دورته الثانية حول  2019/10/21السامية بتاريخ 

"العدالة واالستثمار" بضرورة تبني الالمادية لإلجراءات واملساطر القضائية 

والتقاض ي، بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي، حيث أكد 

تثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات سموه على ما يلي " ندعو الس

لنشر املعلومات القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم ال مادية 

اإلجراءات واملساطر القانونية والقضائية، والتقاض ي عن بعد، باعتبارها وسائل 

، فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة... مع الحرص على تقعيدها قانونيا

 وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.."    
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وبالرجوع إال مرسوم حالة الطوارئ الصحية نجده أدى إلى توقيف    

سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طبقا ملقتضيات نص املادة السادسة من 

رسوم، باستثناء آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص هذا امل

املتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة واالعتقال 

االحتياطي، ما يعني أنه البد من إيجاد وسيلة ملتابعة إجراءات البث في القضايا 

افعة الشفوية والحضورية وكل ذلك في أ جل معقول ال الزجرية التي تتطلب املر

 يضر بحقوق املتهم.

 أوال: االعتماد على وسيلة احملاكة عرب الفيديو يف القضايا الزجرية

اقات وباء كورونا أن فعل مضامين الرسالة امللكية       كان من إشر

السامية وتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصالح منظومة العدالة، 

بر الفيديو في القضايا الزجرية دون احضار باالعتماد على وسيلة املحاكمة ع

املعتقلين إلى قاعة املحكمة، وذلك عن طريق اجتهاد املجلس األعلى للسلطة 

القضائية ووزارة العدل لهذه الوسيلة في ظل غياب األساس التشريعي الذي 

يؤطرها ال في قانون املسطرة الجنائية وال في أي نص آخر معمول به حاليا، هذا 

ى إلى ظهور مجموعة من اإلشكاالت املرتبطة باألساس في مس هذه الذي أد

 الوسيلة املعتمدة باألسس التي تقوم عليها املحاكمة العادلة.

وتجدر اإلشارة أن هذا اإلجراء املتمثل في املحاكمة عن طريق الفيديو،     

افق ف افقة املتهم أما إذا لم يو إنه ليس إجباريا وإنما اختياري يخضع لضرورة مو

يتم تأخير امللف إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وهذا ما اعتمدته دولة 

افع وهو بجانب موكله  تونس الشقيقة أيضا مع إعطاء الحق للمحامي بأن يتر

بداخل غرفة مجهزة باملؤسسة السجنية، عكس دولة فرنسا التي جعلت من هذا 



  

  

  474P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

فو الدولية قالت بأنه يمكن االجراء اجراء اجباريا، ونجد أيضا أن منظمة الع

تقييد حق املتهم في رفض الحضور عن طريق الوسائط االلكترونية حفاظا على 

 السالمة الصحية.

وبالعودة ألهم اإلشكاالت التي صاحبت استعمال هذه الوسيلة نجد ما    

 يلي:

، وهذا عندما تم العمل به عدم وجود أي أساس قانوني ينظم هذا االجراء -

مبدأ الشرعية الذي يحكم قانون املسطرة الجنائية، وبالتالي يمكننا أن  يتنافى مع

نسمي هذا االجراء باجتهاد قامت به وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة 

  القضائية.

املساس بمبدأ الحضورية والتواجهية، حيث نجد أن نصوص املسطرة  -

قضائية، غير أننا نرى أن الجنائية تتحدث عن حضور املتهم ومثوله أمام الهيئة ال

الحضور االفتراض ي للمتهم عن طريق الوسائط االلكترونية يمكن أن يعوض 

الحضور الفعلي، إذا كانت هذه التقنية تحقق الغرض من الحضور وهو أن يشعر 

املتهم بأنه يقف أمام هيئة قضائية ويخاطبها بشكل مباشر وتتاح له ولدفاعه 

أوجه الدفاع كاملة كما لو كانت بشكل حضوري  إمكانية التخابر السري وابداء

فعلي، واي حكم يصدر بعد ذلك سيكون صحيحا ما دام غير مخالف ملقتضيات 

من قانون املسطرة املدنية، لكننا نرى أنه يجب  441و 370و 365الفصول 

التنصيص في محضر الجلسة على أن الجلسة تمت عن بعد عن طريق تقنية 

 تهم الطعن في هذا االجراء.الفيديو، حتى يتسنى للم

املساس بمبدأ العلنية، في زمن كورونا يقتض ي الحال عدم حضور  -

املواطنين للجلسات، وإذا نظرنا لهذا املبدأ من جهة العالنية الضيقة فإن 

املحاكمة عن طريق الفيديو ال تشكل أي مساس لهذا املبدأ، لكن إذا نظرنا من 
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جراء يمس بطبيعة الحال من هذا املبدأ، جهة العالنية املوسعة فإن هذا اال 

لذلك على املشرع إيجاد طريقة لضمان هذا املبدأ الذي يعتبر من أسس املحاكمة 

العادلة، مثال توفير بث مباشر للجلسة حتى يتسنى ملن له عالقة بالدعوى أو أي 

مواطن أراد حضور الجلسة أن يتابع مجرياتها عن بعد، ويمكنه في ذلك االطالع 

 ى تجارب الدول الناجحة في هذا األمر.عل

وأيضا طفت في الساحة القانونية عدة أسئلة مرتبطة باالعتماد على  -

هذا االجراء من قبيل، هل الجرائم املرتكبة داخل هذه الجلسة االفتراضية التي 

يكون فيها املتهم داخل غرفة باملؤسسة السجنية تعتبر جرائم جلسات؟ ومن 

ر بخصوص هذه الجرائم؟، وإننا نرى أن املنطق يقتض ي يتولى تحرير املحض

اعتبارها ذلك مع ترتيب نفس األثر القانوني، أما تحرير املحضر فبإمكان موظف 

كتابة الضبط تحرير املحضر واالنتقال للمؤسسة السجنية لكي يطلع عليه املتهم 

 ويوقع عليه.

املحاكمة  أيضا هل يمكن القول إن تقنية املحاكمة عن بعد تجرد    

افعة من األحاسيس واملشاعر اإلنسانية؟ في رأينا إذا ما ربطنا هذا األمر  واملر

بالقناعة الوجدانية للقاض ي وسلطته في تقدير الدليل، فإن ذلك يجب أن يكون 

اقعية، وبالتالي فإن االعتماد على هذه التقنية ال  مبررا على مبررات قانونية وو

 يس واملشاعر اإلنسانية ومنه على قناعة القاض ي.يمكن أن يؤثر على هذه األحاس

ورغم كل هذه اإلشكاالت األخيرة إلى أن هذا االجراء حقق نتائج جد     

إيجابية، وذلك انطالقا من األسبوع األول الذي اعتمدت فيه عملية التقاض ي 

عن بعد، حيث حسب بالغ للمجلس األعلى للسلطة القضائية، تم عقد ما 

ة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية باململكة بمعدل يصل جلس 240مجموعه 
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 903ية بمعدل يومي وصل إلى قض 3613جلسة يوميا أدرجت خاللها  60إلى 

 قضية.

ثانيا: صدور مشروع القانون املتعلق باستعمال الوسائط االلكرتونية يف 

 اإلجراءات القضائية

ائط االلكترونية في جاء صدور مشروع القانون املتعلق باستعمال الوس     

اإلجراءات القضائية كأرضية تشريعية تؤسس ملحكمة رقمية ببالدنا. وباطالعنا 

على مواد هذا املشروع نجد انه جاء مقسما الى محورين األول يتمم فصول قانون 

 املسطرة املدنية )أ( والثاني يعنى بتتميم فصول قانون املسطرة الجنائية )ب(.

 ء املدني املحور املتعلق بالقضا -أ

وبالرجوع الى مقتضيات هذا املشروع عن طريق استقراء مواده نجد أنه      

 في الشق الخاص بالقضاء املدني قد أسس لبعض املستجدات ومنها:

تعيين القاض ي املقرر أو املكلف بالقضية تلقائيا بواسطة النظام      

مع تحديد أول جلسة املعلوماتي املعد لذلك بمجرد إيداع املقال بكتابة الضبط، 

 من املشروع. 1-31ساعة، وهذا بمقتض ى املادة  24للقضية داخل أجل ال يتعدى 

كما أنه جاءنا بمستجد يتجلى في إحداث منصة الكترونية رسمية      

للتقاض ي عن بعد كما سماها املشرع، تتولى تامين عملية التبادل الالمادي 

وذلك لفرض املوثوقية وسالمة الوثائق لإلجراءات بين املحامي ومحاكم اململكة، 

 .1-41وضمان السرية واألمن املعلوماتي وغير ذلك وهو ما أورده املشرع في املادة 

ونجد كذلك ان املشرع قد ساوى بين بين املذكرات واملقاالت واملرفقات     

املحررة على دعامة الكترونية بنظيرتها املحررة على دعامة ورقية، مع إعطاء 

 مة حق طلب أصول هذه الوثائق إن ارتأت ذلك حسب سلطتها التقديرية.املحك
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حيث مكن املحامون واملفوضين  يكما ركز املشروع على التبليغ اإللكترون    

القضائيين والخبراء من احداث حساب الكتروني منهي على املنصة االلكترونية 

 .وربط التفاصيل املتعلقة بهذه العملية بصدور قانون تنظيمي

من  6-41أما بالنسبة للهيئة القضائية فقد مكنها املشرع حسب املادة      

أن تأمر بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط اإللكترونية تلقائيا إلى 

 جانب االستجابة في ذلك لطلب أحد أطراف الدعوى.

وتشجيعا للتبليغ االلكتروني فقد اعتبر املشرع االشعار بالتوصل     

 تخرج من النظام املعلوماتي بمثابة شهادة التسليم.املس

أما بالنسبة ملوضوع تنفيذ األحكام املدنية فقد حض ي بدوره بمجموعة     

من املقتضيات أهمها تمكين طالب التنفيذ من تقييد طلبه رقميا، وهو ما ورد في 

 ، حيث يفتح لكل طلب ملف في النظام املعلوماتي تضمن به جميع1-432املادة 

 اإلجراءات املتعلقة بعملية التنفيذ لتمكين طالب التنفيذ من تتبع ملفه عن بعد.

ومكن املشروع كذلك من إيداع املقاالت عن بعد واألداء عنها عن بعد     

كذلك، حيث يمكن استخالص الرسوم القضائية املستحقة للخزينة العامة 

اعتبار الوصل  مباشرة من الحساب البنكي للمحامي أو صاحب املقال، مع

املستخرج من النظام املعلوماتي بمثابة وصل له نفس الحجية التي تقوم للوصل 

 العادي.

وكنظرة عامة على الشق املتعلق بتتميم مواد املسطرة املدنية من هذا     

املشروع، نرى بأنه لم يأت بجديد بخصوص عملية التقاض ي عن بعد، حيث من 

نة بعض اإلجراءات ونّحى عنها عاملي الزمان املالحظ انه اقتصر فقط على رقم

واملكان مما سيسهل ويسرع من وثيرة إنجازها وهو نفس الش يء كما الحظنا من 
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سابقا. أما عملية التقاض ي  2018خالل دراستنا ملسودة قانون املسطرة املدنية 

عن بعض في عموميتها فتتطلب التبادل الالمادي للمذكرات أثناء انعقاد 

أكيدها من طرف أطراف الدعوى واطالع هيئة الحكم عليها، باإلضافة الجلسة وت

الى إجراءات تحقيق الدعوى التي يجب ان تتم كذلك عن بعد الى غاية تأكيد 

 األطراف لكل ما أثير وأدلي به من طرفهم وحجز القضية للتأمل أو املداولة.

كون فقط فبغير هذا ال يمكننا الحديث عن التقاض ي عن بعد وإنما سن    

 عند حاجز رقمنة اإلجراءات املمهدة لتجهيز امللفات ملرحلة مناقشتها.

غير أنه يمكن أن نلمس تأسيسا لهذا النوع من التقاض ي في الشق     

 الجنائي من هذا املشروع.

 املحور املتعلق بالقضاء الزجري  -ب

أما بالنسبة للشق املتعلق بالقضاء الزجري من هذا املشروع فإننا     

حظ بأنه أسس نوعا ما إلمكانية التقاض ي عن بعد، فقد أّصل املشرع لهذا نال 

النوع من التقاض ي على مستوى كل من قضاء التحقيق وكذلك القضاء الزجري 

 العادي ولغرفة الجنايات.

، في حالة وجود أسباب 1-193حيث مكن قاض ي التحقيق حسب املادة     

من تلقي تصريحات املتهم او الضحية فعلية تحول دون سلوك املسطرة العادية، 

او املطالب بالحق املدني أو الخبير او االستماع إليهم أو مواجهتهم مع الغير، عبر 

 تقنية االتصال عن بعد مع الحرص في ذلك على ضمان سرية البث.

اقع انتقل       ولجعل مقتضيات املادة اعاله قابلة للتنزيل على ارض الو

، الى تحديد آلية رآها مواتية للوصول الى عقد 2-193الية املشرع في املادة املو 

جلسات عن بعد وحددها في آلية اإلنابة القضائية؛ حيث يقوم قاض ي التحقيق 
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بتوجيه إنابة قضائية لقاض ي التحقيق باملحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص 

ل عن بعد املعني باألمر، يبين فيها األسباب التي تبرر اللجوء الى تقنية االتصا

وهوية الشخص أو األشخاص موضوع هذا اإلجراء ويحدد املهمة املطلوبة وتاريخ 

 وساعة إنجازها. 

ويتولى بعد ذلك قاض ي التحقيق باملحكمة املنابة عملية ضبط النظام      

وتنفيذ القرارات الصادرة عن قاض ي التحقيق باملحكمة املنيبة الذي يستمع او 

 ملعني.يستنطق أو يواجه الشخص ا

ولنفس اآللية يلجأ القضاء العادي بما فيها غرفة الجنايات في عقد      

أنه يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء  4-347الجلسات عن بعد، حيث أورت املادة 

باالستماع الى من يجب عن بعد  1-193على ملتمس النيابة العامة تطبيق املادة 

افرت موجبات تطبيقها. وحدد تقنية ا إلنابة القضائية كآلية لذلك وبين إذا تو

وهي تقريبا نفس املبدأ الذي تقوم عليه اإلنابة املوكولة  5-347تفاصيلها في املادة 

للسادة قضاة التحقيق، مع تمكين املحامون من الحضور باملحكمة املنيبة أو 

افع أو تقديم املطالب  من  -حسب مركزه في التقاض ي -املنابة، حيث يمكنه التر

افيا. املحك  مة األقرب له جغر

وفي الحالة التي يكون فيها املتهم معتقال، فاملشرع أفرد لهذه الحالة     

حيث مكن الهيئة القضائية بعد أخذ رأي  7-347كذلك مقتض ى حدده في املادة 

النيابة العامة من االستماع الى املتهم أو استنطاقه أو أخذ تصريحاته باستعمال 

 بكيفية تضمن سرية البث. تقنية االتصال عن بعد

وإذا ما أضفنا هذه املقتضيات إلى ما أسلفناه حول املستوى الذي      

وصلت إليه محاكم اململكة بخصوص تحديث البنايات ورقمنة اإلجراءات، فأنه 

من املمكن، وبتظافر جهود جميع املتدخلين في قطاع العدالة، الحديث عن 
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تطغى عليه النظرة الفنية التقنية محاكمات زجرية عن بعد. وهذا الرأي 

الرقمية، أما من الناحية القانونية فالكثير من السجال يطرح بهذا الخصوص 

وخاصة مدى مساس هذه التقنية بمبادئ التقاض ي الجنائي من تواجهية 

وحضورية وعلنية كما رأينا سابقا، حيث لم نلمس في هذا املشروع حل لهذه 

على ان املشرع عليه ان ينفتح على تجارب الدول  اإلشكاالت املثارة، لذلك نرى 

املقارنة التي تقدمت اشواطا في استعمال هذه التقنية في التقاض ي، حتى يتسنى 

 له مقاربة الحلول التي اعتمدتها هذه الدول ومحاولة تطبيقها ببالدنا. 

إذن نخلص في األخير أن اململكة املغربية قادرة على تطبيق نظام     

عن بعد بما يوفره من امتيازات، والدليل على ذلك ما حققته محاكم التقاض ي 

اململكة التي قامت بقفزة نوعية باعتمادها على اجراء التقاض ي عن بعد، وبالتالي 

 عدم وقف سريان إجراءات العدالة.
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 خامتة

اقات وباء كورونا أن سرع وحفز كل الفاعلين في حقل العدالة        من اشر

قدما من أجل تطبيق نظام التقاض ي عبر الوسائط االلكترونية املساعدة  باملض ي

للعنصر البشري، من خالل إجراءات تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات 

التقاض ي في ظل حماية تشريعية لتلك اإلجراءات تتفق مع القواعد واملبادئ 

 العامة لنظام العدالة القضائية.

نية في سير العمل اليومي للمحاكم وإن إدخال الوسائل االلكترو     

واالستعانة بها في املسائل اإلدارية سيؤثر ال محاله على أداء املحاكم وتيسير الجهد 

سواء على املتقاضين أو العاملين باملحاكم، مما سيؤدي للتخلص من مجموعة 

من املشاكل املرتبطة بهذا املرفق الحيوي الذي يسهر على ضمان حقوق 

 ايتها.املواطنين وحم

وبعد دراسة نظام التقاض ي اإللكتروني باعتباره الوجه األبرز لتأثير    

الوسائط االلكترونية على مرفق القضاء، ومن خالل تتبع مآله في بعض النظم 

املقارنة والتجربة املغربية الحديثة لهذا النظام، يمكن إعطاء بعض التوصيات 

 واملقترحات التالية:

عن بعد في القضايا الزجرية فقط، وانما عدم حصر نظام التقاض ي  -

 تطويره ليشمل أيضا القضايا املدنية والتجارية.

توفير وتجهيز املحاكم بكل الوسائل االلكترونية ولوازم التقاض ي عن  -

بعد، وتجويد الخدمات التي تقدمها املحكمة االلكترونية حتى تلقى 

 تجاوبا إيجابيا مع تطلعات املواطن.
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علين في قطاع العدالة من قضاة ومحامين وكتاب ضرورة إخضاع الفا -

ضبط... لدورات تكوينية مكثفة في كيفية التعامل مع هذه الوسائل 

 املعلوماتية املستعملة في نظام التقاض ي عن بعد.

على الدولة أن تقوم بإدخال الوسائل املعلوماتية في قطاع التدريس  -

اض ي قبل ان بالجامعة بشكل عام وكلية الحقوق بشكل خاص، فالق

يصبح قاضيا وكاتب الضبط قبل ان يصبح كاتب ضبط واملحامي قبل 

ان يصبح محاميا ووكيل امللك قبل ان يصبح وكيال للملك واملوثق قبل 

ان يصبح موثقا والعدل قبل ان يصبح عدال واملفوض القضائي قبل 

ان يصبح مفوضا قضائيا واألستاذ الجامعي قبل أن يصبح أستاذا 

نوا جميعا قبل ذلك طلبة حقوق درسوا بالكلية، إذن جامعيا، كا

 فتأهيل العنصر البشري في هذا املجال يبدأ باألساس من هذا املرفق.   

وأخيرا ضرورة التحلي بالحزم الكافي والشجاعة الالزمة للمض ي قدما في  -

 إرساء هذا النظام وتطويره.  

 

 

 

 

 
 

 

 تم بحمد هللا
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 كسييونس املالسيد 
 

 طالب باحث مباسرت القانون املدني واملعامالت   

 االلكرتونية ـ اجلديدة 
 

على  -19كوفيد -آثار فريوس كورونا
 التوثيق العصري املغربي

 

 :ةــــمقدم

 -19كوفيد -انتشار فيروس كورونا  2020لقد شهد العالم في مطلع سنة  

 ذبلدان العالم تسارع إلى اتخافي العديد من دول املعمور، األمر الذي جعل معظم 

كافة التدابير الصحية املمكنة للحد من انتشاره، وقد بادرت الحكومة املغربية 

إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للتصدي لهذا الوباء املستجد، ومن أهمها إعالن 

 23حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء اململكة، بحيث تم إصدار مرسوم بتاريخ 

، تم املرسوم 578اإلعالن عنها  يتعلق بسن أحكام خاصة وإجراءات 2020مارس 

                                                           
بسن أحكام خاصة  ( يتعلق2020مارس )23  1441من رجب  28صادر في  292.20.2مرسوم بقانون رقم  - 578

 .1784مكرر ص  6867ية وإجراءات الإعلان عنها الجريدة الرسمية عدد بحالة الطوارئ الصح

 ـحممد ال ا    ر ي  ا لة  
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، وبذلك فقد تم الحجر 579الذي تم بموجبه اإلعالن عن حالة طوارئ الصحية

على حركة املواطنين واشتراط استصدار وثيقة رسمية من لدن رجال وأعوان 

 السلطة للخروج من املنازل، مع التشديد في تحديد الحاالت التي يسمح فيها

، ومن 580باستصدار هذه الوثيقة واملحددة بموجب بالغ صدر عن وزارة الداخلية

 بين هذه الحاالت املحددة " املهن الحرة الضرورية".

الضرورية والحيوية لتوثيق مختلف  581الحرة وتعد مهنة التوثيق من املهن

 -ويات تالتصرفات القانونية، كما أنها تتبوأ بمكانة هامة على صعيد عدة مس

 قانونية. -اقتصادية  -تماعيةاج

، 582دستور الجديد للمملكةالمن  40وانطالقا من مقتضيات الفصل 

عن  ةباء الناجمألعا ةكد أنه على الجميع أن يتحمل وبصفة تضامنيأالذي 

الذكر  فالس، ومن املرسوم ال583التي تصيب البالد ةفات والكوارث الطبيعيآل ا

الصحية، قرر املجلس الوطني لهيئة الذي تقرر بموجبه اإلعالن حالة طوارئ 

غالق العام ملكاتب إل ا 2020مارس  20املوثقين باملغرب وبعد عقد اجتماع يوم 

 .2020584مارس  23سبوعين ابتداء من يوم أالتوثيق ملده 

                                                           
( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر 2020مارس  24) 1441رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم رقم  - 579

 .1783مكرر ص  6867، الجريدة الرسمية عدد 19وفيد ك-أرجاء التراب الوطني لموجهة تفشي فيروس كورونا
، على 2020ماي  1: الجمعة الاطلاعتاريخ  ،:https://m.al3omk.com/512301.htmlالإلكتروني العمق الموقع- 580

 .11:23الساعة 
مهنة حرة تمارس  التوثيق« :المنظم لمهنة التوثيق على ما يلي 32.09تنص المادة الأولى من القانون - 581

 .»صوص الخاصةوفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي الن
بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية  2011يوليوز  29الصادر بتاريخ  1,11,91الظهير الشريف عدد  - 582

 .2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964عدد 
الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب  على« :من الدستور على ما يلي 40ينص الفصل - 583

عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناجمة عن الأعباء الناجمة مع الوسائل التي يتوفرون 

 .عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد
 .2020مارس  20بالغ صادر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يوم  - 584
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وقد طالت مده اإلغالق إلى أن قرر املجلس الوطني لهيئة املوثقين استئناف 

، بشكل تدريجي وعلى أساس 2020585ل أبري 23العمل ابتداء من يوم الخميس 

اختياري، مع الحرص على االمتثال لتدابير الصحية والوقائية الالزمة توسيع 

من أجل توقيع العقود وتوثيقها إلكترونيا  ةنطاق استخدام التوقيعات الرقمي

 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية. 53.05586طبقا للقانون 

 -19كوفيد -داث املتسارعة نتيجة فيروس كورناوقد شكلت هذه األح

فرصة لنا للقيام بهذه الدراسة املتواضعة حول "آثار فيروس كورنا كورنا على 

ل مهنة التوثيق"، ومما ال شك أن أبرز تأثير على هذه املهنة يتجسد في ضرورة إعما

 التوثيق اإللكتروني.

لتي يسمح لهم وال شك أن أغلب العقود التي تعرض على املوثقين وا

القانون بتوثيقها تتعلق بالتصرفات املالية وخاصة الحقوق العينية والعقارية، 

 وبالتي فإن موضوع الدراسة سيكون مركزا على توثيق التصرفات العقارية.

 الية:تومن هنا نطرح اإلشكالية املحورية ال

وضاع في ظل األ  إعمال التوثيق اإللكتروني ممكنا إلى أي مدى يمكن اعتبار 

 ؟الراهنة وفقا للقانون املغربي

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية وغيرها ارتأينا اتباع خطة البحث التالية:

. عمال التوثيق اإللكترونيإ التي تعترض املبحث األول: املعيقات القانونية

 .املبحث الثاني: اآلليات القانونية املساعدة على إعمال التوثيق اإللكتروني

 

                                                           
، 2020ماي  7تاريخ الإطلاع: الخميس  ، :https://m.al3omk.com/525643.htmlموقع العمق الإلكتروني - 585

 .12:05على الساعة 
المتعلق بالتبادل  53.05( بتنفيذ القانون 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129هير شريف رقم ظ- 586

 .3879( ص 2007ديسمبر  6) 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584اإللكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 
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 عمال التوثيق اإللكرتونيإ اليت تعرتض املعيقات القانونية املبحث األول:

يعد التوثيق اإللكتروني الخيار األنسب في ظل األوضاع الراهنة واملستقبلة 

لتوثيق املعامالت وخاصة املعامالت التي أجاز املشرع املغربي التعاقد عن بعد 

على بعض العقود،  53.05بشأنها، غير أن املشرع املغربي قد منع تطبيق القانون 

وبالتالي فإن هذه العقود بالتبعية ال يمكن تحريرها وتوثيقها إلكترونيا، كما أن 

القانون املنظم للمهنة في شكله الحالي ال يساير متطلبات التوثيق 

اإللكتروني)املطلب األول(، وإلى جانب هذه املقتضيات ذات الصبغة القانونية 

ل عائقا أمام تفعيل التوثيق اإللكتروني فإن هناك مقتضيات عملية كذلك تشك 

 )املطلب الثاني( .

 املطلب األول: املعيقات القانونية

تعد املعيقات القانونية املانع األهم من تفعيل التوثيق اإللكتروني، بحيث 

 53.05أن املشرع سواء في القانون املنظم للمهنة )الفقرة األولى(، أو في القانون  

قد  ، بحيث أنهلكتروني للمعطيات القانونية )الفقرة التانية(املتعلق بالتبادل اإل

 جاء بمجموعة من املقتضيات التي  تعترض إعمال التوثيق أإللكتروني.

 الفقرة األوىل: املعيقات القانونية يف القانون املنظم للمهنة

يعترض إعمال التوثيق اإللكتروني في املغرب العديد من املعيقات، وأولها 

رد في النصوص القانونية التي جاء بها املشرع في القانون املنظم ملهنة ما هو وا

، بحيث أنه منع املوثق من تلقي العقود خارج مكتبه )أوال(، 32.09التوثيق رقم 

 .)ثانيا( كما أنه لم يحدد بعد أتعاب املوثق وطريقة استيفاءها

 أوال: وجوب تلقي املوثق العقد يف مكتبه

املجال  12بموجب الفقرة األولى من املادة بعد تحديده و إن املشرع املغربي 

الترابي الذي يمارس فيه املوثق مهامه، إذ تنص على أنه" يمارس املوثق مهامه 
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بمجموع التراب الوطني"، أي بمجموع التراب الوطني متجاوزا بذلك حدود دائرة 

رورة سرعان ما قيد املوثق بض، 587محكمة االستئناف التي يعمل داخل نفوذها

تلقي العقود وتوقيع األطراف داخل مكتبه ، وهذا ما يستفاد من مفهوم املخالفة 

، إذ نصت على أنه" غير أنه يمنع عليه تلقي العقود 12انية من املادة ثللفقرة ال

ؤكد على الطابع املادي لعمل يوتوقيع األطراف خارج مكتبه"، وبذلك فإن املشرع 

ية من التلقي إلى التوقيع يجب أن تجرى يقثاملوثق بحيث أن العملية التو 

بمكتبه، وليست هناك أي إمكانية إلجراءها عن بعد، كل ما هنالك أن املشرع قد 

منح رخصة استثنائية للموثق بعد الحصول على إذن رئيس املجلس الجهوي 

وإخبار الوكيل العام للملك لدى املحكمة املعين بدائرتها، أن يتلقى تصريحات 

تنص الفقرة الثالثة من بحيث  ،توقيع على العقود خارج مكتبهاألطراف وال

يمكن للموثق ألسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف «على أنه 12املادة 

العقد والتوقيع خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس املجلس الجهوي وإخبار 

 .»الوكيل العام للملك لدى املحكمة املعين بدائرتها

ثيق اإللكتروني يقتض ي من املشرع سن أحكام وعليه فإن إعمال التو 

 خاصة لتلقي العقود من طرف املوثق بالطرق اإللكترونية.

 تانيا: أتعاب املوثق وطريقة استيفائها

لقد استهل املشرع املغربي عند تنظيمه لحقوق وواجبات املوثق 

بالتنصيص على أن للموثق الحق في تقاض ي أتعابه مقابل الخدمة التي يقدمها 

 طراف العقد.أل 

                                                           
، تاريخ https://assabah.ma/87276.htmlمن القانون المنظم لمهنة التوثيق، 12مبارك السباغي، قراءة في المادة  -587

 .12:55، الساعة: 2020يونيو  11: الخميس االطالع

https://assabah.ma/87276.html
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 -أي حق املوثق في األتعاب -لكن املالحظ أن املشرع قد نظم هذا الحق

، كما أنه لم يحدد مبلغ هذه 32.09من القانون  15ضمن مادة وحيدة وهي املادة 

األتعاب وال طريقة استيفاءها، واكتفى باإلحالة على نص تنظيمي يرتقب أن 

 ينظم ذلك، وهذا النص لم يصدر لحد اآلن.

في انتظار صدور هذا النص التنظيمي، فإننا نرى أن موجبات الرقمة و

أن يتم  -أي النص التنظيمي -وإعمال التوثيق اإللكتروني تقتض ي قبل إصداره

 تنظيم كيفية استيفاء أتعاب املوثق إلكترونيا.

الفقرة الثانية: املعيقات القانونية يف القانون املتعلق بالتبادل 

  53.05القانونية  اإللكرتوني للمعطيات

، 53.05إن املشرع املغربي قد نظم التعاقد اإللكتروني بموجب القانون 

غير أنه علق تطبيقه على العقود التي يكون موضوعها حق عيني على صدور 

مرسوم)أوال(، كما أنه استثنى من تطبيقه بصفة مطلقة على العقود املتعلقة 

 انيا(.ثبالضمانات الشخصية أو العينية )

 على احلقوق العينية 53.05وال: تطبيق القانون أ

إن العمل بالتوثيق اإللكتروني يقتض ي بداية أن يكون القانون يمنح إبرام 

وشمولها بالتنظيم القانوني املنظم لهذه العقود،  اهذه العقود بشكل إلكتروني

غير أن خصوصيات الحقوق العينية جعلت املشرع املغربي إحاطتها بشروط 

عليها، وهذا ما يتضح من مقتضيات  53.05خاصة لتطبيق القانون وكيفيات 

التي نصت على أنه" تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون  42املادة 

 على الحقوق العينية بمرسوم".
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وهذا املرسوم لم يصدر بعد مما يعني أنه ال يمكن التعاقد إلكترونيا على 

الذي يتعلق بمدونة  39.08588ب القانون حق من الحقوق العينية املحددة بموج

الحقوق العينية، وبالتالي فإن التصرفات التي تطلب املشرع تحريرها بصفة 

من م.ح.ع، ال يمكن للموثقين تحريرها إلكترونيا إال بعد  4رسمية بموجب املادة 

 صدور املرسوم املذكور في املادة السابقة الذكر، وتحديد شروط وكيفيات ذلك.

 ات الشخصية أو العينية على الضمان 53.05طبيق القانون انيا: تث

املحررات  53.05لقد استثنى املشرع املغربي من تطبيق أحكام القانون 

العرفية املتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ومعناه أن الضمانات 

الشخصية متى كان املحرر الذي يجسد العقد في شكله املادي عرفيا ال يمكن أن 

، وبالتالي فإنه في حال إعمال التوثيق 53.05ق عليه مقتضيات القانون تطب

اإللكتروني فإن املوثقين في ظل وجود هذا النص القانوني ال يمكنهم توثيق هذه 

 العقود.

 املطلب الثاني: املعيقات العملية

إن املعيقات التي تعترض التوثيق اإللكتروني ليس دائما ذات طابع قانوني 

اقع العملي وقد اخترنا الحديث  محض، وإنما توجد كذلك معيقات يبرزها الو

عن املعيقات التي تواجه املوثق عند القيام بالتزاماته، سواء كانت هذه 

االلتزامات اتجاه األطراف )الفقرة األولى(، أو على موضوع التعاقد )الفقرة 

 الثانية(.

 

 

                                                           
المتعلق بتنظيم  32.09( بتنفيذ القانون رقم 2011فمبر نو 22) 1432 ذي الحجة 25صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم - 588

 مهنة التوثيق
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 ه األطرافت املوثق اجتارتبطة بالتزاماالفقرة األوىل: املعيقات العملية امل

إن التوجه نحو تفعيل التوثيق اإللكتروني يطرح العديد من اإلشكاالت 

العملية املرتبطة بالتزامات املوثق اتجاه األطراف، وأبزها كيف يمكن للموثق 

 التحقق من هوية األطراف )أوال(، والتحقق من سالمة رضاهما )ثانيا(.

 فأوال: صعوبة التحقق من هوية األطرا

يعد التزام املوثق بالتحقق من هوية األطراف أول التزام قانوني يقع على 

يق عقد من العقود، وهذا االلتزام الذي ثو تعاتقه عند تقديم األطراف طلبهم ب

يتم في ضوء  32.09589من القانون  37فرضه املشرع املغربي بموجب املادة 

التعريف الوطنية  األوضاع العادية عن طريق إدالء األطراف مباشر لبطاقة

، لكن مع مستجد فيروس 591لديه لكي يتمكن من التحقق منها 590اإللكترونية

يستبعد أن يبقى هذا اإلجراء يتم عبر الوسائل التقليدية،  -19كوفيد -كورونا

من تدابير ذ فكيف يتوقع أن يتم هذا اإلجراء في ظل األوضاع الراهنة وما سيتخ

  لوم؟قد تستمر في الزمن إلى أجل غير مع

إن اإلجابة عن هذا التساؤل وغيره فيما يتعلق بالتحقق من هوية األطراف 

التي شرعت  جديدةيبقى أمرا صعبا، في ظل عدم إجبارية البطاقة اإللكترونية ال

 ه، كما أن تبادل هذ592املديرية العامة لألمن في منحها للمواطنين إختياريا

                                                           
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من  :على ما يلي 32.09من القانون  37تنص الفقرة الأولى من المادة  - 589

 .هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون
( بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30) 1428من ذي القعده  19صادر في  1.07.149ريف رقم ظهير ش - 590

وقد صدر المرسوم التطبيقي له: مرسوم رقم  .المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية 35.06

لمحدثة بموجبه ا 35.06( بتطبيقي القانون رقم 2007ديسمبر  25) 1428من ذي الحجة  14صادر  2.06.478

 .البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
الإلكتروني، مغرب القانون، حوار حصري مع الموثق محمد السدادي حول واقع و آفاق مهنة الثوثيق  الموقع 591

 -ها، بالمغرب و قضايا
-ps://www.maroclaw.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1htt

D8%AD%D8%B5%D8%% 
، الساعة: 2020ماي  30تاريخ الإطلاع: السبت  ، :https://www.telemaroc.tv/jt/13988الموقع الإلكتروني- 592

10:57. 

https://www.maroclaw.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%25
https://www.maroclaw.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%25
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ملوثقون يتطلب وسائل تكنولوجيا بين األطراف وا جديدةالبطاقة اإللكترونية ال

 .53.05عتماد على تقنيات التشفير املنظمة بموجب القانون ال متطورة، وا

 ويعد تجاوز هذا العائق دعامة هامة للتوجه نحو التوثيق اإللكتروني.

 ملتعاقدينثانيا: صعوبة التحقق من سالمة رضا ا

تمام إجراءات كتابة عقودهم وإ في يعد املوثق وكيل وأمين على األطراف

أن تسلم إليهم بطريقة مشروعة، وهو بهذا إلى تنفيذها والحفاظ على ودائعهم 

الوصف يتوجب عليه أن يعمل على إرشاد األطراف إلى أوجه النفع ويجنبهم 

أوجه الضرر، ويقف بهم خاصة على مدى سالمة إرادتهم من نقص األهلية وباقي 

وليس له مطلقا أن يتجاهل  -لغبنالغلط والتدليس واإلكراه وا-عيوب الرضا 

 .593هذه األمور، أو أن يدفع بأنها ملتصقة بإرادتهم

وعلى ضوء ما سبق فإن املشرع مغربي وتحقيقا ألمانة التوثيق، قد أحاط 

األطراف بضمانة قانونية تتجسد في التزام املوثق بنصح األطراف، من خالل 

ملنظم ملهنة التوثيق، إذ تنص ا 32.09من القانون  37الفقرة الثانية من املادة 

يجب على املوثق إسداد النصح لألطراف، كما يجب أن يبين لهم ما « على ما يلي 

يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، ويوضح لهم األبعاد واآلثار التي قد تترتب عن 

 ».العقود التي يتلقاها

وإن الوضعية الراهنة بال شك ستفرض االتجاه نحو العمل بالتوثيق عن 

د، عبر الوسائل اإللكترونية، فكيف يمكن أن نتصور قيام املوثق بالتحقق من بع

 إرادة املتعاقدين وتقديم النصح لهما في ظل التوثيق اإللكتروني؟

                                                           
ودار النشر، السنة عبد الرحمن بلعكيد، وثيقة البيع بين النظر والعمل، الطبعة الرابعة، بدون ذكر المطبعة - 593

2014 ،88. 
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لتبادل  53.05نرى بهذا الخصوص أنه وإن تم اعتماد مقتضيات القانون 

إلكتروني، املعطيات القانونية بين املوثق وبين األطراف، وتوثيق العقد بشكل 

نه لن يستطيع املوثق إسداد إ، ف65-7و 65-6و 65-5وعلى الخصوص الفصل 

نه في الغالب سيكون تبادل املعطيات القانونية بطريقة أل النصح لألطراف، 

إلكترونية كتابة وهناك شريحة واسعة من املجتمع ال تجيد القراءة والكتابة، 

لكتروني خاص بوسائل سمعية لذالك نقترح أن تتم عملية التوثيق عبر فضاء إ

ومرئية، حتى يتحقق ذلك العامل املعنوي الذي يؤثر على أطراف التعاقد حين 

 تلقيهم النصح من املوثق، ويتأكد من تلقي األطراف النصح بطريقة سليمة ال 

 يشوبها سوء فهم، كما لو كان معهم في مكتبه.

 فرض على املوثق بقوةوملا كان التزام املوثق بنصح الزبون التزاما أساسيا ي

 القانون، فما هي حدوده؟

هناك من ذهب إلى أن واجب النصح مرتبطا ارتباطا وثيقا بخبرة الزبون 

بغض النظر عن مستواه الثقافي، فقد يكون الزبون مثقفا لكن ليس له أدنى 

معرفة في املعامالت املالية، وقد يكون غير مثقف ويتوفر على خبرة واسعة في هذا 

املوثق يكون ملزما حسب هذا االتجاه في أن يسدي النصح  إنوعليه ف املجال،

، وفي نظرنا فإن هذا الرأي مجانب 594ملن ليست له خبرة في املعامالت املالية

للصواب ألن املوثق أدرى من األطراف بموضوع التعاقد بالنظر بتكوينه وصفته 

ماال يتوفر عند عامة يقها، وهو ثو توإحاطته بكافته العقود التي يخوله القانون 

صعب إثباته من  -أي معيار الخبرة-املعيارأفراد املجتمع، وعالوة على ذلك فهذا 

اقعية، فكيف للموثق أن يعلم أن هذا الشخص ذو خبرة وهذا ال؟  الناحية الو

                                                           
ة عنهم، الطبعة األحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرقرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية: أشار إليه محمد الربيعي،  - 594

 .54ص ،2017مراكش، السنة -الثالثة، مكتبة المعرفة
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لذا يتوجب على املوثق أن يقوم بواجب النصح و اإلرشاد في جميع العقود التي 

 األطراف مثقفون أو ذو خبرة، أم ال. يتلقاها، بغض النظر أكان

وإذا كان هذا االلتزام يتعين التشديد فيه كلما تعلق األمر بأشخاص أميين 

يعرفون القراءة والكتابة أو مسنين أصبحوا بحكم السن غير قادرين على تقييم  ال 

نتائج تصرفاتهم، فمن باب األولى أن يكون التشديد أكثر حينما يتعلق األمر 

عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية، فاألمية اليوم ليست قاصرة على  يقثو تبال

القدرة على الكتابة والقراءة وإنما في التعامل كذلك مع الوسائل التكنولوجية 

 .595ياتها املعقدةنوتق

والشك أن إعمال التوثيق اإللكتروني يتطلب بالضرورة تجاوز هذا العائق 

 يلعب دورا حاسما في نجاحها.الذي يحدد مصير العملية التوثيقية، و 

 العقار  ملرتبطة بالتزامات املوثق علىالفقرة الثانية: املعيقات العملية ا

، باإلضافة إلى اإلشكاالت العملية املرتبطة بالتزامات املوثق اتجاه األطراف

 هناك إشكاالت 

عملية أخرى غير أن هذه املرة مرتبطة بالعقار موضوع التعاقد، سواء كان 

 )أوال(، أو غير محفظ )ثانيا(.محفظ 

 انونية للعقار احملفظأوال: صعوبة التحري حول الوضعية الق

يعمل املوثق قبل الشروع في إنجاز املحرر التوثيقي على التحري الوضعية 

القانونية للعقار املحفظ، وذلك بالرجوع إلى الرسم العقاري باملحافظة العقارية 

رهون أو تكاليف قانونية، وإذا ما اتضح له أن للتأكد من أن العقار غير مثقل ب

وضعية العقار غير سليمة، كأن يكون مرهونا، وجب عليه أن يطلع األطراف على 

                                                           
 .التصرفات الماليةهذه الوسائل قبل إعمالها خاصة فيما يتعلق ب لذا نرى بهذا الخصوص أنه يتعين تعليم الناس كيفية التعامل مع - 595
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ذلك، ويبين للمشتري اآلثار التي قد تترتب عن شراء هذا العقار، ويطلب من 

 .596البائع بسداد دينه وإحضار شهادة تثبت شطب الرهن

لك العقار الوثائق التي تفيد تقييد العقار وهذا اإلجراء يتم بإدالء ما

بالرسم العقاري، ويقوم املوثق بدراستها وهذه الدراسة تتم من خالل اإلطالع 

على الرسم العقاري باملحافظة العقارية، غير أن اإلشكال الذي يطرح في هذا 

الصدد، ما العمل في ظل صعوبة معالجة الوثائق بالذهاب إلى املحافظة 

 ي ظل الوضعية الراهنة؟العقارية ف

كتفاء باالطالع عبر البوابة اإللكترونية الفي ظل الظروف الراهنة يتم ا

الخاصة باملوثقين، والشك أن اإلطالع بالطريقة اإللكترونية سيساهم في تقوية 

 .19وفيد ك-دتها الدولة ملوجهة فيروس كوروناخالتدابير الصحية التي ات

 انونية للعقار غري احملفظية القثانيا: صعوبة التحري حول الوضع

في حال ما إذا كان موضوع املعاملة العقارية، عقار غير محفظ، يجب على 

املوثق قبل أن يشرع في تحرير العقد أن يفحص جميع الرسوم املقدمة إليه حتى 

، ألن رسم 597يقف على أصل امللكية وجميع التصرفات التي خضع لها امللك

بث التملك في هذا النوع من العقارات، واملوثق ثي التي تامللكية واستمرار امللك ه

ال يطلب جميع األصول السابقة، وإنما العدد الذي تواتر به العمل وهو 

لم يتطرق لهذا املوضوع بنص خاص،  32.09، واملالحظ أن القانون 598ثالثة

منه التي تنص على أنه"  46وإنما يستشف من خالل مفهوم املخالفة للمادة 

تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها املوثق إلبرامه"، أي أن املوثق  يجب أن

 .عليه عند إبرام العقد عليه أن يستند على الوثائق التي تثبث التملك

                                                           
 .56ص م.س، محمد ربيعي، - 596
 .58ص م.س،محمد ربيعي، - 597
 .179ص  ، م.س،عبد الرحمن بلعكيد - 598
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ستمرار العمل على إنجاز الوثائق القانونية بطابعها املادي الورقي ا ويعتبر 

ل لتفادي الصحة العامة، لذلك ينبغي البحث عن حلو  على سيشكل خطرا

، وال شك أن إعدادها إلكترونيا هو الحل التعامل مع الوثائق بطابعها املادي

 األنسب كذلك للسير نحو مخطط التوثيق اإللكتروني.

وبعد أن تحدتنا عن بعض املعيقات التي نرى أنها تعترض تفعيل التوثيق 

لقانون اإللكتروني، فإن هناك مجموعة من املكتسبات القانونية املوجودة في ا

املغربي التي تساعد على إعمال التوثيق اإللكتروني، وهذا ما سنحدث عليه في 

 املبحث املوالي.

املبحث الثاني: اآلليات القانونية املساعدة على إعمال التوثيق 

 اإللكرتوني

العقد املبرم من قبل موثق ال يعتبر تاما إال بعد تذييله بتوقيع األطراف و 

ال شك أن التوقيع يعتبر عنصرا مهما بحيث هو الذي يعطي توقيع املوثق عليه، و 

-للعقد الصفة الرسمية خاصة توقيع املوثق، وإن ذلك إن كان يطرح إشكاالت

قد أوجد لها املشرع مجموعة من الحلول التشريعية، فإن  -قانونية وعملية

الوضعية الراهنة واملستقبلية تتطلب التعامل باآلليات اإللكترونية لتوقيع 

العقود املبرمة على دعامة إلكترونية، مما يفرض البحث عن حلول تشريعية 

جديدة لضمان التعامل بالوسائل اإللكترونية )املطلب األول(، ولضمان تمام 

العقد املبرم من قبل املوثق قد أوجب عليه القيام بإجراءات قانونية التي 

 أصبحت تتم بالطرق اإللكترونية )املطلب الثاني(.

 ب األول: االعتماد على آلية التوقيع اإللكرتونياملطل

لقد أفرز التقدم العلمي ظهور نوع مستحدث من التوقيع، الذي يختلف 

بال شك عن التوقيع التقليدي في معناه ومبناه، وهو في كل األحوال ينتج عن اتباع 



  

  

  496P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

إجراءات تقينة محددة تؤدي في آخر املطاف إلى نتيجة معروفة مقدما، ومجموع 

، 599ه اإلجرءات يكون هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليديهذ

والتوقيع على العقد املبرم من طرف املوثق سواء كان تقليدي أو حديث فإن 

 يتطلب أن يقوم به أطراف العقد )الفقرة األولى(، واملوثق )الفقرة الثانية(.

 طراف العقدألالفقرة األوىل: التوقيع اإللكرتوني 

وقيع أهم عنصر في املحرر التوثيقي وأسمى تعبير عن رضا األطراف يعتبر الت

ضرورة  32.09بمضمون العقد، لذا فقد ألزم املشرع املغربي بموجب القانون 

أن يوقع األطراف على كل صفحة من صفحات العقد وأن يكتب تاريخ توقيع كل 

 .600طرف من أطراف العقد

حوال تجري في األ  -األطراف ي توقيعأ-وإذا كانت هذه الشكلية القانونية

العادية بمكتب املوثق الذي يشرف على توقيع األطراف ويؤشر على جميع 

نتقال من مجلس العقد الحقيقي إلى مجلس عقد ال صفحات العقد، فإن ا

إلكتروني يجعلنا نورد عدة تساؤالت: فإذا كانت املقتضيات املنظمة للتوقيع في 

مان توقيع األطراف على العقد املحرر على كافية إلى حد ما لض 32.09القانون 

دعامة ورقية، فهل تعد كافية لكي يستطيع األطراف التوقيع على العقد الذي 

 يكون على دعامة إلكترونية؟ وماذا لو كان األطراف يجهلون التوقيع اإللكتروني؟ 

من  11إلى  6فمن املعلوم أن املشرع نظم التوقيع اإللكتروني في املواد من 

وقد أحاطه بمجموعة من الضمانات القانونية، من خالل  53.05انون الق

، ومتى استجمع الشروط القانونية املتطلبة 6601الشروط التي تطلبها في املادة 

                                                           
 .130ص ،2010سنة عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي، الطبعة الثانية، طبع ونشر وتوزيع: مكتبة دار السالم، ال - 599
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد « على ما يلي: 43تنص الفقرة الثانية من المادة  - 600

 .»ويكتب تاريخ تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة
يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، " :على ما يلي 53.06من القانون رقم  6جاء في المادة  - 601

من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الشروط  3-417ص عليه في الفصل المنصو

أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة -أن يكون خاصا بالموقع؛  :-التالية
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أصبح توقيع إلكتروني مؤمن من تعديل أو تغيير أو تزوير، لكن املالحظ أن اعتماد 

ع جهة نص عليها املشرع م التعامل يحتم على األطراف يةهذه املقتضيات القانون

ي خدمات موالتي سماها املشرع املغربي بمقد 53.05من القانون  11في املادة 

املصادقة اإللكترونية وذلك إلثباث العالقة بين املعطيات التي تمكن من التحقق 

وهذا ما يستشف من خالل إحالة  -أي األطراف-من التوقيع اإللكتروني واملوقع 

التي نصت على أنه" تثبت العالقة بين املعطيات التي  10دة ، على املا6602املادة 

تمكن من التحقق من التوقيع اإللكتروني واملوقع بشهادة إلكترونية. وتتمثل هذه 

 الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.

 يمكن أن تكون الشهادة اإللكترونية املذكورة بسيطة ومؤمنة".

إمكانية وجود أشخاص ال يحسنون  32.09وقد راعى املشرع في القانون 

التوقيع، فرخص لهم أن يضعوا بصمتهم على العقد مع إشهاد املوثق بذلك، وفي 

 حالة ما إذا تعذر عليهم أو على أحدهم التوقيع واإلبصام فإن املوثق يشهد عليهم

بذلك بمحضر شاهدين، غير أن املالحظ أن هذه املقتضيات القانونية إن كانت 

خاصة فإننا نتساءل عما إذا كان الت ات قانونية بديلة للتوقيع في حاتعطي ضمان

 التوقيع اإللكتروني؟ عدم القدرة على باإلمكان تطبيقها في حال 

فمن املعلوم أن التعامل عبر التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال 

يدوي املعامالت املالية، قد أفرز صور حديثة للتوقيع اإللكتروني، كالتوقيع ال

التوقيع بواسطة  -الرقمي، التوقيع عن طريق البطاقة املقترنة بالرقم السري 

التوقيع  -الخواص الفيزيائية والطبيعية لإلنسان )التوقيع البيومتري(

                                                           
ف أي تغيير لاحق أدخل أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كش-بصفة حصرية؛ 

يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة -عليها؛ 

  .المطابقة
يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق «على أنه  53.05من القانون رقم  6تنص الفقرة الأخير من المادة  602

من هذا  10ادة إلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشه

 .القانون
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يستند إلى تقنيات التشفير التي  -أي التوقيع الرقمي -، وهذا األخير603الرقمي

وهي تعتبر في  53.05ن القانون م 14إلى  12نظمها املشرع املغربي في املواد من 

الوقت الراهن الوسيلة الوحيدة التي يمكن اعتمادها في تبادل املعطيات 

وعليه فإن ، 604القانونية بين األطراف واملوثق والتوقيع على العقد أيضا

املوثقون يتعين عليهم أن يعملوا على تبادل املعطيات القانونية بما في ذلك 

التشفير التي عددها املشرع املغربي في الفقرة الثانية  التوقيع اإللكتروني وسائل

كما يلي: يراد بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية  53.05من القانون  12من املادة 

أو هما معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن 

 معلومات أو إشارات أو رموز...{.

خضعوا لدورات تكوينية في هذا املجال وإذا كان املوثقون باإلمكان أن ي

إلنجاح العملية التوثيقية، فما الحل بالنسبة للمتعاملين معهم الذين يرغبون 

في القيام بتوثيق عقد من العقود، هل يمكن أن نتصور أن يتم تبسيط العمل 

بهذه التقنيات حتى يستطيع عامة الناس التعامل بها، أم يفترض فيهم التمكن 

 منها؟

 ة الثانية: التوقيع اإللكرتوني للموثقالفقر

يتحمل املوثق مهام اإلشراف واملصادقة على تعبير األطراف عن إرادتهم 

افقة على التصرف، حتى يكتسب الصفة الرسمية، وال يكتسب هذه  باملو

وإذا كان املشرع يعطي  605الصفة إال بعد توقيع املوثق على العقد فور آخر توقيع

املحرر دعامة ورقية بمجرد أن يوقع املوثق، فهل يكفي الصفة الرسمية للعقد 

 إذا ما تم إنجاز املحرر التوثيقي على دعامة إلكترونية؟
ً
 ذلك أيضا

                                                           
 .139-133، ص م.سللمزيد من التفاصيل انظر: عبد المجيد بوكير،  - 603
 ،138عبد المجيد بوكير، م.س،  - 604
  .»يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع«على ما يلي:  44نص الفقرة الأولى من المادة ت - 605
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ي فقرته الثانية على أنه" تصبح من ق.ل.ع ف 2-417لقد نص الفصل 

الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع املذكور عليها أمام موظف عمومي له صالحية 

 التوثيق".

قرائنا لهذه الفقرة يتضح أنه بعد تستجمع الوثيقة املحررة على باست

ويتم التوقيع عليها  606دعامة إلكترونية الشروط القانونية التي تضمن تماميتها

، فإنها ال تأخد الصفة الرسمية إال بالتوقيع عليها من قبل 607من قبل األطراف

 .املوثق

ية تكتسب الصفة لكن إذا كانت الوثيقة املحررة على دعامة إلكترون

الرسمية كذلك بمجرد توقيع املوثق، فكيف يضع املوثق توقيعه اإللكتروني على 

 الوثيقة املحررة على دعامة إلكترونية؟ وما هي طبيعة ونوع ذلك التوقيع؟

لقد أسلفنا بأن التوقيع اإللكتروني على صور مختلفة، وبأن التوقيع 

، 53.05تي نظمها املشرع في القانون الرقمي الذي يستند إلى تقنيات التشفير ال

ق وعلى هذا األساس نرى أنه ملا ال يتم االعتماد على هذه التقنيات لكي يضع املوث

 توقيعه على العقد املحرر على دعامة إلكترونية؟

أما عن طبيعة توقيع املوثق كموظف عمومي إلى جانب األطراف، فإن 

يدعو إلى التمسك  املشرع سكت عن هذه املسألة وهو السكوت الذي

باملقتضيات العامة املنظمة لعمل املوثقين العصريين إلى حين تدخل املشرع 

 .608بتعديلها صراحة وهو ما لم يتم لحد اآلن

                                                           
تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية قوة الإثباث التي «على أنه:  من ق.ل.ع 417-1نص الفصل ي - 606

ثباث، شأنها في ذلك شأن لإتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني ل .تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق

قانونية، على الشخص الذي صدرت  الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة

 .»عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها
يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة «على ما يلي:  من ق.ل.ع 417-2تنص الفقرة الأولى من الفصل - 607

 .قة المذكورةقانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثي
 .151عبد المجيد بوكير، م.س، ص - 608
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املطلب الثاني: االعتماد على آلية التبادل اإللكرتوني للمعطيات القانونية 

 للقيام ببعض اإلجراءات الشكلية

ية عبر الطرق اإللكترونية مكسبا مهما يعد القيام باإلجراءات القانون

للتوجه نحو إعمال التوثيق اإللكتروني، بحيث أن املشرع املغربي أوجب العمل 

بها قانونيا، وقد تم بلورة ذلك في مجال التوثيق من خالل تسجيل العقود بطريقة 

 إلكترونية )الفقرة األولى(، وتقييدها )الفقرة الثانية(.

 العقود إلكرتونياالفقرة األوىل: تسجيل 

لقد حمل املشرع املغربي املوثق بدور ضريبي من أجل محاربة التهرب من 

أداء واجبات التسجيل املستحقة للخزينة العامة، وقد نصت على ذلك مجموعة 

، التي نصت 32.09من القانون رقم  47، من بينها ما جاء في املادة 609من املواد

نسخا من املحررات والعقود بعد اإلشهار  يجب على املوثق أن يقدم«على ما يلي:

بمطابقتها لألصل من طرفه، ملكتب التسجيل املختص الستيفاء إجراء التسجيل 

وأداء الواجب في األجل املحدد قانونا وإنجاز اإلجراءات الضرورية للتقييد في 

 ».السجالت العقارية وغير لضمان فعاليتها...

قيام بإجراءات التسجيل عبر وال شك أن الوضعية الراهنة تتطلب ال

 به املشرع لذلك؟نالطرق اإللكترونية فهل ت

                                                           
 بر نصت في الفقرة األولى على ما يلي:ممن مدونة التسجيل والت 12المادة  - 609

 يجب على الموثقين أن يضمنوا البيانات والتصريحات التقديرية االزمة لتصفية وجبات التسجيل...✓" 

جبات في األجل ش قصد التأشير عليها واستيفاء إجراء تسجيل العقود وأداء الوايجب على الموثقين تقديم سجالت التحصين إلى المفت✓

 المحدد قانونيا...

... أن يلحقو يجب على الموثقين والموظفين القائمين بمهام التوثيق الذين يحررون عقود رسمية مؤسسة على عقود رسمية غير مسجلة✓

حقة، وأداء الذعيرة والغرامة ها وأن يقدموها معه إلجراء التسجيل، مع أداء الواجبات المستالعقود العرفية اآلنفة الذكر بالعقد الذي يحيل علي

 والزيادة المترتبة على العقود المذكورة".

 من القانون المنظم الستخالص الرسوم والمصروفات القضائية، على ما يلي: 82كما نص الفصل 

 بالمكاتب التي يعينها الوزير المكلف المالية."تخضع عقود الموثقين لرسوم التنمبر، ويجب أن تسجل 

سخة رسمية قبل نوتفرض رسوم التمبر على النسخ التنفيذية والنسخ الرسمية والصور، وال يمكن أن يسلم أي نسخة تنفيذية أو صورة أو 

 درهما عن كل مخالفة". 250تسجيل النسخ األصلية وإال تعرض لغرامة قدرها 

 نفس القانون تلزم الموثق بالقيام بهذا اإلجراء، ما يلي: من 83وجاء كذلك في الفصل 

الل الشهر الذي يلي خ"تؤدى رسوم التسجيل المتعلقة بعقود الموثقين من لدن الموثق أو كتابة الضبط المكلف بالتوثيق الذي قام بوضعها، 

 تاريخ العقود المذكورة، ولكليهما حق استرجاع ما دفعه من األطراف".
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 610إن املشرع الضريبي قد أوجب على املوثقين بموجب القانون الضريبي

القيام بإجراء التسجيل بالطريقة اإللكترونية، ابتداء من فاتح يناير  2018لسنة 

 وني ما يلي:املعنونة باإلقرار اإللكتر 155، حيث جاء في املادة 2018

"غير أنه يجب على املوثقين... القيام بإجراء التسجيل بالطريقة 

 اإللكترونية:

 بالنسبة للموثقين؛". 2018ابتداء من فاتح يناير -

وقد رتب املشرع الضريبي على القيام بإجراءات التسجيل والتمبر بالطريقة 

ر التي تخضع لها اإللكترونية نفس اآلثار القانونية إلجراءات التسجيل والتمب

 مطردة حيث جاء فيها: 155العقود املحرر على الورق، وهذا ما نصت عليه املادة 

 "تكون.... واإلجراءات القانونية نفس اآلثار القانونية:

 ت التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود املحرر على الورق.إلجراءا-

ن القيام بإجراءات أنه يجب على املوثقي أقر  وهكذا، فإن املشرع املغربي

التسجيل بالطريقة اإللكترونية، ومنحها نفس القوة القانونية لإلجراءات التي 

 تتم بالورق.

 فإن هذا املعطى، نرى أنه من حسنات املشرع املغربي وإنه ألمر هام 
ً
وأخيرا

ة يساير روح ناالتجاه نحو التعامل بالوسائل اإللكترونية، واالتجاه نحو الرقم

 .19وفيد ك-فقط للوقاية من تفش ي فيروس كوروناالعصر وليس 

 

 

                                                           
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  5لعامة للضرائب المحدثة بموجب المادة المدونة ا- 610

 .2019(، إصدار سنة 2006ديسمبر  31) 1427آذي الحجة 10بتاريخ  1.06.232رقم 
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 ونياالفقرة الثانية: تقييد العقود إلكرت

تعد مرحلة تقييد العقود بالرسوم العقارية، املرحلة النهائية التي يمر منها 

ة ومستقرة، إذ أن للرسم بتاثالعقد التوثيقي، والغاية هي تأسيس ملكية عقارية 

من ظهير  67و 66ما يستشف من الفصلين  العقاري أثر منش ئ للحق، وهذا

، وبالتالي فال وجود للحق العيني ال 14.07التحفيظ العقاري املعدل بالقانون 

 .611فيما بين الطرفين وال بالنسبة للغير إال من تاريخ تقييده في الرسم العقاري 

املنظم ملهنة التوثيق، نالحظ أن املشرع  32.09وبالعودة إلى القانون رقم 

على  تنصالتي  32.09القانون رقم  47املوثق بهذا اإلجراء بمقتض ى املادة ألزم 

يجب على املوثق أن يقدم نسخا من املحررات والعقود بعد اإلشهاد «ما يلي: 

بمطابقتها لألصل من طرفه، ملكتب التسجيل إجراء التسجيل وأداء الواجب في 

 قييد في السجالت العقاريةاألجل املحدد قانونيا وإنجاز اإلجراءات الضرورية للت

يمكن  .وغيرها لضمان فعاليتها، ويقوم بإجرات النشر والتبليغ عند االقتضاء

لألطراف املعنيين إعفاء املوثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت 

مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابثة التاريخ 

 ».يوقعها الطرف املعني 

كما هو معلوم فقد أصبحت عمليات التدبير اإللكتروني لعمليات و 

، وسيرا في هذا االتجاه تم 612التحفيظ والعمليات املرتبطة تتم بطريقة إلكترونية

                                                           
 .63: محمد الربيعي، م.س، ص - 611

( 2018ديسمبر  10) 1440آخر ربيع ال 2الصادر في  2.18.181المرسوم رقم  - 612

بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات 

 .المرتبطة بها
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عقد اتفاقية التبادل اإللكتروني بين املجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية 

 .613للمحافظة العقارية واملسح الخرائطية

التفاقية أصبح بإمكان املوثقين إنجاز اإلجراءات وبمقتض ى هذه ا

 .614الضرورية للتقييد عبر البوابة اإللكترونية املخصصة لذلك

وال شك أن هذا سيساعد على اختصار املسافة على املوثقين خاصة في ظل 

 هذه األزمة التي أترث على مختلف املجاالت.

 خامتة:

التي تطرح إشكاالت وفي الختام، فقد حاولنا مقاربة بعض الجوانب 

قانونية وعملية في مجال التوثيق من خالل الحديث عن العوائق التي تعترض 

التوثيق اإللكتروني، سواء منها القانونية أو العملية، وأيضا فإننا قد وجدنا 

بعض املكتسبات املهمة على مستوى القانون املغربي التي تشكل حافزا إلعمال 

 التوثيق اإللكتروني.

ضح لنا بامللموس أن اعتماد التوثيق اإللكتروني عبر الوسائل وقد ات 

اإللكترونية يتطلب من املشرع، سن تنظيم وأحكام خاصة له، عالوة على تجهيز 

مكاتب املوثقين بأحدث اآلليات التكنولوجية، ومع ذلك فإن هذا ليس كافيا ألن 

اإلدارات  -راداألف -مجال التوثيق تتداخل فيه مجموعة من  الجهات: املوثقين

العمومية... مما ينبغي  معه مراعاة خصوصيات كل جهة منهم، فاملوثقين ليسو 

على نفس الدراية العلمية  والتقنية مقارنة باألشخاص العاميين، واملوظفون 

                                                           
، الساعة 2020ماي   30طالع: السبت ، تاريخ اإل http://albidaoui.ma/35931.html-الجريدة اإللكترونية البيضاوي، 613

15:48. 

 
 الجريدة اإللكترونية أصوات،- 614

-journalaswat.com/2019/04/15/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1//https: ماي   30، تاريخ اإلطالع: السبت

 .15:55، الساعة 2020

 

https://journalaswat.com/2019/04/15/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
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لدى اإلدارات العمومية ليسو كذلك على نفس اإلحاطة باملسائل اإللكترونية 

وهكذا، وبالتالي فأي تنظيم قانوني لهذا باملقارنة مع املوثقون أو األشخاص 

املجال يجب سنه بشكل معقلن، وفي هذا اإلطار فإننا نقترح األخد بالتوصيات 

 التالية:

  البطاقة اإللكترونية الجديدة بمميزاتها الحالية يتعين أن تعمم على جميع

املوطنين بشكل إجباري، لكي تساعد املوثقين على التحقق من هوية 

 األطراف.

 افق مع التوثيق عبر الوسائل  32.09عديل القانون ت املنظم للمهنة بما يتو

 اإللكترونية.

  االعتماد في توثيق العقود من قبل املوثقين على أحدث اآلليات

 التكنولوجية، وأن تتم بالوسائل اإللكترونية املسموعة واملرئية.

  فراد الذين االعتماد على آلية التوقيع اإللكتروني مع سن أحكام خاصة لأل

 ال يجدون التوقيع اإللكتروني أو يجهلونه.

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 Le rôle de la numérisation des services 
publics dans la lutte contre la propagation 

du coronavirus 
 

Introduction:  

       Le mot "coronavirus"615 est dans toutes les bouches, le 

monde vit dans une profonde incertitude scientifique, sanitaire, 

économique et juridique. 

                                                           
615 - selon l'organisation mondiale de la santé, Les coronavirus (CoV) forment une grande famille de 
virus qui provoquent des manifestations allant du simple rhume à des maladies plus graves tels que le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 
Voir le site internet https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus  consulté le 23-04-
2020 à 22h12.  

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus%20%20consulté%20le%2023-04-2020
https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus%20%20consulté%20le%2023-04-2020
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       Au niveau national, le Maroc a mieux géré la propagation 

de la pandémie, en comparaison avec les autres pays à savoir l’Italie, 

l’Espagne, les Etats-Unis, la France et la Chine, qui ont eu à déplorer 

le plus de victimes. Nous ne pouvons que se féliciter de la stratégie 

adoptée par le Maroc sous l’égide du Roi Mohammed VI pour lutter 

contre cette pandémie. Tous les acteurs officiels ont joué leur rôle 

avec dévouement, avec une mention particulière pour le personnel 

soignant et les forces de sécurité. Les mesures qui ont été prises ont 

consisté tout d’abord à organiser le confinement et à sensibiliser la 

population sur les mesures de précaution616 

       Face à l'urgence du covid-19, de nombreuses mesures 

d'ordre public et sanitaire ont été prises. De nombreux arrêtés, 

depuis le 16 mars 2020, des mesures préventives ont été adoptés par 

l'administration publique conformément à la Circulaire du ministre 

de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration n° 

1/2020 du 16 mars 2020. Un Fonds spécial pour la gestion de 

l'épidémie du Covid-19 a par ailleurs été créé par le décret n° 2-20-

269 du 16 mars 2020 par suite des instructions du Roi Mohammed 

VI. 

                                                           
616- Jawad KERDOUDI, la pandémie du coronavirus: quel impact sur le Maroc et le monde?, article 
publié sur le site web  https://www.ecoactu.ma/coronavirus-kedoudi/ consulté le 23-04-2020 à 
23h59.   

https://www.ecoactu.ma/coronavirus-kedoudi/


  

  

  508P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

       Un confinement a finalement été décidé par Le décret-loi 

n°2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l'état 

d'urgence sanitaire617 et le décret n°2-20-293 du 24 mars 2020 qui 

réglemente l'état d'urgence sanitaire618 pour endiguer l'épidémie de 

Covid-19. 

       Le confinement était la meilleure solution afin de contrôler 

la pandémie d’après les instructions données par l’OMS 

(organisation mondiale de santé) ; la contamination ne se fait que 

par contact entre personnes, ou en touchant un objet contaminé par 

le virus.  

       Les circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles 

poussent les personnes publiques ainsi que les personnes privées à 

généraliser les usages numériques pour poursuivre toutes les 

activités ne nécessitent pas obligatoirement une présence 

physique. Les activités de services publics n’échappent évidemment 

pas à ce mouvement. Au contraire, elles sont les premières 

concernées par cette numérisation à marche forcée.  

       En effet, étant des activités cruciales dans la société 

Marocaine, leur mise à l’arrêt ou leur dysfonctionnement, aurait un 
                                                           

617 - L'état d'urgence sanitaire est une disposition juridique exceptionnelle qui doit permettre à un 
État de faire face à une épidémie, pandémie ou catastrophe sanitaire mettant en péril le pays. 
618 - Le décret-loi n° 2.20.292 édictant des dispositions particulières à l'Etat d'Urgence Sanitaire et les 
mesures de sa déclaration, bulletin officiel n° 6870-08 chaabane 1441 ( 02-04-2020).  
- décret n° 2-20-293 du 24 mars 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble 
du territoire national pour faire face à la propagation du coronavirus – covid-19. Bulletin officiel N° 
6870- 8 chaabane 1441 ( 02-04-2020). 
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impact assez important sur le fonctionnement de la société dans 

son ensemble. 

       En outre, l'utilisation des services numériques n’est pas la 

conséquence de la crise engendrée par le coronavirus, une série de 

lois a précédée l’apparition de cette pandémie. Sa majesté le Roi 

Mohammed VI a fait appel à l’utilisation des nouvelles technologies 

en 2016 pour avoir une administration électronique qui pourrait 

faciliter les procédures et améliorer la qualité des prestations 

fournies619. 

       On a donc une numérisation généralisée du 

fonctionnement des services publics, mais, avec les circonstances 

sanitaires exceptionnelles générées par la diffusion du coronavirus 

dans le monde, il est possible d’observer une généralisation des 

outils numériques. Cette affirmation semble pouvoir s’appliquer à 

l’ensemble des systèmes juridiques devant faire face à cette 

pandémie. 

       Dans les circonstances actuelles, le numérique tend ainsi à 

devenir l’outil indispensable pour assurer la marche de plusieurs 

services.  Dès lors, il est véritablement intéressant à étudier le rôle 

des services numérique dans cette période de crise, plus 

particulièrement certains services publics comme le service 
                                                           

 èmeislative de la 104 octobre 2016 à l’ouverture de la première année légDiscours royal du 1 -s
législateur .  
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administratif, le service juridique, ou celui de l'éducation. 

Évidemment, cela pose des questions juridiques relatives au 

maintien de la continuité des services publics par la mobilisation 

des outils numériques. 

Alors, Dans quelle mesure la solution numérique peut-elle 

être perçue pour réduire la propagation du coronavirus et assurer la 

continuité des services publics ? 

       Pour répondre à cette question, il nous parait utile de 

consacrer la première partie à l'utilisation d'outils numériques dans 

l'administration marocaine et leur rôle de garantir la continuité du 

service public administratif (I). Tandis que la deuxième partie est 

tourné autour l'enseignement à distance comme alternative en cas 

d'urgence sanitaire (II).  

 

I- La numérisation de l'administration marocaine afin de 

faire à la propagation de l'épidémie du covid-19  

       La numérisation actuelle du fonctionnement des services 

publics peut être analysée comme un moyen d’assurer le respect du 

principe de continuité du service public. Et par référence aux lois 

marocaines plus exactement à la constitution de 2011, nous 

trouverons le chapitre 154 consacre le principe de la continuité des 
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services publics, et en lisant les textes légaux relatifs à l'état 

d'urgence sanitaire, nous constatons que le décret n° 2-20-293 du 24 

mars 20220, affirme à son article 3 la nécessité d'assurer la 

continuité des services publics vitaux.  En effet, les services publics 

ont été crées pour répondre à un ensemble de besoins publics 

nécessaires, régulièrement et sans interruption.  

       Par conséquent, malgré ces circonstances difficiles dans 

lesquelles nous vivons en raison de la pandémie de Coronavirus, qui 

a incité le gouvernement à prendre un ensemble de mesures de 

précaution et à annoncer l'état d'urgence sanitaire, ces mesures ne 

font pas obstacle à la garantie de la continuité des services publics 

vitaux, ils ont toujours continué leur fonctionnement normal, et 

même doublait leurs travails, comme le service de la santé et le 

service de sûreté nationale. 

       Il convient de mentionner que les administrations 

publiques, malgré leur continuité, les services électroniques jouent 

un rôle important dans la réduction du nombre des administrés et 

contribuent ainsi à lutter contre la propagation de l'épidémie (A).  

En revanche, un autre ensemble de services publics a été suspendu, 

notamment, le service juridique, de sorte que les audiences ont été 

suspendues au niveau des tribunaux, avec quelques exceptions, 
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alors qu'on a commencé à s'orienter vers la juridiction numérique 

en appliquant la technique du procès à distance (B). 

A-  La numérisation de service administratif  

Le service administratif était déjà en voie de numérisation 

avant l’apparition de la pandémie du coronavirus. L'orientation vers 

le numérique est déclenché depuis le dévoilement du texte de 

l’avant-projet de loi formant le code du numérique620, préparée par 

le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies, le projet est composé de 114 articles, réparties sur 

huit titre, comme suit : l’administration électronique, les contrats 

conclus à distance, la communication numériques, la protection des 

mineurs en ligne, la publicité et le marketing électroniques, la 

sécurité et confiance numériques, et les sanctions pénales. 

       L’administration électronique : il s’agit, selon le projet de 

loi n° 67-13, de l'ensemble des technologies et des usages liés à la 

possibilité pour l'usager, qu'il soit personne physique ou personne 

morale, de s'informer, d'être orienté et de réaliser des démarches 

administratives au moyen de services en ligne et la possibilité pour 

l'administration de s'adresser à l'usager au moyen des mêmes 

services. L'administration électronique est constituée également de 

                                                           
620  Projet de loi n° 67-13 formant Code du numérique 
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l'ensemble des relations entre les services de l'administration 

réalisés par voie électronique. 

       Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, les 

échanges des documents en papier constituent un facteur de risque 

pouvant favoriser la propagation de cette épidémie. Pour pallier à 

cette donne et dans le but d’assurer la continuité du service public, 

les administrations marocaines se tournent vers des solutions 

numériques, à travers le développement d'une série de services 

digitaux. 

        C’est en effet ce qui ressort d'une circulaire datant du 1 

avril 2020 concernant les services numériques pour les 

correspondances administratives621, la circulaire du 15 avril 2020 

relative au travail à distance dans les administrations publiques622. 

Ainsi qu'une note du 11mai 2020 relative à la dématérialisation des 

documents et des pièces justificatives des dépenses du personnel de 

l'Etat et des collectivités territoriales.623  

       Par ailleurs, un projet de décret relatif au travail à distance 

au sien des administrations publiquesa été adressé au ministre 624 

                                                           
621- Circulaire du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2/2020 
du 01 avril 2020 relative aux services numériques de correspondance administrative. 
622- Circulaire n° 3-20-FP du 15 avril 2020 relative au travail à distance dans les administrations 
publiques. 
623-Note de service MEFRA n° 10/DDP/TGR du 11 mai 2020 relative à la dématérialisation des 
documents et des pièces justificatives des dépenses du personnel de l'Etat et des collectivités 
territoriales. 
624  Le projet de décret n°2.20.343 relatif au travail à distance au sien des administrations publiques. 
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de la Justice le 28 mai 2020.  Ce projet de décret composé de 15 

articles, définit le travail à distance au sein de l’administration 

publique, ses conditions, ainsi que les droits et obligations des 

employeurs et des employés dans le cadre de travail. Il énonce 

également la création d’une commission nationale qui effectuera le 

suivi du système de travail à distance et l’instauration d’un rapport 

annuel qui sera soumis au chef du gouvernement. 

       Dans le même sens, l'Agence de développement du digital 

(ADD) a pris, en coordination avec le ministère de l'Économie, des 

Finances et de la Réforme de l'administration, un ensemble de 

mesures visant à appuyer les administrations publiques dans 

l'adoption de ce type des solutions. Ainsi, un portail du bureau 

d'ordre numérique des correspondances administratives a vu le 

jour, en vue de permettre aux administrations et aux administrés de 

déposer leurs correspondances administratives à distance, en 

échange d'un accusé numérique de réception. 

       Un service électronique de correspondances 

administratives a également été mis en place pour assurer la gestion 

des courriers entrants et sortants, ainsi que ceux échangés entre les 

services internes, aux niveaux central et décentralisé des 

administrations.  

L'ensemble de ces mesures, qui s'inscrivent dans le cadre des 
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mesures préventives préconisées par le gouvernement pour enrayer 

la propagation de Covid-19, va pouvoir assurer la continuité du 

travail administratif tout en réduisant les échanges de 

correspondances et des documents papier. 

       Cette nouvelle tendance va certainement transformer le 

mode de fonctionnement de l’administration marocaine, dans la 

mesure où elle va diminuer les files d’attente devant les organismes 

publics et éviter les déplacements des citoyens.  

       Dans le même contexte, le ministère de la Justice a 

développé le portail www.mahakim.ma, afin que l’obtention des 

certificats de registre de commerce et de casier judiciaire, la 

consultation des dossiers judiciaires et des procédures y afférentes 

ainsi que le dépôt des demandes de création d’entreprises, les 

demandes de mariage, sont tous des services qui peuvent être 

obtenus à distance par voie électronique. 

       Par ailleurs, la commune de Tétouan a décidé l’arrêt 

définitif de l’utilisation du support papier et le passage à la 

numérisation de ses services et prestations au profit des usagers. 

Cette décision de numérisation de ses services vise à éviter le risque 

de transmission du coronavirus, notant dans ce sens la mise en place 

d’alternatifs numériques pour assurer le fonctionnement normal du 

http://www.mahakim.ma/
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travail administratif, indique la commune de Tétouan dans un 

communiqué.625 

           On peut donc retenir que la mobilisation à grande échelle 

d’outils numériques a pour but d'atténuer l’impact de la crise du 

coronavirus sur le fonctionnement normal des services 

administratifs. 

B- La justice à distance         

          Face au risque d'expansion du covid-19, le ministère de la 

justice, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de 

l'intérieur ont décidé de suspendre les audiences au niveau des 

tribunaux, à partir de 16 mars jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des 

affaires pénales, les affaires en référé et les affaires d'instruction.  

          Par conséquent, le numérique a montré son importance 

plus que jamais. Soit au niveau des services administratifs comme 

nous l'avons souligné plus haut, ou bien au niveau du procès à 

distance par le biais de la visioconférence626. 

          Le procès à distance au Maroc, il s'agit d’utiliser les 

technologies de la communication, entre les détenus dans les 

                                                           
625- https://industries.ma/en/la-commune-de-tetouan-passe-a-la-numerisation-de-se   s-services-et-
prestations/ 
626- il existe un grand flou sémantique autour des termes visioconférence, vidéoconférence, 
visiophonie et autour de leur orthographe ( avec ou san tiret), en raison notamment d'anglicismes ( 
l'équivalent du terme visioconférence et celui videoconfernce ou videoconferencing). Nous avons 
opté pour le terme francophone le plus courant aujourd'hui : visioconfernece. Ce terme peut être 
défini comme un systéme visuel et auditif permettant de communiquer oralement en temps réel et 
de façon interactive grâce à un systéme de télécommunication. 

https://industries.ma/en/la-commune-de-tetouan-passe-a-la-numerisation-de-se%20%20%20s-services-et-prestations/
https://industries.ma/en/la-commune-de-tetouan-passe-a-la-numerisation-de-se%20%20%20s-services-et-prestations/
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établissements pénitentiaires d'un côté et les juges, le secrétariat-

greffe, les avocats dans les tribunaux… d'un autre côté. Cette 

technique a commencé le 27 avril 2020 après la décision de La 

Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la 

réinsertion (DGAPR), qui consiste sur l'interdiction provisoire de 

transfert des détenus vers les tribunaux et la coordination avec 

l'autorité judiciaire compétente la tenue des audiences à distance. 

Cette mesure a été prise dans le cadre du renforcement des efforts 

pour contrôler les sources potentielles de transmission de 

l'infection par le coronavirus au milieu carcéral.  

       Notamment après les résultats des analyses effectuées 

dans certaines prisons, qui montrent que plusieurs détenus et 

fonctionnaires ont été contaminés par le covid-19.  Dès lors, le 

ministère de la Justice à œuvrer pour favoriser la technique des 

audiences à distance qui a permis de juger plusieurs inculpés sans 

faire le déplacement des prisons où ils sont incarcérés. 

          En outre, la technique de la visioconférence a été testée 

efficacement dans plusieurs pays. C’est une procédure prévue par le 

Code pénal français et américain par exemple, or, dans le code de la 

procédure pénale marocaine, rien n'empêche l'adoption du procès à 

distance, mais Il  relève tout de même des contraintes juridiques du 

fait que le système des audiences à distance ne figure nullement 



  

  

  518P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

dans la procédure pénale ni dans la procédure civile,   Alors il y a un 

manque des textes législatifs qui régissent la juridiction numérique 

ou digitale, d’où la nécessite d'une intervention législative pour 

consolider le principe de légitimité et mettre en place les 

dispositions nécessaires pour le respect de toutes les garanties d'un 

procès équitable. 

         Par conséquent, le législateur marocain a commencé de 

combler le vide juridique en publiant un projet de loi relatif à 

l'utilisation des médias électroniques dans les procédures 

judiciaires, il entraînera quelques modifications sur le code de la 

procédure civile ainsi que de la procédure pénale, ses dispositions 

seront légalisées la visioconférence, de la garde à vue à l'audience. 

Le texte dispose la dématérialisation des échanges, les actes entre 

les avocats et les juridictions, la notification électronique, et aussi 

le dépôt et l'enregistrement des requêtes, des demandes de copie de 

dossiers et d'autres actes seront réputés valables par voie 

électronique. 

         Ce projet de loi a toutefois suscité une certaine 

controverse. d'une part, les avocats exigent le report du texte et 

justifient leur demande avec le manque de temps pour présenter ses 

remarques, et que les lois procédurales sont fondamentales pour le 

citoyen, et le projet en question va introduire des changements 
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substantiels, qui touchent aux principes de base de ces lois 

procédurales, et cela requiert une étude sans précipitation.627 

D'autre part, les huissiers de justice sont totalement contre le projet 

de loi et ils exigent la suspension du texte qui vise à instaurer les 

notifications par voie électronique, car il porte atteinte aux acquis 

de la profession.628 

          En effet, la justice à distance pose des autres défis au 

niveau de sa gestion et de son fonctionnement, comme de disposer 

de plateformes technologiques performantes et fiables permettant 

des jugements équitables et préservant les droits des justiciables. 

Le niveau d’analphabétisme, et le faible accès des outils 

numériques de la population sont aussi des contraintes auxquelles 

il faudra trouver des solutions pour relever le défi de la 

digitalisation de la Justice, alors la formation de l’élément humain 

est tout aussi importante pour réussir ce processus.  

       En revanche, l’orientation du secteur de la justice vers le 

numérique a des avantages non seulement dans la circonstance 

actuelle d'urgence sanitaire, mais également après cette période ; le 

numérique garantit une rapidité dans le traitement des affaires 

pour les professionnels du droit tout comme pour les justiciables, il 

                                                           
627-  pour approfondir, voir l'adresse suivante, https://www.medias24.com/tribunal-numérique-les-
avocats-demandent-le-report-du-projet-de-loi-10101.html consulté le 09 mai 2020 à 22:08. 
628- voir l'aricte publié dans le site www.media24.com/justice-loi-sur-la-dematerialisation-des-
procedures-les-huissiers-disent-non-10125.html 

https://www.medias24.com/tribunal-numérique-les-avocats-demandent-le-report-du-projet-de-loi-10101.html
https://www.medias24.com/tribunal-numérique-les-avocats-demandent-le-report-du-projet-de-loi-10101.html
http://www.media24.com/justice-loi-sur-la-dematerialisation-des-procedures-les-huissiers-disent-non-10125.html
http://www.media24.com/justice-loi-sur-la-dematerialisation-des-procedures-les-huissiers-disent-non-10125.html
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peut également réduire les coûts du fait que la couverture 

territoriale nécessite une importante mobilisation de fonds pour 

couvrir les charges et mettre en place les infrastructures 

nécessaires. 

 De plus les justiciables et les avocats pourront éviter les 

déplacements aux tribunaux puisqu'il y a la possibilité de déposer 

une requête ou savoir des informations sur les procédures par voie 

électronique. 

          La technique de procès à distance a enregistré des 

résultats positifs et prometteurs après un mois de lancement. 

D'après les statistiques publiées par le Conseil supérieur du pouvoir 

judiciaire (CSPJ), un total de 1.469 audience à distance ont été 

tenues dans les différents tribunaux du Royaume entre le 27 avril et 

le 29 mai,  une période pendant laquelle 22.268 affaires ont été 

mises au rôle et 9.035 ont été tranchées, notant que 24.926 détenus 

ont bénéficié de procès à distance et 650 autres ont été libérés suite 

à leurs procès à distance, soit après une mise en liberté provisoire, 

un acquittement ou encore une réduction de peine.629 

       Maintenant, puisqu'il est devenu possible de réaliser des 

audiences à distance grâce à la visioconférence, on peut utiliser 

                                                           
629- communiqué du cspj,  le lundi 29 mai 2020, publié sur plusieurs journaux. Voir le lien suivant:  
https://maroc-diplomatique.net/proces-a-distance-1-469-audiences-tenues-entre-le-27-avril-et-le-29-
mai/ 
 

https://maroc-diplomatique.net/proces-a-distance-1-469-audiences-tenues-entre-le-27-avril-et-le-29-mai/
https://maroc-diplomatique.net/proces-a-distance-1-469-audiences-tenues-entre-le-27-avril-et-le-29-mai/


  

  

  521P لية حمكمةجملة قانونية علمية فص
 

 2020 غشت – 21 العدد أي الصحية الطوارئ*  كورونا ةجائح 5 خاصـ ملفـ –جملة الباحث 

cette technique même après l'épidémie du covid-19, en s’inspirant 

des expériences étrangères réussies telles que les Etats-Unis, 

qu'utilise cette technique  depuis fort longtemps, et  la France où la 

visioconférence a été utilisée en 2007 pour des témoignages, que ce 

soit des témoignages sous X pour lesquels la visioconférence est le 

seul système qui permet de ne pas identifier la personne qui dépose 

ou pour des témoignages de victimes qui peuvent ainsi être 

entendus par un tribunal depuis un autre lieu que celui où se tient 

l'audience.630  

II- L'enseignement à distance comme alternative en cas 

d'urgence sanitaire. 

       Avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, le Maroc 

a instauré la fermeture des écoles et des établissements 

d’enseignements supérieurs privés et publics dès la déclaration des 

premiers cas testés positifs. Le ministère de l'Éducation nationale, 

de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique annonce la suspension de tous les cours 

depuis le 16 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre.  

          Immédiatement après la suspension des cours, le 

ministère a œuvré pour la mise en place d'un plan national pour 

                                                           
630 - Laurence Dumoulin et Christian Licoppe, justice et visioconférence: les audiences à distance 
Genèse et institutionnalisation d'une innovation, page 67. 
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assurer la continuité pédagogique en lançant le processus de " 

l'enseignement à distance", tout en soulignant qu'il ne s'agit pas des 

vacances scolaires exceptionnelles. Auparavant, aucun des 

étudiants ou des enseignants n'avait imaginé que l'enseignement à 

distance devrait faire partie de leur quotidien, ce qui jusqu'à 

récemment n'était pas populaire ou préféré par beaucoup d'entre 

eux. 

       Avant d'exposer l'ensemble des outils et moyens 

d'enseignement à distance et les difficultés liées à leur mise en 

œuvre (B), il convient de connaître le cadre législatif et 

réglementaire qui régit ce processus (A). 

A - Le cadre législatif et réglementaire de l'enseignement à 

distance : 

L’enseignement à distance, également appelé " e-learning", 

est une forme d'enseignement qui ne se déroule pas dans un 

établissement scolaire et est réalisée sans la présence physique d'un 

professeur, il demande la mise en place de moyens spécifiques et 

suppose la mise en place d'une infrastructure technique spécifique. 

       L'éducation a occupé une place particulière dans les 

réformes constitutionnelles, ce qui en fait un droit fondamental à 

travers les articles 31,32,33 et 168 de la constitution marocaine.  

L’article 31 prévoit que l'Etat, les établissements publics et les 
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collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les 

moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des 

citoyens aux conditions leur permettant de jouir le droit à une 

éducation moderne, accessible et de qualité.631 

       En consultant les documents législatifs et réglementaires 

qui encadrent le système éducatif au Maroc, on trouve des articles 

qui parlent d'intégrer les moyens technologiques dans les 

techniques de l'enseignement, de sorte que la charte nationale pour  

l'éducation et la formation a déjà parlé de trois dimensions futures 

de la technologie dans l'école marocaine, y compris l'utilisation de 

l'éducation à distance dans les zones isolées, ainsi pour faire face à 

certains cas de difficulté et pour réaliser l'égalité des chances et 

bénéficier de sources d'information, de  banques de données et des 

réseaux de communication , ce qui contribue, au moindre coût, à 

résoudre  le problème de rareté  des références et documents pour 

ceux qui soufrent d'isolement ou de distance  de  l'établissement 

d'enseignement, et réalise l'égalité des chances d'obtenir des 

sources d'information et de connaissances.  

       Dans la même approche, la vision stratégique de la réforme 

de l'éducation 2015-2030 dans le quatrième paragraphe de levier 19 

stipulant la nécessité de développer progressivement les modèles 

                                                           
631 - article 31 de la constitution marocaine.   
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d'apprentissage en présentiel, à distance, à travers l'adoption de 

programmes et d'outils numériques et interactifs et la création de 

bibliothèques et de ressources éducatives électroniques.632 

       Le dixième paragraphe du même levier met l'accent sur la 

diversification des modes d'apprentissage et de formation, en 

particulier aux niveaux supérieurs de l'éducation et de la formation 

( Apprentissage à distance, apprentissage tout au longue de la 

vie…), avec la possibilité de faire valoir l'expérience des personnes 

désirant actualiser, approfondir ou faire valider leurs acquis.633 

        En outre, la loi cadre 51-17, relative au système 

d'éducation, de l'enseignement, de la formation, et de la recherche 

scientifique634, dans son article 33 qui stipule dans le troisième 

paragraphe sur le développement de l'enseignement à distance de 

manière à ce qu'il devienne complémentaire aux cours présentiels, 

tandis que l'article 48 de la même loi indique la nécessité de financer 

la généralisation de l'enseignement à   distance. 

       Compte tenu toutes ces dispositions légales et 

organisationnelles, on constate qu'il ne s'agit pas des lois qui 

organisent le processus de l'enseignement à distance, mais 

                                                           
632- la vision stratégique de la réforme 2015-2030, levier 19, page 70. 
633- - la vision stratégique de la réforme  2015-2030, levier 19, page 71. 
634 - Dahir n° 1.19.113 du 7 dou lhijja 1440 ( 9 août 2019) pris pour l'application de la loi cadre n° 
51.17 relative au systéme d'éducation, de l'enseignement, de la formation, et de la recherche 
scientifique.  
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seulement incite à utiliser cette technique pour améliorer 

l'apprentissage، en revanche, il y a plusieurs questions juridiques 

mérites d'être posé, par exemple la responsabilité de 

l'enseignant en cas d'incidents entraînant un préjudice à l'apprenti 

à distance ? Quelle sera la protection pendant le cours à distance   ؟ 

Il se pose également un problème concernant la protection 

sociale d'enseignant ou du formateur à distance, est ce qu'il est 

assuré? Est-ce bénéficie de la protection relative aux accidents du 

travail et aux maladies professionnelles s'il se trouve hors le lieu de 

travail mais il exerce sa fonction, comme en cas d'explosion d'un 

ordinateur au cours d'une visioconférence ? un arsenal juridique 

statuant sur le sujet doit être élaboré. 

B- les outils de l'enseignement à distance et ses enjeux 

        La situation créée par les circonstances exceptionnelles 

d'état d'urgence sanitaire, a obligé tout le monde de s’adapter tant 

bien que mal à cette nouvelle donne, surtout dans le domaine de 

l’enseignement. 

le ministère de l’éducation nationale a mis en place un 

dispositif visant à assurer la continuité de l’enseignement des 

élèves depuis leurs domiciles via un ensemble d’actions. 

- Les principaux outils présentés : 
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        Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique a lancé quelques jours après l’annonce officielle de 

l’état d’urgence sanitaire, la plateforme "Telmidtice" et la 

plateforme “Teams“ qui sont un outil participatif, intégré au 

système Massar, qui donne la possibilité aux professeurs 

d’organiser et dispenser leurs cours en temps réel, dans le respect 

de l’emploi du temps initial de leur établissement, et de façon 

interactive avec tous les élèves d’une classe et de manière 

simultanée et à travers la mise à disposition de présentations, de 

vidéos et de supports numériques. 

       Les élèves peuvent suivre les cours sur la quatrième chaîne 

"Attaqafia" ou la chaine "Amazighia", et la chaine "laâyoune", en ce 

qui concerne l'enseignement supérieur, en particulier le cycle de 

licence en études fondamentales, une série de cours sur la chaîne 

"arryadia" est diffusée 3 heures par jour Ces séances portent sur les 

cours dispensés dans les établissements universitaires à accès libre 

(Chariaa, Lettres et des sciences humaines, Sciences juridiques, 

économiques et sociales, Sciences et facultés multidisciplinaires). 

Ainsi des cours dispensés sur le site 

«https://soutiensco.men.gov.ma». 
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       Dans la continuité de la mobilisation de solidarité 

nationale collective dans la lutte contre la propagation du 

coronavirus, « Covid-19 », les trois sociétés de télécommunications 

nationales ont offert gratuitement l’accès à tous les sites et 

plateformes de « l’enseignement et la formation à distance », mis en 

place par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

       Le ministère de l'Education de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, lance en partenariat avec l'université Mohammed VI 

Polytechnique, l'école de cooding 1337, et l'école YouCode un 

numéro vert pour répondre aux questions des élèves, parents 

d'élèves et corps professoral et administratif sur les cours à 

distance. 

       Sans oublier les initiatives prises par les enseignants qui 

ont gardé des contacts avec leurs élèves à travers les différents 

moyens de communication possibles. 

- Les défis que doit relever l'enseignement à distance au 

Maroc : 

La tentative de l'État marocain d'adopter l'enseignement à 

distance comme mesure temporaire jusqu'à la fin de cette épidémie, 

est toujours confrontée à de nombreux défis et obstacles, qui 

peuvent rendre l'enseignement à distance est une idée peu réaliste. 
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       Bien que les chiffres dévoilés par le Digital Report, 

affirment que 69% des Marocains ont accès à internet à fin 2019, 

60% des ménages marocains possèdent un ordinateur et un individu 

sur cinq dispose d’un ordinateur ou d’une tablette,635  les élèves au 

Maroc ne disposent malheureusement pas tous d’un accès internet, 

ni d’ordinateur, encore moins d’imprimantes. 

       D’ailleurs, dans les familles où les parents font du 

télétravail, cela pose problème puisque la taille moyenne des 

ménages au Maroc est de 4.3* (*HCP 2020) où il peut y avoir 

plusieurs enfants en âge scolaire, la situation oblige donc à 

organiser la répartition des temps d’utilisation de l’ordinateur pour 

chacun des membres de la famille chose qui n’est 

vraisemblablement pas évidente636. 

       L’enseignement à distance présente quelques limites, 

puisqu’il restreint les outils pédagogiques qu’utilisent les 

enseignants habituellement en classe, en plus du fait que les 

enseignants eux-mêmes ne sont pas préparés à une telle situation 

ni à de telles pratiques.  Une difficulté éducative pour assurer la 

présence mentale de l'élève en raison de la communication à 

distance, il existe des facteurs importants dans le processus 

                                                           
635-  ANRT Communiqué de presse 25 septembre 2018. 
636 - voir https://www.amadeusonline.or/publications/analyses-covid/lenseignement-a-distance-a-
lheure-du-covid-19/ consulté le 20 avril 2020 à 18h04. 
 

https://www.amadeusonline.or/publications/analyses-covid/lenseignement-a-distance-a-lheure-du-covid-19/
https://www.amadeusonline.or/publications/analyses-covid/lenseignement-a-distance-a-lheure-du-covid-19/
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éducatif qui ne sont pas présents dans l'enseignement à distance tel 

que la communication, le mouvement, la présence physique, la 

concentration et la participation. 

       De nombreuses critiques ont été formulées à l'égard de la 

méthode adoptée par le ministère, notamment en ce qui concerne 

l'absence d'égalité des chances dans l'enseignement à distance, 

lorsque l’accès à l’internet est difficile, voire impossible pour les 

étudiants dans les régions lointaines, en particulier pour les 

étudiants du monde rural. À cet égard, la Constitution stipule au 

chapitre 31 de celle-ci que l'Etat, les établissements publics et les 

collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les 

moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des 

citoyens aux conditions leur permettant de jouir le droit à une 

éducation "accessible" et de qualité. Alors, il est possible 

d'interroger l'impacte des efforts actuels de numérisation de 

l'enseignement et des services publics en général sur le respect des 

droits et libertés normalement garantis. 

       Personne ne peut nier les efforts déployés par le ministère 

de l’éducation nationale afin de soulever ce défi, mais la mise en 

place d’un grand chantier de réforme tel qu’un enseignement à 

distance efficace et équitable nécessite des études approfondies, 
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une planification prospective, avec une mise en place progressive et 

bien sûr une collaboration de tous les acteurs concernés. 

Conclusion : 

La lutte contre la pandémie s’exprime dans une utilisation 

accrue d’outils numériques, alors ces derniers ont fortement 

concouru à limiter la propagation du coronavirus. Cette crise quant 

à lui nous a permis d’optimiser l’usage des nouvelles technologies, 

notamment numériques, pour maintenir le fonctionnement du 

service public, et également en matière d'économie pour assurer 

une communication au sein des organisations, et pour ne pas 

paralyser des processus permettant de produire, distribuer et 

consommer les biens et les services en faisant appel aux réunions à 

distance et au télétravail.  

Les circonstances sanitaires exceptionnelles ont forcé les 

autorités publiques à accélérer la numérisation des services publics. 

Cela pose une question : Une fois que cette crise aura été 

surmontée, que restera-t-il de cette crise pour la numérisation du 

service public ?  
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