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 سلسلة أحباث قانونية جامعية معمقة

 مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية
            

 الكلمة االفتتاحية للعدد:               
  يقدمها املدير املسؤول:           

 يـقامسـمد الـذ. مــح    
 

وبه نستعني، وبفضله نغدو يف طريقنا حىت نبلغ مقام اليقني، بسم اهلل الكريم، 
 والصالة والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

نا مإن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا 
 قارئ الكريم وعدم حتميله مشاق البحثبأهمية تقريب املعلومة القانونية والقضائية لل

والسفر قصد احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث 
القانونية والقضائية بأن تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم 

ت به جعبة بالشأن القانوني هذا العدد من السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جاد
أحد الباحثني األفذاذ، وإنه مل دواعي السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها 

 لعموم املهتمني.
فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، 

ير تقبلوا أمسى عبارات التقد 39والشكر اجلزيل للقائمني على نشرها، ويف انتظار العدد 
  الحرتام والسالم.وا

 

  26/09/2020حرر باململكة املغربية الشريفة بتاريخ 
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 شروط النشر يف السلسلة:

 أن يكون البحث املراد نشره حبثا معمق كـــالكتب واألطاريح والرسائل .1

 أن يتم تنقيح البحث من كل األخطاء النحوية واملنهجية التي تـعثريه .2
 ستوجب إذن من لذن جهة معينة فوجب اإلدالء بهإذا كان املراد نشره ي .3

يتحمل كاتب كل حبث معمق منشور بالسلسلة سواء كان كتاب أو أطروحة  .4
أو رسالة املسؤولية الكاملة عن كل ما يشوبه من سرقات أدبية ومغالطات 

 مـع حفظ حق طاقم السلسلة يف املتابعة الــقانونية. –علمية 
 لسلسلة عــدد خاص ينشر فيه بعدهمينح لكل حبث معمق وارد على ا .5
 تنشر السلسلة بشكل دوري يف آجال خمتلفة ال تتعدى يف جمملها شهر .6

رسال البحث املـــراد نشره بصيغة الــــوورد لربيد السلسلة  .7
  Majalatlbahit@gmail.com................ اإللكرتوني
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 أصل هذا العمل هو:
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 مقدمة :

معلوم أن ال كوارث من حيث تدخل الإنسان فيها تنقسم       

ل كوارث من صنع الإنسان كالحروب... وكوارث لا دخل للإنسان فيها 

وهي سنة من  ،مثل الزلازل والفيضانات... وتسمى بال كوارث الطبيعية

ية وت محدثة  ،عاقبت عليها منذ القدمسنن الل  ه في ال كون عرفتها البشر

أضرار كبيرة مست شتى جوانب الحياة بل إن بعضها أفضى إلى إحداث 

يات التاريخ خصوصا في ظل عجز الإنسان عن  تغييرات بارزة في مجر

  .1التصدي لها بفعالية لعدم توصله لأسبابها الحقيقية

فقد كانت في العصور الماضية استجابة الإنسان والمجتمعات    

ية لل كوارث الطبيعية يطبعها الاستسلام عكس ما هو عليه الأمر  البشر

تتم من خلال مجموعة اليوم حيث أصبحت الاستجابة لل كوارث الطبيعية 

تشمل كل الاحتياجات الأساسية للإنسان المتوافق من الضوابط التي 

                                                 
: فريد أمعضشو " إطاللة على تاريخ الجوائح في المغرب "مقال منشور بالمؤلف الجماعي " عالم )ما بعد الجائحة(  1

  2020األمة والعالقات الدولية " مطبعة وراقة بالل ـ فاس ـ الطبعة األولى ماي قراءات في تحوالت الفرد والمجتمع و

 117ص: 
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تدخلات ذات الطابع المؤطرة للعليها في جملة من العهود والمواثيق الدولية 

 .1الإنساني في زمن ال كوارث

يعتبر فيروس كورونا واحدا من أهم ال كوارث الطبيعية التي      و

ية في الألفية الثالثة وهو كائن ميكروسكوبي من عائلة  تهدد حياة البشر

واستطاع أن   2019التاجيات ظهر بمدينة ووهان الصينية أواخر سنة 

جعلت منظمة الصحة  2يةينتشر في كل بقاع العالم محدثا أزمة صحية عالم

أن سرعة انتشار فيروس كورونا  2020يناير  30العالمية تعلن بتاريخ 

ياه بالجائحة العالمية    منبهة  تشكل حالة الطوارئ الصحية العامة   واصفة إ

ية التي تراها مناسبة.الدول إلى ضرورة اتخاذ التدابير الا   حتراز

من هذه في المغرب ين وفي سياق حماية الصحة العامة للمواطن   

بادرت الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من  ،العالمية الفتاكة 3الجائحة

ية تمثلت في قرار إغلاق الحدود لتفادي  ،الإجراءات والتدابير الاحتراز

                                                 
مقال منشور بالمؤلف الجماعي " عالم  : محمد بن الحبيب الدكالي  " نحو فقه جديد للتطوع واإلغاثة في زمن الكوارث " 1

ت الدولية " مطبعة وراقة بالل ـ فاس ـ الطبعة األولى )ما بعد الجائحة( قراءات في تحوالت الفرد والمجتمع واألمة والعالقا

 147ص:   2020ماي 
مقال منشور بالمؤلف الجماعي " عالم )ما بعد الجائحة( قراءات في محمد خافو " فيروس كورونا والتحديات البيئية " : ا 2

 138ص:  2020بعة األولى ماي تحوالت الفرد والمجتمع واألمة والعالقات الدولية " مطبعة وراقة بالل ـ فاس ـ الط
أن أي وباء ال يوصف بالجائحة إال حين يجتاح مناطق عدة خالل زمن معين ويتضرر منه الناس في كثير  فقط إلى: نشير  3

 .من البلدان
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ياضية ، والوإلغاء التجمعات ،دخول الفيروس للتراب الوطني تظاهرات الر

الممل كة بعليق الجلسات بمختلف المحاكم والثقافية والفنية وإغلاق المساجد وت

وصولا إلى فرض الحجر الصحي للمواطنين ومنع التنقل إلا برخص 

ية بمجموعة من النصوص  ،استثنائية مع مواكبة هذه التدابير الاحتراز

ذلك حالة الطوارئ الصحية محل بلإضفاء الشرعية. لتحل  1القانونية

 رب.الاستقرار والأمن الذي كان ينعم به المغ

قلبت كل الموازين وخلطت  كارثة عالميةبحق ففيروس كورونا     

أثرت تأثيرا عميقا في جميع أوجه وكل الحسابات وأربكت كل الخطط 

مفرزة مجموعة من للدول النشاط الاقتصادي والاجتماعي والقانوني 

التحولات لاسيما على المستوى التكنولوجي حيث انتقلت كل المعاملات 

يقة تقليدية فظهر ما يسمى  إلى معاملات عن بعد بعدما كانت تتم بطر

 ب: التدريس عن بعد؛ التسوق عن بعد؛ إدارة الشأن العام عن بعد...مما

 خلق وضع يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة.

                                                 
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  23/03/2020صادر بتاريخ  2.20.269:ـ  مرسوم بقانون رقم  1

 عالن عنها وإجراءات اإل

ر أرجاء يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائ 24/03/2020صادر بتاريخ  2.20.292ـ  مرسوم بقانون رقم    

 التراب الوطني 
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هذا ولم يكن قطاع العدالة بمعزل عن المتغيرات ال كبيرة التي     

على زمة كورونا امتدت حتى أحدثتها هذه النكبة الوبائية، فتداعيات أ

القطاع القضائي الذي تحتم عليه إبطاء نشاطاته والتفاعل مع جميع 

ية التي تتخذها الحكومة بالإضافة إلى تسخير الثو رة الإجراءات الاحتراز

ثر ع أكالرقمية لخدمة العدالة والقانون باعتبارها ضرورة ملحة يفرضها الواق

 ععلى نحو أصبح معه موضو .ح العدالةخيار إستراتيجي غايته إصلا هيمما 

النقاشات التي صاحبت أزمت على رأس رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب 

خصوصا وأنها  ،أهمية بالغةتحتل  الدراسة مما يجعل من هذه كورونا،

ى لهذه الجائحة على مستوالحالية والمستقبلية  تنصب على رصد التداعيات

 جهاز تحقيق العدالة.

عليه فإننا من خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على وبناء     

حالة الطوارئ الصحية في جهاز إلى أي حد أثرت    الإشكالية التالية:

تحقيق العدالة؟ وما انعكاسات ذلك على مستقبل المحكمة الرقمية في 

     المغرب؟
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: المنهج الوصفي: متوسلين بمجموعة من المناهج العلمية من قبيل    

محل  ضوعتحديد المبادئ والمفاهيم المؤطرة للمولتم اعتماده  والذي

 تجة عنبين الأفكار النا للتدرج في الانتقال المنهج الاستنباطي و الدراسة.

 . المنهج السابق

 وكل ذلك من خلال الاستعانة بالتصميم التالي:

  :قضائيلاوارئ الصحية وتأثيرها على الجهاز الإطار العام لحالة الطالمبحث الأول 

  :بالرقمية بالمغرحالة الطوارئ الصحية وسؤال تفعيل المحكمة المبحث الثاني 
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المبحث األول: اإلطار العام لحالة الطوارئ الصحية وتأثيرها على 

 الجهاز القضائي

شي وضعا صعبا، بسبب تفبما فيها المغرب تشهد مختلف بلدان العالم 

 عن حالة الطوارئ الصحية، لانللإع هادفع مماوباء كورونا المستجد، 

هذا ما خلف مجموعة من بغية التصدي للوباء ومنعه من الانتشار، 

يات سواء علىعلى  ة بطبيعة الحالسلبيالاسات انعكال  مجموعة من المستو

الاجتماعي على المستوى الاقتصادي بشقيه الدولي والداخلي، والمستوى 

 القضائي.  ... بل حتى على المستوىيوالسياس

ومن أجل تحديد الإطار العام لحالة الطوارئ  أسيسا على ما سبقوت

مختلف تداعيات انتشار وتفشي فيروس كورونا على رصد و الصحية،

إلى مطلبين سنخصص  على تقسيم هذا المبحث الجهاز القضائي، سنعمل

تحديد الإطار العام لحالة الطوارئ الصحية، تم نعرج على الأول ل

الصحية على جهاز تحقيق العدالة في المطلب  ئانعكاسات حالة الطوار

 .الثاني
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 الطوارئ الصحية لحالة العام األول: اإلطار المطلب

داية بالإطار العام لحالة الطوارئ الصحية، سنعمل في الب للإحاطة     

 تم بعد ذلك (الأولى الفقرة) على تحديد المقصود بحالة الطوارئ الصحية

 .(الثاني طلبالم)القانوني  هاساسنتطرق لأ

 وشروطهاالصحية  الطوارئ األولى: المقصود بحالة الفقرة

يف حالة الطوارئ الصحية هذه الفقرة بداية  سنتطرق في      لتعر

 )ثانيا(. شروط تطبيقها)أولا(، تم بعد ذلك نعرج على 

 المقصود بحالة الطوارئ الصحيةأوال: 

يف دقيق لحالة الطوارئ عم    لأمور وما من اتشكل مسألة إيجاد تعر

الذي يكتنفها، غير أنه يمكن أن نعرف  الصعبة نظرا للغموض واللبس

حالة الطوارئ بكونها، حادثة أو حوادث تحل بالبلاد أو تحدق بها، 

ويتعذر مواجهتها بالقواعد القانونية التي يعمل بها لمواجهة هذه الحادثة في 
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بالسرعة،  شعورال . وعموما تحيل حالة الطوارئ على1الظروف العادية

يعة بكوارث مرتبطة تكون ما وغالبا  .2التطور سر

صحية  فيراد بها، حدث غير عادي وحالة أما حالة الطوارئ الصحية  

وتشكل خطرا على الصحة العامة لجميع الدول من خلال  تثير القلق

الانتشار الدولي للمرض، وهي بذلك تتطلب حدوث وضع صحي خطير أو 

و غير متوقع، وأن يكون الحدث الصحي يحمل مفاجئ أو غير عادي أ

تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية للدولة المتأثرة، وأن 

ية  .3يكون يتطلب استجابة دولية فور

يف حالة الطوارئ الصحية     ووضعت منظمة الصحة العالمية لتعر

 نجملها في ما يلي: 4معايير أساسية ثلاثة

  .الخطورة 

                                                 
ية الحقوق "حاالت الطوارئ وحقوق اإلنسان" مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كل سجار يسمينة -¹

 .8، الصفحة : 2018 -2017عية السنة الجام -الجزائر -عبد الحميد بن باديس  والعلوم السياسية، جامعة
2le Département Technique et Qualité des Programmes, Catastrophes et situations  -

d’urgence: définitions, impacts et réponse, page, 7. 

فله، لكتروني أسعالمية حالة الطوارئ " مقال منشور على الرابط اإلصحة الأسامة أبو الرب " ماذا يعني إعالن منظمة ال -3

 على الساعة الثامنة مساء.  2020ماي  9تاريخ االطالع 

www.aljazeera.net/amp/news/healthmedicine. 
4Organisation mondiale de la Santé, Projet de révision du Règlement sanitaire international,  -

A crises mondiales, solutions mondiales, page, 5. 
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 .عدم التوقع 

 .خطر الانتشار الدولي 

بمثابة  تعتبر حالة الطوارئ الصحية، من خلال ما سبق يتضح أن    

 الإعلان عن أزمة صحية للدولة المتضررة نتيجة تفشي وباء خطير بشكل

رئه، انسجاما غير متوقع، يستلزم التعامل معه اتخاذ إجراءات مستعجلة لد

لسلامة في إطار احترام مع كفالة الدولة لكل فرد من أفرادها الحق في ا

يات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع ، وفق ما هو منصوص عليه 1الحر

 .20112من دستور  21في الفصل 

 الطوارئ الصحيةثانيا: شروط فرض حالة 

حالة الطوارئ الصحية توفر مجموعة من  تستلزم مسألة إقرار     

لدولية الوثائق ا الشروط الأساسية، والتي يمكن أن نستشفها من مختلف

لى الدساتير الداخلية للدول، والتي تقر بأن لحقوق الإنسان، بالإضافة إ

                                                 
انون مجلة القأمينة رضوان " تأمالت في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب" مقال منشور على الموقع اإللكتروني ل -1

 على الساعة العاشرة مساء.  2020ماي  9واألعمال الدولية، على الرابط أسفله، تاريخ االطالع 

https://www.droitetentreprise.com/18540-2/ 

تلكاته. لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه، وحماية ممعلى ما يلي: "  2011من دستور  21ينص الفصل  ـ  2

المكفولة  ساسيةتضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق األ

 للجميع."
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لا بناء على أسباب واقعية إالأفراد يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يتم تقييدها 

 وبمقتضى القانون.

ية  واعتبارا لما يترتب على إعلان حالة الطوارئ الصحية من تقييد لحر

اطنين من ممارسة بعض حقوقهم الأساسية، كحق الأفراد، وحرمان المو

، بالإضافة 1التقاضي، وحق التنقل الذي تقوم عليه سائر الحقوق الأخرى

ممارسة أنشطتهم اليومية، إلى غير ذلك...فإنه يتعين على  إلى منعهم من

السلطة الحكومية أن تفرض حالة الطوارئ الصحية بمقتضى القانون، وأن 

ب واقعية، بالتالي فيجب أن يكون هدف إعلان أسبا تبني قرارها على

حالة الطوارئ الصحية هو تفادي أخطار محققة الوقوع أو وقعت فعلا، 

وليس لمجرد الظن أو الوقاية البعيدة الأمد، فلا يمكن تعطيل مصالح 

يات لمواجهة مواقف محتملة الوقوع أو لم  الأفراد والمؤسسات وتقييد الحر

لان حالة الطوارئ الصحية كذلك، أن يكون تقع أصلا. كما يشترط لإع

الخطر جسيما ويهدد حياة الأمة ككل، وبالتالي فالوباء الذي يهدد شخص 

                                                 
إللكتروني وقع االة الطوارئ الصحية وتأثيرها على ممارسة الحقوق والحريات" مقال منشور على المالحسين دكاير "ح -3

 ة مساء.على الساعة الواحد 2020ماي  10لمجلة القانون واألعمال الدولية على الرابط أسفله، تاريخ االطالع 

https://www.droitetentreprise.com/?p=18582 
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ن ضده لا ينبغي فرض حالة معالجته والتحصواحد، والذي يمكن 

 .1الطوارئ الصحية من أجله

أن تتسم  بالتالي فمسألة إعلان حالة الطوارئ الصحية يجبو    

 ونية، بمعنى أن يكون لها سند قانوني، وأن يكون فرضبالمشروعية القان

بناء على أسباب واقعية، الأمر الذي يجعلنا نطرح السؤال حول  ذلك

ية التي فرضتها الحكومة مدى قانونية وواقعية حالة الطوارئ الصح

 على غرار أغلبية الدول. المغربية،

وكجواب على ما سبق، فإعلان السلطة الحكومية عن حالة    

الطوارئ الصحية كان بمقتضى مرسوم متعلق بإعلان حالة الطوارئ 

الصحية بسائر التراب الوطني، وهو ما يكرس المشروعية القانونية لحالة 

علان حالة الطوارئ الصحية كان مبنيا إالطوارئ الصحية بالمغرب. كما أن 

على أسباب واقعية تتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتميز 

بخطورته على صحة الإنسان، وكذا سرعته في الانتشار، وهو ما يمكن أن 

                                                 
روني إللكتاحريات أثناء حالة الطوارئ الصحية "حالة المغرب""مقال منشور على الموقع : كريم بطاش" الحقوق وال1

 ، على الساعة الثانية مساء.2020ماي  10أسفله،  تاريخ االطالع، 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://arabprf.com 
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يعرضها للخطر، الشيء الذي فرض على الحكومة  يهدد صحة المواطنين و

قرار حالة الطوارئ الصحية، وما يترتب من خلال إ نتشارهلمنع االتدخل 

هم عليها من منع التجوال كتدبير احترازي يلزم الناس على البقاء في منازل

 .وأماكن إقامتهم خلال مدة معينة، وذلك لتفادي انتشار الوباء

 س القانوني لحالة الطوارئ الصحيةالفقرة الثانية: األسا

نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في سائر بقاع العالم،عملت      

ستباقية لإالدولة المغربية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية وا

عن حالة  للإعلان سارعت فيروس كورونا المستجد، كما لمواجهة جائحة

وقف انتشار وتفشي فيروس كورونا على  ، بهدف1الطوارئ الصحية

بسائر التراب الوطني  المستوى الوطني. إذ أعلن عن حالة الطوارئ الصحية

في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم  2020مارس  20ابتداء من يوم 

                                                 
مكرر  6786بالجريدة الرسمية عدد  2020مارس  23ر بتاريخ الصاد  2.20.293مرسوم رقم كان ذلك بمقتضي  - 1

 طالع على، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها. )لال2020مارس  24بتاريخ 

 نص المرسوم،أنظر الملحق(.
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يل  20  20لى غاية ، كما تم تمديدها إعة السادسة مساءفي السا 2020أبر

 2020.1ماي 

غير أن إعلان السلطة الحكومية لحالة الطوارئ صاحبه نقاش     

قانوني ومجتمعي حول الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية، الأمر 

 الذي سنحاول أن نجيب عنه في هذه النقطة. 

ة الطوارئ الصحية، نشير في في محاولتنا لتحديد الأساس القانوني لحال 

نجده لا يتضمن  2011ومن خلال العودة إلى دستور  البداية إلى انه،

بأي تنظيم، على عكس  خصهاأي إشارة لحالة الطوارئ الصحية ولم ي

حالتي الحصار والاستثناء اللتان تعتبران من الاختصاصات الموكولة 

ية بصريح ا المنظم  59لفصل للمؤسسة المل كية بموجب الوثيقة الدستور

 .3الذي نظم حالة الحصار 74، والفصل 2لحالة الاستثناء

                                                 
لتراب ئ الصحية بسائر أرجاء االقاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوار 2.20.330ذلك بمقتضى مرسوم رقم و - 2

 وفيد. ) لالطالع على نص المرسوم أنظر الملحق(.ك –الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

ر يعرقل السي على: " إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من األحداث ما 2011من دستور  59ينص الفصل  -3

 علن حالة االستثناء بظهير..."العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن ي  

ر يوقعه يمكن اإلعالن لمدة ثالثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهيعلى: " 2011من دستور  74ينص الفصل  -4

 بالعطف رئيس الحكومة، وال يمكن تمديد هذا األجل إال بالقانون."
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هذا، ونجد الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية في المرسوم    

بالجريدة الرسمية  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2.20.292بقانون رقم 

كام خاصة ، والمتعلق بسن أح2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867عدد 

رقم  علان عنها، بالإضافة للمرسومالطوارئ الصحية وإجراءات الإبحالة 

يان مفعول حالة الطوارئ الصحية  2.20.330 القاضي بتمديد مدة سر

 بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ران من وعلى خلاف حالتي الحصار والاستثناء اللتان تعتب     

لة الطوارئ الصحية تم الإعلان عنها فحا صلاحيات المؤسسة المل كية،

بموجب مرسوم مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية 

 .1والصحة

ية إلى خلق إطار ويهدف المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ الصح   

يات الأفراد في مقابل لتنظيمي يرمي  تقنين مجموعة من حقوق وحر

، 2ه الضرورة الملحة لمواجهتهمحاصرة انتشار عدوى الفيروس، لما تقتضي

                                                 
 حية.سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصالمتعلق ب 2.20.292ـ  أنظر المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم  1

القانونيوة  يونس الحاجي " قراءة في أحكام حالة الطووارئ الصوحية"  مقوال منشوور بمجلوة الباحوا للدراسوات واألبحواث ـ 2

 .149، الصفحة : 2020ماي  -18والقضائية، العدد 
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، والتي 1وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير ذات الطابع الوقائي

ية، منصوص عليها في المادة الرابعة من  يترتب على مخالفتها جزاءات زجر

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  2.20.292المرسوم بقانون رقم 

 الصحية وإجراءات الإعلان عنها. 

يعي لحالة الطوارئ  التي اقتضتها ضكما ين اف إلى الأساس التشر

الضرورة الصحية لما يمر به العالم من نكبة وبائية من جراء تفشي فيروس 

 554.65، أحكام المرسوم المل كي رقم 2كورونا بوصفه مرضا معديا

بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض  1967يونيو  26الصادر بتاريخ 

 واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها. الأمراض

 بهذا نكون قد أحطنا بالإطار العام لحالة الطوارئ الصحية، من    

خلال وقوفنا على تحديد مفهوم حالة الطوارئ الصحية وشروطها، وتحديد 

أساسها القانوني. لننتقل بعد ذلك إلى الحديث على انعكاسات حالة 

 الي.المطلب المووذلك في  دالةجهاز تحقيق العالطوارئ الصحية على 

                                                 
 اب الوطني. لطوارئ الصحية بسائر الترالقاضي بإعالن حالة ا 2.20.293ـ  راجع المادة الثانية من المرسوم رقم 3

 .149ـ  يونس الحاجي " قراءة في أحكام حالة الطوارئ الصحية" مرجع سابق، الصفحة : 4
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 الطوارئ الصحية على نشاط الجهاز المطلب الثاني: انعكاسات حالة

 القضائي وعلى بعض المبادئ المرتبطة به

على جهاز انعكاسات حالة الطوارئ الصحية بسنحاول الإحاطة      

من خلال فقرتين سنخصص الأولى للانعكاسات على تحقيق العدالة 

 هاز القضائي وسنتطرق في الثانية إلى بعض مظاهر تأثيرمستوى نشاط الج

 حالة الطوارئ الصحية على بعض المفاهيم المرتبطة بالعدالة.

الفقرة األولى: تأثير حالة الطوارئ الصحية على ملكة تعليل األحكام 

 القضائية

يعتبر التعليل عنصرا من عناصر الأحكام والقرارات والأوامر     

اشق المهام الملقاة على القاضي لأنها تتطلب منه أن  وهو من 1القضائية

                                                 
: فقد أوجب المشرع المغربي تعليل األحكام القضائية وذلك من خالل عدة فصول، فقد أقر وجوب تعليل الحكم الصادر  1

 من ق م م الذي ينص في فقرته الثامنة على ما يلي:  50يات الفصل عن المحكمة االبتدائية بناء على مقتض

 " يجب أن تكون األحكام دائما معللة. " 

ر الصادرة ألواملوالتعليل ليس أمرا واجبا بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الموضوع فقط، بل هو أمر مستوجب بالنسبة 

االستجابة لطلب األمر  مشرع من تعليل األمر القاضي برفضعن رؤساء المحاكم كذلك، ومن ذلك مثال ما استوجبه ال

 من ق م م على ما يلي:  158باألداء، فقد نص الفصل 

 " يختص رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقاالت األمر باألداء.

لى المدين عاضيا قا بقبول الطلب إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق األداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمر

 بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند االقتضاء.

 أصدر الرئيس أمرا معلال برفض الطلب. إذا ظهر خالف ذلك،

 ال يقبل األمر بالرفض أي طعن. " 

من  347ل الفص منوهو نفس األمر المستوجب بالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم االستئناف، فقد نصت الفقرة الرابعة 

 ق م م على ما يلي: 

أو بغرفة  سرية " تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو

  "تها. المشورة، وتشتمل أيضا عند االقتضاء على ذكر سماع األطراف أو وكالئهم والنيابة العامة في مستنتجا

من  375ل مشرع نفس الحكم من وجوب التعليل في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، فقد نص الفصكما استوجب ال 

 ق م م في فقرتيه األولى والثانية على ما يلي:     
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يقصد به: "بيان الوقائع والحجج  يقنع الخصوم ووكلائهم بعدالة حكمه،. و

وهو مدخل  1والواقعية والقانونية التي استند إليها الحكم في منطوقه."

أساسي لتحقيق الجودة في الأحكام القضائية وشرط أساسي لعدالتها وفي 

 لشرعية الحكم. غيابه غياب

براز النشاط العقلي والذهني      يلعب التعليل دورا كبيرا في إ و

يف الملف إلى  والعناية التي خص بها القاضي القضية  طيلة مرحلة تصر

 .3مما يبعد عنه مضنة التحكم والاستبداد والشكوك 2حين صدور الحكم

حالة  وارتباطا بموضوع دراستنا فتعليل الأحكام القضائية في ظل   

فرصة للقضاة لتجسيد تفاعلهم الإيجابي مع كان الطوارئ الصحية 

المعطيات الجديد التي تفرضها هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب 

والعالم أجمع. مما حفز لديهم مل كة تعليل الأحكام القضائية وإعمال قواعد 
                                                                                                                                            

 " تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.

 "وتتضمن لزاما البيانات اآلتية:المطبقة تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص 
:بلبالي الطاهر " تسبيب األحكام القضائية ودوره في حماية المتقاضين" مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  1

 3ص:   2013/2014والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، السنة الجامعية 
" في تحفيز ملكة تعليل األحكام القضائية ـ قضاة المغرب نموذجاـ " مقال 19كوفيد  : إدريس الحيوني "دور جائحة " 2

 منشور بمجلة مغرب القانون اإللكترونية، 

-https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1

-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9%

-a%d8%b2%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8-d9%81%d9%8a%-19

-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9%

/d8%a7%  على الساعة الخامسة مساء  2020ماي  16آخر إطالع 
  3: بلبالي الطاهر" تسبيب األحكام القضائية ودوره في حماية المتقاضين" م.س ص:  3

https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8b%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
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والتي تتجاذبها الاجتهاد في مجموع القضايا ذات العلاقة بفيروس كورونا 

مجموعة من الاعتبارات بعضها يتعلق بحماية حقوق المتقاضين والبعض 

 .1الآخر يتعلق بحماية للنظام العام والصحة العامة

ق ومن هذا المنطلق فقد حاول القضاء المغربي قدر الإمكان التوفي   

بين كل هذه الاعتبارات وهذا ما نلمسه من خلال التعليلات التي 

بعض الأوامر والأحكام القضائية سواء الصادرة عن القضاء صيغت بها 

ئ الاستعجالي ) أولا ( أو عن قضاء الحكم ) ثانيا ( في ظل حالة الطوار

 الصحية.

 أوال: على مستوى األوامر القضائية الصادرة عن القضاء اإلستعجالي

يعتبر القضاء الاستعجالي فرع من فروع القضاء يسار إليه في     

المتقاضين إلى خطر محدق يمكن  أحدالتي تتعرض فيها حقوق  الحالات

ت أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بها نهائيا إذا ترك أمر البت فيها لإجراءا

 التقاضي العادي التي يطول أمدها عادة.

                                                 
مجلة مغرب القانون اإللكترونية، :عزيز ندا علي وحميد " العدالة عن بعد" مقال منشور ب 1

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D

justice_a8647.htm-tele-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-D8%B9%D9%86%-8%A9  16خر إطالع 

 على الساعة الخامسة مساء 2020ماي 

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-tele-justice_a8647.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-tele-justice_a8647.html
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وللقضاء الاستعجالي في ضل هذه الظروف الاستثنائية دورا كبيرا    

اعتبار المتغيرات ال كبيرة التي  على ،في حماية المتقاضين والصحة العامة

يع لوباء كورونا المستجد والتي يصبح  يعرفها المجتمع بفعل الانتشار السر

 . 1معه عنصر الاستعجال قائما في أغلب الأحوال

وعلى العموم فقد صدر عن رؤساء المحاكم بالممل كة المغربية مجموعة     

يرة الظرفية الحالية من الأوامر القضائية تنم عن حرصهم الشديد على مسا

التي تعيشها البلاد بسبب هذه الجائحة العالمية وتحقيق ما يسمى بعدالة 

 . 2التسبيب

ذا وفي ما يلي رصد لأهم الأوامر القضائية الإستعجالية الصادرة في ه

 الصدد: 

                                                 
توافر عنصر االستعجال وعدم نوط بتوافر شرطين متالزمين هما: م االستعجالي: نشير إلى أن اختصاص القضاء  1

ي األمور المستعجلة مختصا بالنضر في النازلة المساس بجوهر الحق وكلما اختل أحد هذين الشرطين ال يكون قاض

 المعروضة عليه ويتعين عليه الحكم بعدم اختصاصه.

صل قول في الفلى العـ بالنسبة لعنصر االستعجال: فلم يورد المشرع المغربي تعريفا لالستعجال وإنما اقتصر             

نصر وفر عبالبت بصفته قاضيا المستعجالت كلما ت من ق م. م على أنه:" يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده149

كمه حن في االستعجال ..."  مما يعني أن توفر عنصر االستعجال من عدمه يخضع لتقدير القاضي وحده شريطة أن يبي

 األسباب التي أدت إلى توافره من عدمه حتى يقف على تحديد اختصاصه بنظر الدعوى أم ال.

حيا  الحق هر الحق: أي أن اختصاص قاضي المستعجالت مقيد بشرط عدم المساس بجوهرـ عدم المساس بجو            

ى كن أن يقضبما يم من ق.م.م على أنه: " ال تبت األوامر االستعجالية إال في اإلجراءات الوقتية وال تمس 152نص الفصل 

 به في الجوهر."
 ليل األحكام القضائية ـ قضاة المغرب نموذجاـ " م.س " في تحفيز ملكة تع19: إدريس الحيوني "دور جائحة " كوفيد  2
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تتعلق هذه القضية بطلب تقدمت  قضية السفر بالمحضون إلى الخارج : 

لابتدائية بالرباط ترمي من خلاله إلى الحصول به أم إلى رئيس المحكمة ا

على إذن يخول السفر بالمحضون إلى الخارج لقضاء العطلة المدرسية، بعدما 

بالسفر  1امتنع طليقها   النائب الشرعي للمحضون   عن منحها الإذن

 رفقة أبنائهما القاصرين.

بعد دراسة الطلب أصدرت نائبة رئيس المحكمة الابتدائية و       

أمرا إستعجالي يقضي برفض طلب منح الإذن معللة قرارها بالمصلحة 

الفضلى للمحضون وبالوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم حيث جاء في 

القرار ما يلي: " حيث أنه ولئن كان يحق للحاضنة وعملا بمقتضيات المادة 

من مدونة الأسرة اللجوء لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات  179

ن أجل الإذن لها بالسفر العرضي بمحضونها خارج التراب الوطني عند م

امتناع نائبه الشرعي، إلا أن مناط كل ذلك هو مراعاة المصلحة الفضلى 

                                                 
من مدونة األسرة على أنه: " يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي  179: تنص المادة  1

وافقة للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار الحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون م

 نائبه الشرعي.

 ك.يذ ذلتتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنف 

 بذلك. ر إذنفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجالت الستصدا

 تأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب. " ال يستجاب لهذا الطلب، إال بعد ال
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للمحضون التي أوكل للقضاء مسؤولية حمايتها والحرص على ضمانها...   

 وحيث إنه بإسباغ ما ذكر بالوضع الراهن للعالم الذي يشهد تفشي فيروس

، بالعديد من دول المعمورة وباعتبار الحق في الصحة ″19كوفيد كورونا" 

من الحقوق الأساسية لأي طفل، وخشية ما قد ينجم عن الإذن بالسماح 

للمحضون بالسفر في الظروف الحالية من كل ما يهدد صحته، وحياته، 

وينعكس سلبا على وضعيته، وعلى حقه الأصيل في التمتع بكافة حقوقه 

 1عادي وسليم"بشكل 

هذا وقد حاول القاضي الإستعجالي بناء قراره على مجموعة من       

المقتضيات الواقعية التي فرضتها جائحة كورونا إلى جانب مجموعة من 

يع الداخلي والعهود والمواثيق الدولية  المقتضيات القانونية المضمنة في التشر

تماعية والثقافية، اتفاقية   العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والاج

   فرفض منح إعطاء الإذن معتبرا أن تقدير  1980حقوق الطفل لسنة 

  2المصلحة الفضلى للمحضون رهين بظروف الحال والزمان والمكان.

                                                 
بتاريخ  223/1101/2020في الملف  275: أمر قضائي استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالرباط، عدد  1

11/03/2020  
 عزيز ندا علي وحميد " العدالة عن بعد" م.س : 2
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 ترتبط وقائع هذه القضية بمقال قضية طلب تأجيل حكم يقضي باإلفراغ: 

ية تا ئي اغ   بموجب حكم قضام الحكم عليها بالإفرستعجالي تقدمت به مكتر

مي ت ترحائز لقوة الشيء المقضي به   إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسا

سترحاميا لوقف تنفيذ الحكم لاعتبارات من خلاله إلى منحها أجلا إ

 مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية. 

سترحامية ل شهر كمهلة إوقد تمت الاستجابة للطلب ومنح أج      

باشرة عملية التنفيذ وقد علل الرئيس قراره بالوضعية تستأنف بعدها م

الاستثنائية التي باتت تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا معتبرا 

أن في تنفيذ الحكم القاضي بإفراغ المنفذ عليها وأبنائها الصغار في هذه 

الظروف مساس بوضعيتهم الصحية والصحة العامة للمواطنين بما هي مقوم 

مات النظام العام. حيث جاء في تعليل الحكم أن:" وحيث إنه من مقو

أمام الوضعية الاستثنائية التي تمر منها الممل كة المغربية والمتمثلة في انتشار 

وباء "كورونا" المستجد وما يمكن أن ينتج عنه من مساس بالوضعية 

ن الصحية للمواطنين خاصة أمام قرار الدولة المتمثل في التزام المواطني

بمساكنهم وعدم الاختلاط فإن إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبنائها 
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الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة مما 

  1يكون معه الطلب وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة إليه."

  :يتعلق الأمر بطلب إفراغ   قرار استعجالي يقضي برفض طلب اإلفراغ

به المدعي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان يرمي من خلاله تقدم 

إلى إفراغ المدعى عليه   وهو موظف يحتل سكنا وظيفيا رغم إعفائه 

ية  من مهمته    وقد تم رفض الطلب استنادا إلى التدابير الاحتراز

 ،الصحية والتي تلزم الجميع بالبقاء في منازلهم المتخذة في زمن الطوارئ

ء في الحكم: "وحيث أن طرد المدعى عليه من السكن الوظيفي فقد جا

ية  يبقى غير مؤسس واقعا وقانونا خاصة بالنظر إلى التدابير الاحتراز

التي اتخذتها الممل كة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد حماية للصحة 

العامة وهي تدابير أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور 

ون... بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب مرسوم بقان

الوطني، وعليه فإن هذه التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو 

الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه 
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ك في إطار قاعدة أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذل

يه فان الاستجابة للطلب في هذه الظرفية يبقى وعلتوازي الشكليات. 

 1غير ذي أساس ويتعين رفضه."

     الوطني:أمر قضائي استعجالي يقضي بقبول طلب دخول مواطن ليبي للتراب 

 وتتعلق وقائع هذه القضية بمواطن ليبي أخذ رحلة متوجهة إلى تونس عبر

دف ذا المطار صامطار محمد الخامس بالدار البيضاء غير أنه بعدما وصل له

فترة الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية مما تعذر معه إقلاع 

بعد أيام و  ثلاثةة العبور بالمطار لمدة تزيد عن الطائرة وبقي عالقا بقاع

ا ما حد ،رغبته في ولوج التراب الوطني تم منعه من قبل المصالح المختصة

ي  ة بالرباط قصد السماح لهبه إلى تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الإدار

 بالدخول للتراب الوطني المغربي.

ية بالرباط للطلب أصدر أمر و      بعد دراسة رئيس المحكمة الإدار

قضائي استعجالي يقضي بقبوله مع تعليق ذلك على شرطين أساسيين: 

الأول يتمثل في التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك 

                                                 
 08/04/2020بتاريخ نطان : أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بطا 1
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الحجر الصحي بمكان إقامته بالدار البيضاء. والشرط  من خلال قضائه لفترة

الثاني يتمثل في تعهد  القنصل العام للقنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء 

بالسهر على إجراءات سفره مباشرة بعد رفع الحظر الجوي مع شمول الأمر 

 .1القضائي بالنفاذ المعجل

ضائي الإستعجالي من وفقط كإشارة فقد تم إلغاء هذا الأمر الق     

ية لعدم استناده لأي أساس قانوني بالرغم  2قبل محكمة الاستئناف الإدار

سلامته من الناحية الواقعية واستجابته للظروف الاستثنائية التي يعيشها 

 العالم.  

تتلخص : أمر استعجالي يقضي برفض طلب دخول مغربيين للتراب الوطني

مواطنين مغربيين ظلا عالقين بالجزيرة وقائع هذه القضية في طلب تقدم به 
                                                 

بتاريخ  20202/7101/358في الملف  239: أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط عدد  1

23/03/2020  
ها بما يلي: "وحيا أنه من جهة أخرى، فإن البادي من أوراق الملف أن استمرار تواجد المستأنف عليه في : معللة قرار 2

منطقة العبور بمطار محمد الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيا في اتجاه دولة تونس إنما يرجع إلى قرار السلطات 

خذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد، وهو قرار سيادي المغربية بفرض حظر جوي في إطار التدابير االحترازية المت

بامتياز ال يمكن تعطيل آثاره القانونية أو الخروج على مقتضياته إال في الحاالت التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات 

من  38ة في المادة الحقة متخذة من نفس السلطة المختصة، وال مجال في ظل هذا الوضع للدفع بخرق المقتضيات الوارد

المتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة الغير المشروعة، والتي تخص اإلجراءات  02.03القانون رقم 

المواكبة لالحتفاظ باألجنبي في منطقة االنتظار ألسباب فردية تخص هذا األخير ويسري تطبيقها في الحاالت العادية وليس 

اع استثنائية. ومن جهة أخرى فإن اإلذن لألجنبي للدخول للتراب الوطني يقتضي تواجده في وضعية استنادا إلى األوض

نظامية حيال القانون المذكور والسيما توفره على السند القانوني الذي يسمح له بذلك الدخول، وهو معطى غير متوفر في 

للدخول للتراب الوطني مسلمة له بصفة قانونية وفق  حالة المستأنف عليه الذي لم يستظهر بما يفيد حصوله على تأشيرة

الضوابط الجاري بها العمل، واألمر المستأنف بعدم مراعاته لجميع ما ذكر حينما أجاز للمستأنف عليه بالدخول، يكون قد 

 جانب الصواب ويتعين إلغاؤه وتصديا التصريح برفض الطلب" 

 . 22/7202/2020 في الملف عدد: 26/03/2020رية بالرباط بتاريخ صادر عن محكمة اإلستئناف اإلدا 210ـ قرار عدد 
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ية بالرباط   باعتباره  الخضراء الإسبانية أمام رئيس عن المحكمة الإدار

قاضي للأمور المستعجلة   يرمي إلى السماح لهم بالولوج إلى التراب الوطني 

وذلك في إطار  الحق في الخروج والدخول من وإلى التراب الوطني   وهو 

يا   مؤكدين على توفرهم على سيارة خاصة لتنقلهم،  حق مكفول دستور

لامتثال لجميع الإجراءات تهما بالفيروس، وأعلنا استعدادهم لوعدم إصاب

الحجر الصحي وعدم مغادرة  الوقائية بما في ذلك الخضوع لإجراءات

 المنزل.

إلا أنه وحماية للمشروعية ووعيا من القضاء بأهمية التدابير     

ية التي ات خذتها الدولة وانخراطه في السياسة العامة التي تنهجها الاحتراز

الدولة بخصوص مواجهة فيروس كورونا أصدرت المحكمة أمرا برفض 

من أجل  هما ذاتخأن الحظر الجوي والبحري تم االطلب معللة قرارها ب

حماية الصحة العامة، ومنع انتشار داء وباء فيروس كورونا المستجد 

خذت شكلها وصيغتها القانونية، على نحو يجعله ، وهي تدابير أ19كوفيد 

تدبير تنظيمي لا يخل بالحق الدستوري في الخروج والدخول من وإلى 
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التراب الوطني وبالتالي فقرار الرفض يأتي في إطار المشروعية الآنية في 

 .1ظل الوضع السائد

 ثانيا: على مستوى األحكام الصادرة عن قضاة الحكم

وهو حكم أثار نقاش  لمحكمة االبتدائية بالقنيطرة:حكم قضائي صادر عن ا

واسع في أوساط الفقه والمهتمين بالشأن القانوني ويتعلق بقضاء المحكمة 

الابتدائية بالقنيطرة بعدم اختصاصها للبت في قضية جنحية من حيث 

الأصل   جريمة السرقة    وإحالتها على غرفة الجنايات معتبرة السرقة 

الطوارئ الصحية جناية لا جنحة من منطلق أن حالة المرتكبة في زمن 

معللة حكمها بما يلي:  510الطوارئ الصحية هي كارثة بمفهوم الفصل 

"... ومن جهة ثانية قد ارتكبت السرقة أثناء حالة الطوارئ الصحية 

المعلن عنها من طرف الحكومة... والناتجة عن التهديد العام لحياة 

تشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعد في الأشخاص وسلامتهم جراء ان

أعلاه وذلك بالنزر لما أحدثه انتشار  510نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 

الفيروس في نفوس المواطنين من هلع واضطراب يعجز معهما عليهم حماية 
                                                 

في الملف  31/03/2020صادر بتاريخ  955: أمر قضائي استعجالي صادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط، عدد:  1

  667/7101/2020عدد:
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ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا، وفق المادة الثانية من ذات 

منع مغادرة محال سكناهم إلا في حالة الضرورة المرسوم التطبيقي، ب

 1 القصوى وبشروط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب الجنائي..."

وبالتالي فباستقراء التعليل الذي بنت عليه المحكمة حكمها       

يلاحظ  أنه جاء مخالف للتوجه العام الذي تسير عليه أغلب محاكم الممل كة 

حاول ما أمكن إعمال مسألة التجنيح أي في الحالات العادية والذي ي

تغيير وصف الجريمة من الوصف الأشد إلى الوصف الأخف والذي 

 .2يصب في اتجاه السياسة الجنائية الهادفة لمواجهة أزمة السجون

تتلخص وقائع هذا الحكم  حكم قضائي صادر عن المحكمة االبتدائية بأزرو:

يا مع المغرب على برم  جة رحلة استثنائية لإجلاء رعايا في اتفاق دولة ماليز

ية العالقين في المغرب بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية،  الدولة الماليز

وبعد رغبة زوجين في حجز مقعد لهما بالطائرة تفاجآ برفض طلبهم بعلة أن 

عقد زواجهما غير مذيل بالصيغة التنفيذية، لينتصبوا بعد ذلك أمام 

الصيغة التنفيذية مع الشمول بالنفاذ القضاء مطالبين بتذييل العقد ب
                                                 

 09/04/2020ريخ بتا 2020/2103/495: حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالقنيطرة ملف جنحي عدد  1
  " في تحفيز ملكة تعليل األحكام القضائية ـ قضاة المغرب نموذجاـ " م.س19"دور جائحة " كوفيد : إدريس الحيوني، 2
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المعجل. لتستجيب المحكمة لطلبهما معللة حكمها بما يلي: " وحيث أنها 

قررت... شمول حكمها بالنفاذ المعجل استنادا إلى تداعيات الظروف 

العالمية العامة المتعلقة بوباء كورونا المستجد وللظروف الخاصة للمدعيان 

يا مقر سكناهما الرئيسي، المتمثلة في كونهما على أه بة السفر جوا إلى ماليز

ضمن رحلة استثنائية مقررة بعد ثلاث أيام قد لا يوجد سواها في 

المستقبل القريب، وأن عدم تمكنهما من الانضمام إليها من شأنه أن 

 1 يعرضهما لأضرار بليغة..."

وبالتالي فمن خلال دراستنا للأحكام الصادرة عن كل من      

الرئاسي وقضاء الموضوع يتبين أن هذه الأحكام تنم عن تفاعل  القضاء

الجهة المصدرة لها مع مرسوم حالة الطوارئ الصحية ووعيها بالظرفية 

يعي لتشر الحالية التي تمر منها البلاد والسعي إلى تحقيق التوازن بين النص ا

 وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين. 

                                                 
 2020/04/20صادر بتاريخ  202/105: حكم صادر عن المحكمة اإلبتدائية بأزرو، ملف عدد  1
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ئ الصحية على بعض المبادئ الكونية الفقرة الثانية: تأثير حالة الطوار

 المرتبطة بمفهوم العدالة

سنتناول هذه الفقرة من خلال التطرق لتأثير حالة الطوارئ    

 أثيرتالصحية على مبدأ الحق في المحاكمة العادلة ) أولا ( ثم الوقوف عند 

حالة الطوارئ الصحية على مبدأ الحق في الاستفادة من خدمات القضاء 

 ) ثانيا (

 أوال: حالة الطوارئ الصحية ومبادئ المحاكمة العادلة 

يقاع العقاب ضمانة       لحقوق الضحايا وحقوق  يعد حق الدولة في إ

التصدي للجريمة والحول دون تمادي المجرم في إجرامه وتعتبر المجتمع في 

 .الدعوى العمومية وسيلة في يد الدولة لملاحقة المجرم وتوقيع العقاب عليه

يطلق عليها مبادئ المحاكمة  وتؤطر الدعوى العمومية مجموعة من المبادئ و

العادلة وهي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تهدف إلى تحصين 

يات الأفراد في مواجهة العدالة الجنائية، وقد نصت عليها الاتفاقيات  حر

ها، الدولية وكرستها الدساتير الوطنية وعملت القوانين الإجرائية على تفعيل



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 36 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

وهي مؤشر على مدى احترام الدولة ل كرامة المواطن ودليل على صحة 

 وسلامة النظام القضائي الجنائي.

ومما لا شك فيه أن حالة الطوارئ الصحية في المغرب قد أثارت      

بطاء نشاطاته  بعد  أزمة على مستوى عمل القضاء الجنائي الذي تحتم عليه إ

ن إلى جلسات المحاكمة، باتخاذ المندوبية استحالة إحضار المتهمين المعتقلي

العامة لإدارة السجون بوقف نقل المعتقلين خارج أسوار السجون تماشيا 

ية لحماية الساكنة السجنية وإصدار الرئيس  مع الإجراءات الاحتراز

 23/03/2020بتاريخ  3/13المنتدب للسلطة القضائية مذكرة عدد 

ختلف محاكم الممل كة والتي تختص موجهة لكافة المسؤولين القضائيين بم

بالبت في قضايا الجنح والجنايات يدعوهم من خلالها إلى العمل على 

تفادي إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسات إلا في حالة الضرورة القصوى 

 .1حفاظا على سلامة وصحة جميع النزلاء بالمؤسسات السجنية

يقة تضمن المحافظة عل    ى حقوق المتهم في فكان لا بد من إيجاد طر

يقاع  محاكمة عادلة من جهة  كما تضمن في الوقت ذاته حق الدولة في إ
                                                 

بجائحة  2ئحة كورونا " مقال منشور بمجلة الباحا ـ ملف خاص : أمينة رضوان " التوجهات الملكية السامية لمواجهة جا 1

 20ص:  2020ماي  18كورونا ـ عدد 
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العقاب وفي هذا السياق تم الاتجاه نحو العمل بقواعد جديدة تقوم بناء 

اعتماد محاكمة المعتقلين عن    على معطيات التكنولوجيا الحديثة فتم 

س الأعلى للسلطة وذلك بقرار لوزير العدل  بتنسيق مع المجل ،1بعد

 .2القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون

ونشير في هذا الإطار إلى أن تقنية المحاكمة عن بعد ليست وليدة      

حالة الطوارئ الصحية بل هي من أهم برامج إصلاح منظومة العدالة 

ق أول تجربة في والتي تم التأسيس لها منذ أمد بعيد حيث أنه تم انطلا

بمبادرة من  2016هذا الصدد من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 

إلا أن هذه  3وزير العدل انذاك في أفق تعميمها على باقي محاكم الممل كة

التجربة ضلت محدودة ولم يألفها النظام القضائي المغربي ولم يتم تفعيلها 

                                                 
: وتتم من خالل تجهيز قاعات المحاكمة بكاميرات عالية الدقة وشاشات التلفزيون وهي نفس التجهيزات التي تزود بها  1

المحاكمة عن بعد تتم من خالل با حي ما بين  مجموعة من القاعات الخاصة داخل المؤسسات السجنية مما يجعل أطوار

 القاعة الخاصة بالمؤسسة السجنية وقاعة المحكمة. 

لهيئات الدفاع وا هيئة غير أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن المحاكمة تتم في مكانها المعتاد أي قاعة المحكمة وتحضرها    

هم من انوني يمنعانع قحق المدني ـ على اعتبار أنه ال يوجد أي مالقضائية وجميع من له صلة بالقضية ـ الشهود والمطالب ال

 اللجوء إلى المحاكم فالمتهم هو الغائب عن المحكمة فقط.
: محفوض حجيو " محاكمة المتهم عن بعد في زمن كورونا وسؤال مبدأ الشرعية الجنائية " مقال منشور بمجلة مغرب  2

d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6https://www.maroclaw.com/%d%85%9-القانون اإللكترونية 

-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88%

-%d8%b9%d9%86-d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%

%d8%b2%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-d8%a8%d8%b9%d8%af%   ماي  14أخر إطالع

 على الساعة السادسة صباحا  2020
 "محاكمة المتهم عن بعد في زمن كورونا وسؤال مبدأ الشرعية الجنائية" م.س : محفوض حجيو 3

https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86/
https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86/
https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86/
https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86/
https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86/
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ات واقعية وتقنية مما يعني على نطاق واسع ولم يكتب لها النجاح لاعتبار

أن حالة الطوارئ الصحية قد أعادة طرح موضوع المحاكمة عن بعد من 

 جديد. 

تحقق الحماية الصحية  فإلى جانب أن تقنية المحاكمة عن بعدهذا     

توفر مجموعة من المزايا فإنها للمعتقلين خصوصا في ظل الأزمات الصحية 

قانونية ترتبط أكثر ما ترتبط الو 2ةتقنيالمن مشاكل  وتشوبها 1والفوائد

بحقوق المتهم لاسيما الحق في محاكمة عادلة قوامها: العلنية، التواجهية، 

ية، الشرعية الإجرائية... والتي تشكل مجتمعة قناعة  الشفهية، الحضور

ية لا تنبني على الوثائق بقدر ما  القاضي الجنائي لاسيما أن المحاكمة الزجر

 الوجداني للقاضي. تنبني على الاقتناع

                                                 
 : وذلك نظرا للمزايا الكثيرة التي تحققها من قبيل:  1

ريء حتى شخص بـ تسريع وتيرة المحاكمات والمساهمة في حسن تدبير الزمن القضائي والذي يرتبط في هذا المجال ب    

 تثبت إدانته؛ 

 غالل الموارد البشرية واللوجيستيك؛ـ ترشيد است    

 ـ تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي؛    

ن مع الل التعاومن خ ـ  تقليص المسافات على الشهود المتواجدين في أماكن بعيدة، تشجيعا للدور التشاركي للمواطنين     

 على المجرمين؛القضاء للحد من الجرائم و القضاء على جريمة التستر 
 : من أهم المشاكل  التقنية التي ترتبط بالمحاكمة عن بعد نجد:  2

 ـ عدم وجود صبيب من اإلنترنيت ذو جودة عالية قادر على نقل الصورة والصوت بشكل واضح؛   

  ه مسموع؛  مكال ـ المتهم من خالل تحدثه عن بعد لن يكون في جو المحاكمة وهو ما جعله ال يشعر باالطمئنان إلى أن  
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غير أن أهم ما يعاب على تقنية الاتصال المرئي المسموع في المغرب    

هو تعارضها مع  الشرعية الإجرائية بحكم أن اعتماد هذه التقنية لا يجد 

ية التي لا تسعف  أي أساس قانوني في قانون المسطرة الجنائية الجار

اكمة المتهم عن بعد بل بأي حال من الأحوال في تنظيم مسألة مح اقواعده

يعارض أهم الأسس التي تقوم عليها   .1و

وبالتالي فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول بأن نظام المحاكمة    

عن بعد المعمول به في المغرب   في ظل هذه الجائحة العالمية   هو ضرب 

بمبدأ شرعية الإجراءات الجنائية عرض الحائط مما يعني أن الأحكام 

درة عن أي محاكمة عن بعد لا ترتكز على أساس قانوني وهي قابلة الصا

وعليه ننبه إلى  2من ق.م.ج 751للبطلان مستقبلا بمنطوق الفصل 

يعية كإجراء أولي قبل تفعيلها  ضرورة مواكبة هذه التقنية مواكبة تشر

يغ عن الأهداف التي من أجلها وجدت.   حتى لا تز

                                                 
 : فعلى سبيل المثال فإن قانون مج ينص على ضرورة الحضور الشخصي للمتهم للجلسة: 1

 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: " يحضر المتهمون شخصيا " 311ـ  تنص المادة     

 من ق.م.ج على أنه: " يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة" 312ـ تنص المادة     

ءات إلجراافة إلى أن المحاكمة عن بعد تقوم على ضرورة انتقال كاتب الضبط للسجن من أجل تحرير محضر لباإلض  

 المتخذة خالل المحاكمة وهو ماال يجد أي أساس قانوني في جميع نصوص ق.م.ج 
القانوني يعد كأنه لم من ق.م.ج على أنه: "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه  751: ينص الفصل  2

 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.  " 442ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
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  أ الحق في االستفادة من الخدمات القضائيةثانيا: حالة الطوارئ الصحية ومبد

يعد الحق في التقاضي والاستفادة من الخدمات القضائية من       

والتي أصبحت   1الحقوق الأساسية التي كرستها العهود والمواثيق الدولية

الذي أولى عناية   2اليوم تسجل حضورا إيجابيا في الدستور المغربي الجديد

يات والحق وق الأساسية، وذلك من منطلق أن الحق في خاصة بالحر

ياتهم، وأن  التقاضي حق أصيل ويستحيل دونه أن يأمن الأفراد على حر

يردوا ما قد يقع عليها من اعتداءات، فالحق في التقاضي هو ضمان لباقي 

يات الأخرى. وبدون تمكين الأفراد من اللجوء للقضاء ستفادة والا الحر

                                                 
. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1948دجنبر  10: نقصد هنا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمؤرخ في  1

 1966دجنبر  16والصادر في 

 علي من أيةه الفول في مادته الثامنة على أن: " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافحيا نص األ

 أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون."

لة عترف بها فيه، وبكفا. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق الم1ونص الثاني في المادة الثانية على أنه: " 

لجنس، ا وأو اللون، أ هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق،

ذلك  سب، أو غيرو النأو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أ

 ب... من األسبا

حتى لو صدر  )أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد،

 االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ة تشريعي ية أو)ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدار

 ائي،مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القض

 )ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. "
: "حق التقاضي مضمون الذي جاء فيه أن 118: فالمشرع الدستوري قد نص على الحق في التقاضي من خالل الفصل  2

 لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون..."
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يمتها وأهميتها وتبقى مجرد إقرار لا تجسيد من خدماته تفقد كل الحقوق ق

 .1له على أرض الواقع

والقضاء هو مرفق عام يسعى إلى إشباع الحاجات العامة للمرتفقين    

 من العدالة وتحكمه المبادئ العامة التي تحكم جميع المرافق العمومية

ية  وهو مبدأ  دستوريخصوصا مبدأ  يقصد به السير العادي  2الاستمرار

نتظم للمرفق العام. إلا أن هذا المبدأ قد يتأثر بمجموعة من الظروف التي والم

يفرضها الواقع كما هو الحال بالنسبة لجائحة كورونا التي فرضت تدخل 

ية والوقائية  للإيقاف النسبي لنشاطات  الدولة في إطار التدابير الاحتراز

من المحتمل أن باعتبار المحاكم فضاء يتجمع فيه الناس و 3الجهاز القضائي

 . 4المحاكم من جهة ثانية وموظفييشكل خطرا على صحة المرتفقين من جهة 

                                                 
: عبد النبي برادة "ظاهرة التقاضي بسوء نية" مقال منشور بالمجلة اإللكترونية مغرب القانون       1

s://www.maroclaw.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%http  / 

 على الساعة السادسة صباحا 2020ماي  13آخر إطالع 
من الدستور المغربي على أنه: " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين  154: ينص الفصل  2

 تغطية التراب الوطني واالستمرارية في أداء الخدمات..." والمواطنات في اللجوء إليها، واإلنصاف في
إلى إشعار آخر وذلك بموجب قرار  17/03/2020: تم تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من تاريخ  3

جميع القضايا  مشترك بين وزير العدل والحريات والمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وقد شمل المنع

 باستثناء القضايا ذات الصلة بحريات األفراد والتي ال تحتمل التأخير
 .ية،ر بمجلة مغرب القانون اإللكترون" مقال منشو19:أسامة الخديري "مبدأ استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كوفيد  4

 على الساعة السادسة صباحا  2020ماي  14آخر إطالع  خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صحيح.

https://www.maroclaw.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%25
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وفي مقابل الإيقاف النسبي للنشاط المحاكم تم الانفتاح على الحلول    

ستفادة من خدمات الرقمية للحفاظ ما أمكن على روح مبدئي الحق في الا

ية مرفق العدالة  حيث وجهت الق وزارة العدل بتاريخ ضاء ومبدأ استمرار

يين دعت فيه إلى  تسخير  16/03/2020 منشورا إلى المسؤولين الإدار

كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديهم لتوفير خدمات آمنة 

ية المتخذة لمحاربة هذه  ،للمرتفقين عن بعد تنسجم مع التدابير الاحتراز

توفرة عبر موقع فتم اعتماد الخدمات الرقمية الم ،الجائحة

www.mahakim.ma   :من قبيل 

 الحصول على السجل العدلي عن بعد؛ ـ    

 الاستفادة من خدمات مصالح السجل التجاري عن بعد؛  ـ    

الإطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد: وتشمل هذه الخدمة تتبع ـ   

ات وجدول الجلسات وتسلم مجموعة من الشواهد مآل الشكايات والملف

ية والقضائية  1والوثائق الإدار

                                                 
 عزيز ندا علي وحميد " العدالة عن بعد" م.س :  1

http://www.mahakim.ma/
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فح الإطلاع على لائحة الإعلانات القضائية: والتي تمكن من تتبع وتصـ   

اكم مختلف الإعلانات الخاصة بالبيوعات القضائية  المعلن عنها بمختلف مح

 الممل كة؛  

يداع القوائم التركيبية الخاصة بالشر ـ    ية عن بعد؛إ  كات التجار

وفي نفس الإطار وتماشيا مع فلسفة تقديم الخدمات عن بعد      

اعتمدت رئاسة النيابة العامة الشكايات الإل كترونية والبريدية والتبليغ 

بجميع النيابات العامة بربوع  يم أرقام الهواتف والفاكس الخاصةالرقمي وتعم

لمحامين لتمكينهم من الحصول الممل كة ووضعها رهن إشارة المتقاضيين وا

على المعلومات والإرشادات في الحالات المستعجلة معززة ذلك بمجموعة 

يات التي تصب في نفس الإطار  .1من الدور

وبالتالي فالدولة حاولت توفير الحد الأدنى من الخدمات القضائية     

ية دون الخروحماية للحق في اللجوء للقضاء وتكريسا لمبدأ الاست ما ج عمرار

فالسؤال الذي يطرح يتطلبه حماية الصحة العامة من حجر صحي. وعليه 
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 ةهل بالفعل استطاعت هذه الخدمات الإل كترونينفسه في هذا الإطار 

 إشباع حاجات المواطنين من العدالة؟  

في ختام هذا المبحث نستنتج دور حالة الطوارئ الصحية التي و   

 التدبير الإل كتروني للشأن القضائييعيشها المغرب في ال كشف عن أهمية 

 كمدخل لتحقيق متطلبات العدالة فما هي الانعكاسات المستقبلية لجائحة

 كورونا على المحكمة الرقمية؟ 

  المبحث الثاني: حالة الطوارئ الصحية وسؤال تفعيل المحكمة الرقمية

 بالمغرب

وأبرزه في تعد المحكمة الرقمية من أهم تطبيقات التطور التقني         

مجال العدالة التي ارتبطت بأهداف المشرع بتحديث الإدارة القضائية 

والتطلعات المل كية السامية المرسومة التي جعلت القضاء ورشا مفتوحا 

على الدوام قوامه "القضاء في خدمة المواطن" والذي نادى له صاحب 

لدولي للمؤتمر ا 21/10/2019الجلالة من خلال رسالته السامية بتاريخ 
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" والتي تدعو إلى والاستثمارحول "العدالة  1بمراكش في دورته الثانية

ضرورة تبني لا مادية الإجراءات والمساطر القضائية والتقاضي بانخراط 

لتحقيق فعالية الجهاز  2كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي

ية في تقديم خدماته للمرتفقين.  القضائي والاستمرار

حت المحكمة الرقمية في الوقت الراهن ضرورة حثمية ولقد أصب   

ية مرفق في القيام بنشاطاته أكثر مما تربط بالرؤى  ترتبط باستمرار

 وذلك بفعل أزمة كورونا التي ،الإستراتيجية لتحديث الإدارة القضائية

وجوب تطوير آليات ممارسة  وأتبتتكشفت عن واقع الإدارة القضائية 

الحديث عن ما يسمى بمنظومة العدالة الرقمية  العدالة الرقمية فأصبح

 المتكاملة في عصر ما بعد كورونا. 

وبناء على ما سبق فإننا سنحاول في هذا المبحث التطرق للمحكمة     

الرقمية في علاقتها بحالة الطوارئ الصحية كتدبير فرضته أزمة كورونا. 

هيمي وذلك من خلال تقسيمه لمطلبين نخصص الأول للإطار المفا
                                                 

: "ندعو الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز  1

وتعميم ال مادية اإلجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق 

 حرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي"   السرعة والنجاعة... مع ال
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والتنظيمي للمحكمة الرقمية، ونتطرق في الثاني تأثير حالة الطوارئ الصحية 

 على مسار رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب.

 المطلب األول: اإلطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الرقمية

عن الإطار ال كشف  المطلب سنحاول هذامن خلال         

ئل ساخصائصها، وبيان الوو مفهومها،يد تحدب المفاهيمي للمحكمة الرقمية من

(  تحقيق العدالة عن بعد ) الفقرة الأولى من الواجب توافرها حتى تتمكن

دخل مللمحكمة الرقمية باعتباره  تم التطرق بعد ذلك إلى الإطار التنظيمي 

وذلك في إطار من  الواقع مضامينها على أرض من مداخل تطبيق

 المشروعية ) الفقرة الثانية (

 الفقرة األولى: اإلطار المفاهيمي للمحكمة الرقمية

د )أولا( تم بعسنتطرق في هذه الفقرة للمقصود بالمحكمة الرقمية    

 ذلك سنحد المقومات التي ترتكز عليه ) ثانيا (

 أوال: المقصود بالمحكمة الرقمية

تعتبر فكرة المحكمة الرقمية آخر ما توصل إليه العقل البشري من      

بداع في فقه القانون في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر ويراد بالمحكمة  إ
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الرقمية معنيان الأول خاص والثاني عام، فيقصد بالمعنى الخاص للمحاكم 

 الرقمية تلك المحاكم التي تختص نوعيا بالنظر في الجرائم الرقمية.

يقصد بالمحاكم الرقمية بمعناها العام وهو الذي يهمنا في هذا ا     لإطار و

تلك المحاكم التي تنظر في القضايا المعروضة عليها باعتماد مجموعة من 

ية  التقنيات المعلوماتية والضوابط القانونية المتوافقة مع الإجراءات المسطر

 . 1والتقنية المعمول بها

يف بعض الفقه :" تنظيم تقني معلوماتي تفاعلي مؤمن     أو هي بتعر

يك دعواهم وتقديم البيانات على الشبكة العالمية، يتيح ل لمتقاضين تحر

يات الجلسات، وللقضاة وأعوانهم النظر في الدعاوى  والإطلاع على مجر

 . 2وتدوينها وحفظها والفصل فيها، عبر الوسائل التقنية الحديثة"

ومعنى ذلك أن المحكمة الرقمية تعتمد على التكنولوجيا في كل   

حين صدور الحكم فيها بل مراحل الدعوى بدء من رفع الدعوى إلى 

وحتى في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، فرفع الدعوى بإطار المحكمة 

                                                 
 ي وحميد  " العدالة عن بعد" م.س عزيز ندا عل:  1
: عبد العزيز بن سعد الغانم "المحكمة اإللكترونية: ـ دراسة تأصيلية مقارنةـ" دار جامعة نايف للنشر ـ الرياض ـ ط.غ،.م  2

  15ص:  2017السنة 
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يف القضائية يتم عبر  الرقمية بتم عبر الإيداع الإل كتروني وأداء المصار

يتم تقييد الدعوى إل كترونيا  وسائل الأداء الإل كتروني بمختلف أشكالها و

بداء  وتوجيه الاستدعاء للمدعى عليه عبر يتم إ الوسائط الإل كترونية و

 ... 1الدفوع والطلبات بشكل إل كتروني

هذا ويتقاطع مفهوم المحكمة الرقمية مع مفهوم المحكمة      

الإل كترونية على نحو يجعل البعض يستخدم هذين المفهومين كمترادفين 

وبالتالي ننبه من الخلط بين هذين المفهومين فبالرغم من التداخل ال كبير 

ن المحكمة الرقمية والمحكمة الإل كترونية إلى أن هناك حدود فاصلة بينهما، بي

فالمحكمة الال كترونية يقصد بها استخدام تكنولوجيات المعلومات 

والاتصال في تحقيق الولوج لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف 

 .2الفاعلين في ميدان القانون والقضاء

إل كترونية لا تمارس إجراءات الدعوى أي أنه في إطار المحكمة ال  

بشكل إل كتروني فهي محكمة وإن كانت تعتمد على التكنولوجيا في بعض 

جوانبها إلا أنها لم تصل بعد للاستغناء الكلي عن الوسائل التقليدية 
                                                 

 14ـ 13م.س ص:   عبد العزيز بن سعد الغانم "المحكمة اإللكترونية: ـ دراسة تأصيلية مقارنةـ":  1
 : عزيز ندا علي وحميد " العدالة عن بعد" م.س  2
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يف الدعوى  )الورق، الحضور الشخصي للمتقاضيين، استخلاص مصار

يق الأداء النقدي المباشر...(  عن طر

وبالتالي فمفهوم المحكمة الرقمية أشمل لأنه يستوعب  المحكمة       

الإل كترونية وعليه فالعلاقة بين المفهومين هي علاقة جزء بكل بحيث تعتبر 

المحكمة الال كترونية هي الجزء والمحكمة الرقمية هي الكل، أو بمعنى أصح 

ث فالمحكمة الال كترونية هي مرحلة سابقة عن المحكمة الرقمية من حي

يل  . 1الإيجاد والتنز

يف التي أوردناها للمحكمة     وعلى العموم فمن خلال هذه التعار

 الرقمية  نستنتج أنها تتميز بمجموعة من الخصائص من قبيل: 

    مة لها قائالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية: فالمحكمة الرقمية في مجم

ينعدم معه  على الأنظمة المعلوماتية وشبكات الانترنيت، على نحو

استعمال الوثائق الورقية في كافة الإجراءات، حيث تتم جميع المراحل 

بشكل ال كتروني وهو ما يتفق مع الغرض الذي من أجله تم إنشاء 

 الوسائط.

                                                 
 : عزيز ندا علي وحميد " العدالة عن بعد" م،س  1



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 50 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

 ر تمراغير مقيدة بالزمان والمكان: أي أن المحكمة الرقمية يمكنها الاس

ظلها تتلاشى في تقديم خدماتها للمتقاضين تحت أي ظرفية كانت وفي 

 جميع الإشكالات التي يثيرها الاختصاص المحلي.

 محكمة مؤهلة: أي أن المحكمة الرقمية تعتمد في نشاطها على موارد 

ية مؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا إلى جانب التأهيل القانوني.   بشر

 محكمة المسطرة التقنية:  فهي تعتمد على قواعد إجرائية خاصة غير 

 ا المحاكم الورقية.تلك التي تعتمد عليه

 محكمة تواصل: فهي لا تعتمد فقط على الانترنيت بل تستعين بتقنية 

 التواصل عبر الهاتف في إطار المساعدة القانونية والقضائية. 

  خالية من الوجود المادي للمتقاضين: فهي تعفي المتقاضين من

 الانتقال إلى المحاكم بحيث تتم الاستفادة من خدماتها عن بعد. 

 نيا: مزايا المحكمة الرقمية ومقوماتها ثا

تحقق المحكمة الرقمية مجموعة من الفوائد الرئيسية التي تتأكد يوما     

سبيل تحقيقه كل ون في رنحو يدفع الدول لجعلها مطمحا يسخ  بعد يوم على 
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ية والمادية والقانونية المتاحة، ويمكن إجمال المزايا التي  الإمكانيات البشر

 كمة الرقمية في النقط التالية: تحققها المح

  يادة كفاءة النظام القضائي وتبسيط المساطر القضائية الرفع من ز

 جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم؛

  اختصار الوقت والجهد على المتقاضين؛ 

 الحد من التكاليف الباهظة وتقليص أمد الخصومات القضائية؛ 

  المحافظة على امن المعلومات وسريتها؛ 

  الإشكاليات المرتبطة بتفتيش المحاكم: حيث تسهم المحكمة حل

الرقمية في تيسير وتسهيل متابعة أعمال التفتيش القضائي، إذ بإمكان 

المفتش القضائي الدخول على الموقع المخصص للقاضي، ثم النظر في عدد 

القضايا المنجزة، وطبيعة الأحكام الصادرة، بل ويمكنه الحضور المباشر 

، وهو في مكانه دون الإنترنت لقضائية حال نقلها مباشرة عبرللجلسات ا

 الحاجة لتكبد عناء السفر، أو الانتقال لمقر القاضي؛

 التقليل من فرص الفساد والرشوة؛ 

 ب العدالة من المواطن خصوصا القاطنين في المناطق النائية؛ تقري 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
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  حل إشكالات الاختصاص المكاني؛ 

  تسهيل عمليات النسخ من خلال توفير ما يسمى بالأرشيف

الإل كتروني كبديل عن المستودعات الضخمة التي تستلزم العنصر 

يف إضافية؛  البشري ومصار

 ية الجهاز القضائي في ت  قديم خدماته؛تكرس مبدأ استمرار

 وج تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بين القضاء والمواطن في الول

 إلى العدالة والقانون؛

  توحيد عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة خصوصا في تدبير

ية؛  القضايا الزجر

  تساهم في استخراج إحصائيات ومؤشرات مضبوطة يمكن

بنية على أسس علمية على اعتمادها كأرضية لصناعة قرارات مهمة م

ية؛  مستوى الإدارة المركز

 تساهم المحكمة الرقمية في تدبير آجالات القضايا؛ 
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فاعلي تهذا وتقوم المحكمة الرقمية باعتبارها تنظيم تقني معلوماتي      

 مؤمن على ثلاث ركائز أساسية متكاملة فيما بينها، يمكن أن نلخصها في

 النقط التالية:

  مقومات فنية:

 بيل: يتطلب قيام المحكمة الرقمية وجود مجموعة من المقومات الفنية ق  

 الحواسيب وشبكة الإنترنيت؛   ـ      

 ؛ خوادم لتخزين وحفظ المعلومات والمعطيات القضائية         

ة توفر برامج معلوماتية متطورة قادرة على استيعاب ومعالج         

 اعلي بين مختلف الفاعلين.البيانات ونقلها وتبادلها بشكل تف

ية:  مقومات بشر

بد من إضافة إلى المقومات التقنية فلتطبيق نظام المحكمة الرقمية لا   

ية التي يجب أن تتوفر فيها ال كفاءة العالية في استخدام  مج لبرااالأطر البشر

ية المتد خلة الإل كترونية وتسيير التقاضي الإل كتروني وتتعدد الأطر البشر

 نشاطات المحكمة الرقمية كما يلي:في عملية و
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:  يمثل نوع حديث من أنواع الممارسة المهنية 1المحامي الرقمي +    

للمحاماة وهو جوهر العدالة الرقمية والفاعل الأساسي فيها يقوم بتقديم 

ية عبر شبكة الانترنيت ويتعامل مع موكليه بشكل  خدمات استشار

ويتبادل الإجراءات مع المحاكم  إل كتروني دونما حاجة إلى الالتقاء بهم

عبر الوسائط الإل كترونية مما يفترض فيه الإلمام بعلوم الحاسوب ونظم 

 .الاتصال وتصميم البرامج والمواقع الال كترونية

القضاة أو قضاة المعلومات: وهم هيئة موحدة كيفما كانت  +       

ها يعهد لهم بالمحكمة التي ينتمون إليها، وينقسمون من حيث المهام التي 

 إلى قضاة الحكم أو القضاء الجالس ومهمتهم هي النظر في القضايا التي

 يكلفون بها وإصدار الأحكام بشأنها. وقضاة النيابة العامة أو القضاء

الواقف وهم لا يصدرون الأحكام ويشكلون هيئة تسلسلية هرمية وكل 

 عضو فيها يعتبر تابعا لرئيسه الأعلى.

الذي  أو كتبة المواقع الإل كترونية: وهو الجهازلضبط كتابة ا +        

 يسهر على حسن سير الدعوى الإل كترونية ومن مهامه:

                                                 
 كإشارة فإن و اسم المحامي الرقمي ال يطلق إال على المحامي الذي يحق له تسجيل الدعوى والترافع في المحكمة االلكترونية.    : 1
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 تسجيل الدعاوى الإل كترونية؛              

 تجهيز جدول مواعيد الجلسات الإل كترونية؛              

 استيفاء رسوم الدعوى الإل كترونية              

ل بالأطراف وتحضيرهم لموعد الجلسات والتأكد الاتصا             

 من صفتهم قبل إدخالهم لموقع القاضي.  

يقومون بعمليات الدعم التقني والفني التي يستلزمها  +      المبرمجون: و

متابعة العمل القضائي إل كترونيا على مدار الساعة ومعالجة الأعطال 

ن الاختراقات والأخطاء حال حصولها وحماية النظام الإل كتروني م

 . 1والفيروسات التي قد تضر به

 مقومات قانونية:

وتتمثل المقومات القانونية في التوفر على مجموعة من النصوص القانونية 

التي تسهل عمل المحكمة وتضفي على عملها المشروعية والمصداقية وتوفير 

مية الحماية الجنائية أي تجريم جميع صور التعدي على بيانات المحكمة الرق

يعات التي تكفل حماية  وأموالها من خلال إعداد مجموعة من التشر

                                                 
  45ترونية: ـ دراسة تأصيلية مقارنةـ"م.س ص:: عبد العزيز بن سعد الغانم "المحكمة اإللك 1
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المستندات والبيانات الرقمية من عبث الغير حفاظا على أساسيات الأمن 

 .1السيبراني لشبكات المحكمة الرقمية

  التشريعي العام للمحكمة الرقمية في المغرب طارالفقرة الثانية: اإل

لا يستقيم دون الحديث عن الإطار  إن الحديث عن المحكمة الرقمية

يعات التي تنظم مختلف العمليات  يعي العام الناظم لها والتشر التشر

المرتبطة بها كالتوقيع الإل كتروني والإقرار الإل كتروني والتصديق 

ون الإل كتروني والحماية الإل كترونية من الجرائم المعلوماتية... ل كي يك

 نشاطاتها في إطار قواعد المشروعية 

وعلى العموم فإن نظام المحكمة الرقمية في المغرب يجد أساسه     

علق ومقوماته القانونية في مجموعة من النصوص المتفرقة والعامة والتي تت

يراد أبرز هذه القوانين فيما   لي: يبجميع نظم المعلومات بشكل عام ويمكن إ

 : 2انونيةالمتعلق بالتبادل الإل كتروني للمعطيات الق 53.05القانون   

                                                 
 47م،س  ص: عبد العزيز بن سعد الغانم "المحكمة اإللكترونية: ـ دراسة تأصيلية مقارنةـ":  1
الصادر في  1.07.129المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، المنفذ بظهير شريف رقم  53.05: القانون رقم  2

 2007نونبر  30الموافق ل  1428من ذي القعدة  19
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وقد لعب دور كبير في وضع الإطار العام للنظام المطبق على    

المعطيات الإل كترونية بصفة عامة والقانونية على وجه الخصوص حيث 

ظيم شمل مجموعة من الموضوعات والمقتضيات المهمة والتي يقوم عليها أي تن

رقمي يراد به تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة ومن أهم هذه 

 المقتضيات نذكر: 

  المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق والوثائق المعدة على دعامة      

 ؛1إل كترونية

  المشفر    2   ووضع النظام القانوني للتوقيع الإل كتروني المؤمن     

 .3وحدد ضوابط المصادقة الإل كترونية

التي تقوم وبالتالي فهذا القانون عمل على وضع الإرهاصات الأولى    

 عليها رقمنة الإدارة بشكل عام والإدارة القضائية على وجه الخصوص.
                                                 

على أنه: " يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم  53.05: تنص المادة األولى من القانون  1

، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية وعلى التوقيع ة بين الوثائق المحررة على الورقتبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادل

 اإللكتروني . "
، المنصوص عليه في الفصل ستوفي التوقيع اإللكتروني المؤمنيجب أن ي "على أنه: 53.05من القانون  6ادة : تنص الم 2

 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود، الشروط التالية : 3-417

 أن يكون خاصا بالموقع ؛         -

 ة بصفة حصريةالخاص للموقع االحتفاظ بها تحت مراقبتهاؤه بوسائل يمكن أن يتم إنش         -

 ن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير الحق أدخل عليها .أ         -

 قةبيجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية إلنشاء التوقيع اإللكتروني ، تكون صالحيتها مثبتة بشهادة للمطا

 ص عليها فيلمنصوايتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع اإللكتروني المؤمن في الشهادة اإللكترونية المؤمنة 

 من هذا القانون." 10المادة 
 المصادقة على التوقيع اإللكترونيوالمعنون ب  53.05: وتم تنظيمها ضمن  الباب الثاني من القانون  3
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المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع  09-08القانون رقم   

 :1الشخصي

والذي جاء بمجموعة من الضمانات الفعلية لحماية المعطيات      

عطيات الشخصية فمعلوم أن الإدارة القضائية تقوم بتدبير مجموعة من الم

الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من الشخصي، والبيانات ذات الطابع 

 . 2الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الولوج الغير مرخص

آلية مؤسساتية   اللجنة الوطنية  09.08وقد أحدث القانون رقم   

لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لدى رئيس الحكومة   من أجل السهر 

                                                 
لمتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنفذ بظهير رقم ا 09-08: القانون رقم  1

   2009فبراير  18الموافق ل  1430صفر  22الصادر في  1.09.15
ة على أنه: "   يجب على المسؤول عن المعالجة القيام باإلجراءات التقنية والتنظيمي 08.09من القانون  23: تنص المادة  2

المالئمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من اإلتالف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو 

خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة ، وكذا حمايتها من  المرخص،اإلذاعة أو الولوج غير 

أن تضمن هذه إلجراءات مستوى مالئما من السالمة بالنظر إلى أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة . ويجب 

مع األخذ بعين االعتبار التقنيات المستعملة في هذا  حمايتها وذلكالمخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب 

 المجال والتكاليف المترتبة عن القيام بها ؛

دم باطن يقعلى هذا األخير اختيار معالج من ال المعالجة، يجب .     عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن2 

ذلك على ك ها، ويسهربيام الضمانات الكافية بالنظر إلى إجراءات السالمة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الواجب الق

 اإلجراءات؛احترام هذه 

لمعالجة ال عن ي يربط المعالج من الباطن بالمسؤو.     تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو محرر قانون3

اللتزامات لك باوينص خصوصا على أال يتصرف المعالج من الباطن إال بتعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده كذ

 أعاله ؛ 1المنصوص عليها في البند 

ر إليها اءات المشااإلجرا المتطلبات المتعلقة ب.     تضمن عناصر العقد أو المحرر القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذ4

 أعاله كتابة أو عن طريق شكل آخر معادل ، وذلك ألغراض حفظ األدلة . " 1في البند 
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وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والعمل على تنفيذ على احترام 

 .1مقتضيات القانون

 ية المتعلق بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة الآل 07.03لقانون ا

 للمعطيات: 

 ت عطياالمحكمة الرقمية باعتبارها تندرج ضمن النظم الآلية لمعالجة الم

والذي يتضمن  07.03فإنها  من الناحية الحمائية تخضع إلى القانون 

مجموعة من الأحكام التي تهدف بالدرجة الأولى إلى مواجهة الأفعال 

 الجرمية المنصبة على المعلوميات.

                                                 
تحدث لدى الوزير األول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات  على أنه: " 08.09من القانون  27: تنص المادة  1

 عمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به .الشخصية )اللجنة الوطنية (تكلف بإ

 لهذا الغرض ، تكلف اللجنة الوطنية :

 أ(        باإلدالء برأيها

ة صلة بمعالجات ال.     أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذ1

 طابع الشخصي التي تعرض عليها ؛المعطيات ذات ال

الطابع  ت ذات.     أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيا2

 الة بمثابةه الحالشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها .ويعتبر الرأي المطلوب في هذ

 تصريح ؛

ت التحقيقابأمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة   .   3

 والمعطيات اإلحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية ؛

 قانون؛من هذا ال 12من المادة  2.     أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 4

 ؛من هذا القانون  45.     أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 5

 لها .     أمام الحكومة بشأن، القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات األمنية الواجب تسجي6

 ب(    بتلقي:

 ارج ؛غرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخ.     التبليغ عن هوية الممثل المستقر في الم1

 وتسليم وصل التصريح ؛ 13( و 2)البند12.     التصاريح المنصوص عليها في المادتين 2

 عاله ."أ 19.     هوية المسؤول عن معالجة السجالت الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 3



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 60 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

   حيث يعتبر قطاع    :1المنظم لقطاع الاتصالات 24 - 96القانون

يعتبر من  يان النظام العالمي لتكنولوجيا المعلومات، و الاتصالات شر

 حكمة الرقمية. الأسس التي تقوم عليها الم

  المحدث  2009ماي  21بتاريخ  444 - 08 - 2المرسوم رقم

ه للمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، والذي تناط ب

 مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام

 والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.

 تمعةهذه النقطة نشير إلى أن هذه القوانين المتفرقة مج وفي ختام     

يعي  يع التحول الرقمي للإداعام تسعى إلى إرساء إطار تشر رة لتقنين وتسر

مات المغربية لاسيما الإدارة القضائية، بما يتيح التدبير اللامادي للخد

ة رقميالقضائية، إلا أن هذه القوانين قاصرة وغير كافية لتفعيل المحكمة ال

يعي الخاص.  دون توفير الإطار التشر

                                                 
غشت   7بتاريخ  1.97.162المتعلق بالبريد والمواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24 - 96: القانون رقم 1

1997  
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المطلب الثاني: تأثير حالة الطوارئ الصحية على مسار رقمنة اإلدارة 

 القضائية بالمغرب

ة، والتنظيمي للمحكمة الرقمي بعد أن تحدثنا عن الإطار المفاهيمي   

سنعمل في هذا المطلب على ملامسة تأثير حالة الطوارئ الصحية على 

 رقمنةلل ارة القضائية بالمغرب، من خلال التطرق في البدايةمسار رقمنة الإد

ية مرفق العدالة كأساس  الأولى الفقرة جائحة كورونا ) فيظل لاستمرار

 كورونا في ) أزمة بعد الرقمية المحكمة (، تم بعد ذلك نستحضر آفاق

 (. الثانية الفقرة

ل جائحة مرفق العدالة في ظالفقرة األولى: الرقمنة كأساس الستمرار 

 كورونا

نظرا لخطورة فيروس كورونا المستجد، وبغية منع انتشاره، وحماية     

بالمحاكم، تم اعتماد آلية  المتقاضين والمرتفقين، وكذا الهيئات العاملة

التقاضي عن بعد بواسطة الوسائل الإل كترونية، نظرا للأهمية التي تلعبها 

ية مرفق كإجراء احترازي لمنع انتشار جائحة كورونا،  بالتالي ضمان استمرار

براز  العدالة في ظل جائحة كورونا. لذلك سنعمل في هذه الفقرة على إ
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أهمية المحكمة الرقمية في ظل جائحة كورونا )ثانيا(، ل كن قبل ذلك لا 

 بأس نعرج في البداية على واقع رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب )أولا(.

 كورونا زمةأ قبل ةالقضائي اإلدارة رقمنة أوال: واقع

مدخلا أساسيا لإصلاح  الإدارة القضائية، تحديث تشكل مسألة     

منظومة العدالة وتطوير أداء الجهاز القضائي، وهو ما أوصت به الهيئة 

إصلاح منظومة العدالة، إذ أكدت على أن  العليا للحوار الوطني حول

تحقيق ستة  إصلاح منظومة العدالة لن يتحقق إلا من خلال العمل على

 .1أهداف استراتيجية، والتي يوجد ضمنها تحديث الإدارة القضائية

الأساسية التي  ويشكل بطء الأداء القضائي للمحاكم، من الأسباب   

تعد مبررا للعمل على اعتماد الرقمنة والتي من شأنها الرفع من نجاعة الأداء 

قيق ذلك. القضائي، من خلال بدل مجموعة من المجهودات في سبيل تح

وفي هذا الإطار، تضمنت مختلف برامج القطاع الحكومي المكلف بالعدل 

يع تأهيل القطاع وعصرنته باستغلال  منذ مطلع الألفية، الإحالة على مشار

                                                 
 1-الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص: 54.
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الحوسبة والمكننة، ووضع خطط وسياسات لمواكبة الثورة الرقمية، باعتبار 

 التحول الرقمي دعامة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

عصرنة أساليب الإدارة القضائية، تشتغل وزارة  لذلك، وبهدف    

العدل على مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، 

وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدامات القضائية، وتوفير 

التجهيزات والبرامج المعلوماتية وتتبع نتائجها بالمحاكم، ووضع وإنجاز 

يع الهادفة إلى تحديث الإدارة وتطويرهاالمش  .1ار

ومن الجهود المبذولة لتحديث الإدارة القضائية اعتماد بعض      

تية التطبيقات والبرامج المعلوماتية، التي تشكل محور المنظومة المعلوما

 للإدارة القضائية، ومن بين هاته البرامج: 

 :  2ة والزجرية "ساج"دارة القضائية لتدبير القضايا المدنينظام اإل-1

يعد برنامج تدبير القضايا ''ساج'' أهم مشروع معلوماتي لوزارة     

" 1مندمج يرجع تطوير نسخته الأولى "ساج  العدل،حيث تقدمه كبرنامج

ية. وفي سنة 2009إلى سنة  تم  2013، لتدبير القضايا المدنية والزجر
                                                 

لعدالة، ومسار اصالح منظومة ا 2017ة برسم سنة رض السيد وزير العدل بمناسبة ندوة تقديم حصيلة منجزات الوزارع -²

 20ص: 
2. «l’application informatique « SAGE - 



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 64 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

" في إطار 2م "ساج سديد لتدبير القضايا المدنية تحث ابرنامج ج تثبيت

التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع '' 

م القضائي المغربي، في ميدا ''، الذي كان يهدف إلى تحسين وظائف النظا

" لتدبير القضايا الجنائية على مستوى المحاكم 1صدار "ساج حين يبقى إ

 .1الابتدائية ومحاكم الاستئناف

ة ام "الساج" المستعملين، أي موظفي كتابة الضبط وكتابويمكن نظ    

ها أو ة منالنيابة العامة بمختلف محاكم الممل كة من تدبير الملفات سواء المدني

الجنائية وذلك منذ أن تضع المؤسسة القضائية يدها على الملف، مع ما 

يف للأشغال بمختلف أنواعها داخل جميع  يصاحب هذا التدبير من تصر

 و شعب مصلحة كتابة الضبط أو كتابةمكاتب أ

 النيابة العامة، ويتكون من الروابط التالية : 

 ؛تدبير الملفات الرائجة -1

 تكشيف الملف؛  -2

 ؛تعيين وتغيير القاضي أو المستشار المقرر  -3

                                                 
1- Programmes d’investissement du Ministère de la justice et des libertés, (sans mention 

l'année d'édition), page, 11. 
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 تعيين أول جلسة؛ -4

 تتبع الجلسات؛  -5

 لائحة الملفات المحالة على الشعبة؛  -6

 لمحالةاالعامة / ولائحة الملفات لائحة الملفات المحالة على النيابة  -7

 العامة من طرف الشعبة؛ على النيابة

 ائحة الملفات المحكومة تمهيديا؛ل  -8

 .1تتبع الأحكام / ولائحة الملفات المحكومة -9

نامج ومن خلال بحثنا في الموضوع، توصلنا إلى أن قاعدة بيانات بر     

ية تتواجد بكل مح1"ساج  ي كمة على حدة، ف"المخصص لتدبير القضايا الزجر

ة " المخصصة لتدبير القضايا المدني2حين أن قاعدة بيانات برنامج "ساج 

ية الدراسات والتعاون  فتتمركز بقسم التقييم والتحديث التابع لمدير

 والتحديث بوزارة العدل.

ساج" بنوعيه ساهم في تقليص المعاملات وعموما فنظام "ال    

الورقية، إذ تشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلوماتي جميع 

                                                 
 1-رشيد مجبار، نظام االدارة القضائية لتدبير الملفات المدنية والجنائية، )باقي المعلومات غير متوفرة(.
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الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي، بداية باستخلاص 

بإحدى شعب القسم المدني أو  وترقيم الملف وتسجيله الرسوم القضائية

بالجلسة، إلى غير ذلك من وصولا إلى إدراج الملف  ،1الزجري

 الإجراءات...

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رغم اعتماد تطبيق         

يا ، 2"ساج" لا يزال اللجوء إلى استخدام السجلات الورقية أمرا ضرور

خصوصا في الإجراءات التي لا تخضع لتدبير النظام المعلوماتي السالف 

 الذكر.

 جل التجاري:التدبير االلكتروني للسـ 2

إلى جانب ما يتعلق بتدبير الدعوى المدنية والعمومية، تتولى المحاكم     

يقة ال كترونية. تدبير خدمات السجل التجاري، حيث قامت  وذلك بطر

اللتان  وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و وزارة العدل،
                                                 

بالبوابة  ، والمنشور2019تمثل شعب القسم المدني والزجري، حسب التقرير العام لنشاط المحاكم االبتدائية لسنة ت - 1

 ية على طلببناألوامر الم–الرقمية لوزارة العدل في الشعب التالية: أوال: بخصوص شعب القسم المدني فهي: االستعجالي 

–العقار المحفظ  –العقار العادي –حوادث الشغل واألمراض المهنية –نزاعات الشغل –األوامر المختلفة –ألمر باألداء ا –

ضايا القرب ق–قضايا المسؤولية التقصيرية –المدني متنوع –قضايا األكرية –الف درهم  20000التجاري الذي ال يتجاوز 

قضايا مدنية –ضايا االسرة األخرىق –أدونات الزواج–قضايا التطليق  –ة قضايا النفق -نية قضايا الحالة المد–المدنية 

 أخرى.

 -نح السيرج–حوادث السير  –المخالفات –قضايا األحداث  –جنحي تلبسي  –ثانيا: شعب القسم الزجري : جنحي عادي 

 ى.قضايا جنحية أخر -قضايا القرب الجنحية
2ment du Ministère de la justice et des libertés,Référence Programmes d’investisse -

précédente, page : 11. 
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عمال، بوضع أالصلاح وتحسين مناخ إتعدان فاعلين أساسين في ميدان 

إطار تعاون مشترك يروم إلى تحديث السجل التجاري، وتدعيم الشراكة 

بين مختلف السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي بهدف الرفع من 

 محينة ومنقحة. مستوى تبادل المعلومات وتمكين العموم من معلومات

ية وزارة العدل والمكتب المغربي للمل ك ولقد مكنت هذه الشراكة   

ية من إطلاق مشروع السجل التجاري الال كتروني.   الصناعية والتجار

يوفر السجل التجاري الال كتروني خدمات آنية حول المقاولات بمجرد  و

مباشرة الإجراءات القانونية للتقييدات أو التعديلات بالسجل التجاري. 

 .1مما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الحصول على معلومات منقحة ومحينة

ية والمحاكم     يتم تدبير السجل التجاري بمختلف المحاكم التجار و

ممركز يمكن من  الابتدائية الماسكة للسجل التجاري بواسطة نظام معلوماتي

تضمين كل ما يتعلق بالوضع القانوني للشركة من تسجيلات وتقييدات 

                                                 
 1- معلومات مأخوذة من البوابة اإللكترونية للسجل التجاري االلكتروني. 
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وتعديلات وتشطيبات وتحملات وغيرها، مع امكانية طباعة نماذج السجل 

 . ومن مميزات السجل التجاري الال كتروني: 1جاريالت

وفير معطيات محينة، سواء ما تعلق منه بالتقييدات أو ت -   

بالتعديلات أو التشطيبات والتحملات المتعلقة بسجلات التجار 

والمقاولات، وتقديم خدمة إل كترونية عبر الخط من خلال المواقع 

 الإل كترونية؛

ر وطنيا، مع عدد الفعلي للشركات والتجامكانية معرفة دقيقة للإ -  

 –الرهون  –تحيين كل ما يتعلق بالوضع القانوني لها )التقييدات 

، وكذا المحاسباتي )القوائم التركيبية( للشركة …(التصفيات  -التشطيبات

 وفروعها على قاعدة المعطيات؛

 ات دقيقة.الحصول على إحصائيات ومؤشر -  

جهودات المبذولة من أجل تحديث عض الموبهذا نكون قد أحطنا بب   

إن على مستوى  دارة القضائية، رغم الصعوبات التي تعترض ذلك،الإ

                                                 
مقال منشور على الموقع  –التجربة المغربية نموذجا  –سعاد غانم، اإلدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي  ـ 2

 ، على الساعة العاشرة صباحا. 2020ماي  12لكتروني أسفله، تاريخ االطالع اإل

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.labodroit.com/. 
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ية، أو على مستوى الواقع، دون إغفال الجانب  تعقيد الإجراءات المسطر

 التقني واللوجستيكي.

 ثانيا: أهمية المحكمة الرقمية في ظل جائحة كورونا. 

، ورا مهما في تحديث الإدارة القضائيةتلعب الرقمنة بشكل عام د    

والرفع من نجاعة الأداء القضائي، بالإضافة إلى مساهمتها في صدور 

الأحكام القضائية داخل أجل معقول، حيث تعتبر سرعة الفصل في 

ية لبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق الأم ن الدعوى، من الشروط الضرور

ي  ات العامة.القضائي، وحماية حقوق الإنسان والحر

إذ يساهم البطء في التقاضي في عدم حصول صاحب الحق على      

يكون كذلك سببا لعدم ثقة  يكبده تكاليف ومشقات إضافية، و حقه و

 .1المتقاضين في قضاء الدولة، وهو ما لا ينبغي أن يكون

خلال هذه الظرفية  غير أن أهمية المحكمة الرقمية برزت بشكل كبير  

الم بأكمله، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مما فرض التي يعيشها الع

ية لتفادي تفشي فيروس كورونا، ويمكن  على الدول اتخاذ تدابير احتراز
                                                 

لعربية اامعة نايف كام القضائية، جحي السيد الشين، التأخير في البت في النزاعات وتداعياته على نظرة الناس الى األحفت -¹

 .2:  ، الصفحة2005للعلوم األمنية، طبعة 
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حماية صحة المرتفقين، وجميع موظفين العدالة،  إدراكها في مساهمتها في

ية مرفق العدالة. وسنتحدث على كل ذلك  والثانية تتمثل في ضمان استمرار

 ال نقطتين أساسيتين.من خل

 النقطة الأولى: حماية النظام العام الصحي

 تقوم المحكمة الرقمية على إجراء المحاكمات واقتضاء الحقوق من   

لى تعفي عن الحضور المادي للأشخاص إ خلال استعمال وسائل ال كترونية

جرائها عن بعد، وهو ما يساهم في تفادي التجمعات إالمحاكم، حيث يتم 

ية التي من شأنها أن تسبب في انتشار وتفشي فيروس كورونا،  البشر

 والاكتفاء بإجراء الجلسات عن بعد.

وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات   

من مغادرة محل سكناهم، شخاص والقاضي بمنع الأ الإعلان عنها،

يةالووقائية التدابير اللى وعيها بأهمية إقرار بالإضافة إ التي يستلزمها  احتراز

جراء التقاضي إ باعتماد حفظ النظام العام الصحي، قامت وزارة العدل

والذي يجد أساسه في المادة الثالثة منه التي أوجبت ضرورة  عن بعد،

اتخاذ المؤسسات والسلطات المعنية والمرافق العامة جميع التدابير 
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ونا، وهو الأمر الذي والإجراءات ال كفيلة بمحاربة انتشار وباء كور

 سيساهم في حماية النظام العام الصحي.

 ية: ضمان استمرارية مرفق العدالةالنقطة الثان

 والتي للأفراد المكفولة الأساسية الحقوق من التقاضي حق يعتبر    

مرفق العدالة من أجل اقتضاء الحقوق، وهو ما  إلى اللجوء حق تضمن

ية هذا المرفق الحيو تطبيقا  ي في القيام بالأعمال المنوطة به،يقتضي استمرار

ية المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل  من  154لمبدأ استمرار

 اواةالدستور والذي جاء فيه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المس

اب بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التر

 ية في أداء الخدمات..."الوطني، والاستمرار 

ية مرفق      وتتجلى أهمية المحكمة الرقمية في كونها تضمن استمرار

يق اعتماد إالعدالة في  جراء التقاضي عن بعد، ظل جائحة كورونا،عن طر

يات والحقوق الأساسية  وهو ما سيكون له دور فعال في حماية الحر

اهر على حمايتها وضمان ، باعتبار أن القضاء هو الس1للمواطنات والمواطنين 

                                                 
نشور ا، مقال معدل نموذجلبشير الحداد الكبير، التقاضي عن بعد والحكامة القضائية في فترة كورونا، مبادرة وزارة الا -¹

 على الساعة العاشرة صباحا.   2020ماي  13على الموقع اإللكتروني أسفله، تاريخ االطالع 
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من دستور  117حسب منطوق الفصل  الأمن القضائي والتطبيق السليم

2011. 

ية مرفق ال        ة، عدالوما يؤكد دور المحكمة الرقمية في ضمان استمرار

سبوع لى للسلطة القضائية حول نتائج الأالبلاغ الصادر عن المجلس الأع

د بمختلف محاكم الممل كة، إذ أك الأول من اعتماد عملية التقاضي عن بعد

ذه هول منذ بداية النتائج المحققة خلال الأسبوع الأالبلاغ على إيجابية 

جلسة عن بعد بمختلف 240العملية ، حيث تم عقد ما مجموعه 

جلسة يوميا أدرجت  60القضائية بالممل كة بمعدل يصل إلى  الدوائر

 .قضية 903قضية بمعدل يومي وصل إلى   3613خلالها 

بعد خلال هذا الأسبوع   وقد استفاد من هذه المحاكمات عن   

معتقل، وبتت محاكم 1001معتقلا بمعدل يومي وصل إلى 4005الأول 

قضية بمعدل وصل الى  1222في  الابتدائية أو الاستئنافية الممل كة سواء

 .1قضية يوميا 306

                                                                                                                                            
/%ogle.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hashtag.mahttps://www.go 

تقاضي ماد عملية الحول نتائج االسبوع األول من اعتألعلى للسلطة القضائية، الديوان، بالغ المملكة المغربية، المجلس ا-ـ1

 عن بعد بمختلف محاكم المملكة، )لالطالع على البالغ بكامله، راجع الملحق(.
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كمات عن المتعلق بتتبع تفعيل المحا نفس الأمر أكده البلاغ الثاني   

من شهر  8لى إ 4خلال الفترة الممتدة من بعد بمخلف محاكم الممل كة 

 4786درج خلالها من الجلسات عن بعد إ 306قد ، حيث تم عماي

 5216منها. وقد استفاد من هذه العملية  1868قضية و تم البت في 

لى مقرات المحاكم تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إمعتقلا، 

ديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم ،تفا

 .1منهم لأسباب مختلفة 225الإفراج عن 

حكمة الرقمية في ظل ومن خلال ما سبق يتضح جليا أن الم      

 المستجد، تساهم في تكريس الأمن القضائي والقانوني، من فيروس كورونا

ية مرفق الع   دالة، والمساهمة في احترام  شروطخلال ضمانها لاستمرار

 الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.

 كورونا أزمة بعد الرقمية المحكمة الفقرة الثانية: أفاق

يق للشروع في وضع الأسس الأساسية تعتبر  أزمة كورونا خارطة طر

وهو  للمحكمة الرقمية، والتي من شأنها تبسيط المساطر القانونية والقضائية،
                                                 

كم المملكة ن بعد بمخلف محاعالمغربية، المجلس األعلى للسلطة القضائية، بالغ حول تتبع تفعيل المحاكمات المملكة  -2

 . )لالطالع على البالغ بكامله، راجع الملحق(.2020من شهر ماي  8الى  4خالل الفترة الممتدة من 
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ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين 

في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة،المنعقد بمراكش، إذ قال جلالته : 

"... وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية 

لقضائية، وتبني خيار تعزيز الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية وا

وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن 

بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك 

انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها 

 .1"عدالة في ورش التحول الرقميقانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة ال

بالتالي أصبحت الحاجة إلى اعتماد المحكمة الرقمية أهمية بالغة و     

أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يفرض على وزارة العدل السير قدما في 

اتجاه رقمنة الإدارة القضائية. هذا وقد وضعت خططا متكاملة 

ق مقاربة شاملة ومضبوطة، تجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، وف

ومتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة 

يات، ومن بينها بطبيعة الحال المستوى  برمتها، وذلك على عدة مستو
                                                 

بر اكش في أكتوالدولي للعدالة، الذي انعقد بمرقتطف من الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر م -¹

 ، تحت شعار "العدالة واالستثمار.. التحديات والرهانات".2019
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يع القوانين والتي تهم مختلف  يعي، حيث أعدت مجموعة من مشار التشر

رقمنة ى والتي جاءت بمقتضيات تهدف إل المناحي المرتبطة بالقضاء،

 القضائية.  الإدارة

ومن خلال ما سبق، سنتحدث عن أفاق المحكمة الرقمية بعد      

 جائحة كورونا من خلال التطرق للمستجدات التي جاء بها مشروع التنظيم

ال المشروع المتعلق باستعم القضائي )أولا( في هذا الشأن، بالإضافة إلى

 ة )ثانيا(.الوسائط الإل كترونية في الإجراءات القضائي

 أوال: من خالل مشروع التنظيم القضائي

من خلال العودة لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تم إطلاقه   

، نجده أكد على ضرورة وضع أسس "محكمة رقمية" 2013يوليوز  30في 

منفتحة على محيطيها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام 

ضين في إدارة المحاكم وفي علاقتها بالمتقا الوسائل التكنولوجية الحديثة

 والمهنين، مع سن المقتضيات القانونية اللازمة لذلك، لاسيما من أجل:
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جراءات وتبادل المستندات والتوصل مع المتقاضين إنجاز الإ - 

والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطرق الال كترونية المضمونة، بما في 

 .1إحداث الملف القضائي الال كترونيووني؛ذلك اعتماد التوقيع الال كتر

المشروع  تطبيقا لما أقره ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نصو    

مد على ما يلي: " تعت 22في المادة  المتعلق بالتنظيم القضائي 38.15رقم

مج المحاكم الإدارة الال كترونية للإجراءات والمساطر القضائية وفق برنا

 لتي تتخذها الوزارة المكلفة بالعدل."تحديث الإدارة القضائية ا

ومن خلال هذه المادة يتضح أن رهان المحكمة الرقمية يبقى صعبا      

يلا، على اعتبار أومستحيلا و  أو مشروع  ن المادة أعلاهينتظره مسارا طو

ن يكون أكثر انفتاحا على التنظيم القضائي عموما، والذي كان ينتظر منه أ

رساء أسس المحكمة جراءات مهمة تساهم في إالرقمنة، وأن ينص على إ

، جاء ليعزز 2020سنة  فقأ في ورق بدون محاكم تحدي ورفع الرقمية،

أي ما أشرنا له في معرض -فقط ما هو معمول به في المحاكم حاليا ، 

، فالمادة أعلاه نصت على أن المحاكم تعتمد -حديثنا على نظام تدبير القضايا

                                                 
 1- الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص: 51.



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 77 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

جراءات والمساطر القضائية، أي ما يتعلق فقط الإدارة الال كترونية للإ

يف الإجراءات من طرف كتابة الضبط.  بتصر

باستعمال الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات ثانيا: من خالل المشروع المتعلق 

 القضائية

تعمال الوسائط الال كترونية في باس يأتي مشروع القانون المتعلق   

المبذولة لعصرنة قطاع العدالة، حيث  جراءات القضائية في إطار الجهودالإ

سيعمل هذا المشروع على إلحاق بعض التعديلات على قانون المسطرة 

  ........................................المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

ويتكون المشروع أعلاه من بابين، الأول خصصه المشرع لاستعمال 

ة المدنية، والثاني متعلق باستعمال الوسائط الوسائل الال كترونية في المسطر

الال كترونية في المسطرة الجنائية. ومن خلال قراءتنا لنصوص الباب 

الأول، يتضح أن المشرع جاء بمستجدات مهمة تتثمل في اعتماد وسائط 

يف الإجراءات المدنية، خصوصا ما  ال كترونية وبرامج معلوماتية في تصر

الذي تتولاه منصة ال كترونية رسمية للتقاضي يتعلق بالتبليغ الال كتروني 
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ل كتروني أو بناء على عن بعد، ويمكن أن تأمر المحكمة تلقائيا بالتبليغ الا

 .1طراف الدعوىطلب من أحد أ

 تعمال الوسائط الال كترونية فيوأهم ما يمكننا قوله بخصوص اس     

لى ن ترقى إالقضائية المدنية، هو أن هذه الآليات لا يمكنها أ جراءاتالإ

ي درجة القول باعتماد محكمة رقمية، على اعتبار أن ما جاء به المشرع ف

 ليات تدبير القضايا المدنية. م فقط الإجراءات وآهذا الباب يه

أما بخصوص الباب الثاني من المشروع المتعلق باستعمال الوسائط     

ر حداثة الال كترونية في المسطرة الجنائية، فيمكن القول بأنه جاء أكث

مقارنة مع الباب الأول، حيث نظم كيفية استخدام تقنيات التواصل 

عن بعد في المادة الجنائية، لذلك نجده قد خول لقاضي التحقيق في حالة 

وجود أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب 

نيابة أو الشاهد أو الخبير أن يقوم تلقائيا أو بملتمس من ال بالحق المدني

                                                 
 1-   الفصل41-6 مكرر من مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في االجراءات القضائية.
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أحد الأطراف بتلقي تصريحاته أو الاستماع لهم وذلك عبر  العامة أو

 . 1تقنيات التواصل عن بعد

بل أكثر من ذلك يمكن للمحكمة تلقائيا أو بواسطة ملتمس من  

النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم إجراء محاكمة عن بعد 

تهم أو الضحية أو في حالة وجود أسباب جدية تحول دون حضور الم

، وذلك وفق الشروط المحددة 2المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير

 قانونا.

يمكن وصف المجهودات التي أنجزت بالجبارة  ومن خلال ما سبق   

متقدمة في باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية، غير أن الو

أفضل والتعجيل بهذا ذلك لا يجب أن يمنعنا من مواصلة المسير نحو ال

بمشروع العدالة الرقمية الذي سيشكل لا محالة قفزة نوعية في العدالة 

بالمغرب ومكسبا وطنيا يحق لنا به الالتحاق بمصاف دول متقدمة 

                                                 
 1-  المادة 193-1 من مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في االجراءات القضائية.

 2- انظر 347-4 من مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط االلكترونية في االجراءات القضائية. 
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معلوماتيا في أنظمتها القضائية والتي ستسهم من جهة أخرى على ضمان 

 .1كانتسيرورة الخدمات القضائية بجميع الظروف و الصعاب مهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ي ع اإللكترونية ..؟ مقال منشور على الموقلتقاضي عن بعد بزمن كورونا وسؤال المحكمة الرقمشريف الغيام، الحاجة ل -3

 على الساعة العاشرة مساء.  2020ماي  13أسفله، تاريخ االطالع 

http://www.sawtaladala.com/2020/04/ 
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 خاتمة:

كان حالة الطوارئ الصحية جليا بأن لنا يتضح  بناء على كل ما سبق

الجهاز واقع  عن كشفت بحق أعظم الأثر في المجال القضائي حيث اله

 ستجابتهاوعدم  قصورهوأظهرت  فعاليته عدمو التقليديبشكله  القضائي

كثر تت اليوم تهدد العالم أالتي باالصحية لما تتطلبه ال كوارث والأزمات 

ليس فقط  الرقمية لمحكمةأبانت عن دور اوفي المقابل  ،من أي وقت مضى

ى عل وإنما حتىبع عمل المحكمة التقليدية بل في تجاوز السلبيات التي تط

ية الجهاز القضائي في تقديم خدماته للمرتفقين،  ا مممستوى ضمان استمرار

 أعاده من جديد إلى الواجهة فأصبح الإدارة القضائيةأحيا سؤال رقمنة 

 ، هذا ما ستكون لهعلى رأس النقاشات المصاحبة لأزمة كورونا العالمية

 .بطبيعة الحال انعكاسات مستقبلية على الجهاز القضائي المغربي ككل

لمجوعة من قد توصلنا وعلى العموم فإننا وعلى امتداد هذه الدراسة 

  يمكن اختزالها فيما يلي:  الخلاصات
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  رغم الآثار ال كبيرة التي يخلفها إعلان حالة الطوارئ بشكل عام

يات وحقوق المواطنين إلا أنها   لا تخضع لأي تنظيم دستوري فيعلى حر

 ي الجديد؛ المغربظل الدستور 

  يف العدالة وتحسين ظروف إن سعي الدولة إلى تطوير كيفية تصر

من  إنشاء مجموعة رارمجموعة من المبادرات على غ دفعها إلى اتخاذأدائها 

ن البوابات القانونية والقضائية وإنشاء مجموعة من الخدمات القضائية ع

رقى إلى مفهوم ولا ت كل هذه المجهودات بقيت محدودةإلا أن  ،بعد

  ة؛هائينحضور إلى المحكمة بصفة العدالة الرقمية بما هي إعفاء للمواطن من ال

  عيشهيالوبائي الذي إذا كانت المقاربة الصحية في ظل الوضع 

ية، فإن اللجوء  المغرب  حاكمةتقنية المإلى تدعوا إلى اتخاذ إجراءات احتراز

ية عن بعد،  مة دون التقيد بمبدأ الشرعية الإجرائية ومبادئ المحاكالزجر

قد تنعكس سلبا على حقوق الأفراد يعد من الأخطار التي العادلة 

ياتهم؛  وحر

 م أصبحت ضرورة ملحة فرضها إن رقمنة الإدارة القضائية اليو

 العدالة؛قطاع الواقع  أكثر مما هي خيار إستراتيجي غايته إصلاح 
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 يع إن تطوير وتطبيق نظام العدالة الرقمية يستلزم تعديل وتغيير وتط و

جميع الممارسات القضائية بين مجموعة من النصوص القانونية التي تؤطر 

  ؛الأساسيين في ميدان العدل الفاعلين

 يل تدابير  لعبت بشكل غير مباشر فيالصحية لة الطوارئ إن حا تنز

يلها ــ، للمحكمة الإل كترونية  حقيقية    وذلك في  عجزت الدولة عن تنز

  ؛فيما بعد الأزمة انتظار استكمال مشروع المحكمة الرقمية إلى نهايته

  إن كل من مشروع التنظيم القضائي و المشروع المتعلق باستعمال

كترونية في الإجراءات القضائية من حيث المبدأ يعتبران الوسائط الإل 

يعية مهمة  هما إلا أنفي مجال رقمنة الإدارة القضائية في المغرب نقلة تشر

 محكمة رقمية بمفهومها الدقيق. أسسغير كافيان لترسيخ 

 وبناء على هذه الخلاصات نوصي ب: 

  المشرع الدستوري لوضع الإطار الدستوري العامضرورة تدخل 

وعلى المبادئ لحالة الطوارئ لاسيما أن آثارها على حقوق الإنسان 

ية المرتبطة بها بشكل  والاستثناء الحصار  تيعن آثار حال قليلا الدستور

يا  ؛المنظمتين دستور
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 المحكمة الرقمية ء مقومات ضرورة إصدار قوانين تساهم في إرسا

اء الشرعية وإضف هاشكل يسمح بالولوج لتعديل القواعد الإجرائية بو

 ؛الإجرائية على عملها

 ضرورة تحديث الإدارة القضائية وتعميم نظام المعلوميات عليها 

تجاوز لستعمال السجلات الورقية اتحقيق المكننة الشاملة والحد من 

  ؛بزدواجية العمل اليدوي والعمل المحوسامرحلة 

 د على ضرورة استغلال هذه الظرفيةنؤكفإننا  وعلى سبيل الختم 

يل حالة المحكمة الرقمية  ومقومات وضع أسسل ع ما أمكنسرالإوا وتحو

الطوارئ الصحية من نقطة معطلة للمؤسسة القضائية إلى نقطة إنتاج 

در وقا تطورات التكنولوجية التي يعرفها العالماليساير رقمي  نظام قضائي

على إشباع حاجات المواطنين من العدالة خصوصا في ظل الأزمات 

 تي تعتبر أزمة كورونا إحدى صورها.الصحية وال
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وحممد بوزديكاكاير د نين احلسللباحثا ميةكمة الرقل احملرهان تفعيحالة الطوارئ الصحية ومن سلسلة األحباث بعنوان  38العدد 

 

 

  

 P 85 القامسي ذ. حممد سؤولاملدير امل – مقةاجلامعية املع ثسلسلة تعنى بنشر األحبا

 

 الئحة المراجع:

 مراجع باللغة العربية: 

 لكتب: ا 

رنةـ" لية مقاالمحكمة اإللكترونية: ـ دراسة تأصي " عبد العزيز بن سعد الغانم  

  2017السنة  ( غ،.م) دار جامعة نايف للنشر ـ الرياض ـ ط.

ظرة نالنزاعات وتداعياته على التأخير في البت في " حي السيد الشينفت   

 ، 2005بعة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط "لى األحكام القضائيةإالناس 

  :الرسائل 

كرة ن" مذ" تسبيب األحكام القضائية ودوره في حماية المتقاضي بلبالي الطاهر  

معة اجسية، لنيل شهادة الماستر في الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السيا

   2013/2014أدرار، السنة الجامعية 

نيل ل"حاالت الطوارئ وحقوق اإلنسان" مذكرة نهاية الدراسة  سجار يسمينة  

يد بن الحم شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد

 . 2018 -2017عية السنة الجام -ائرالجز -باديس 

 والمواقع اإللكترونية مقاالتال:  

ر مقال منشو " إطاللة على تاريخ الجوائح في المغرب " فريد أمعضشو    

تمع المجبالمؤلف الجماعي " عالم )ما بعد الجائحة( قراءات في تحوالت الفرد و

ي ى ماواألمة والعالقات الدولية " مطبعة وراقة بالل ـ فاس ـ الطبعة األول

2020 

" 19ام في ظل جائحة كوفيد "مبدأ استمرارية المرفق الع أسامة الخديري   

خطأ! مرجع االرتباط التشعبي  مقال منشور بمجلة مغرب القانون اإللكترونية،.

 غير صحيح.
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" محاكمة المتهم عن بعد في زمن كورونا وسؤال مبدأ محفوض حجيو    

ون اإللكترونية الشرعية الجنائية " مقال منشور بمجلة مغرب القان

https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9

%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88-%88%d8%b6 

 الحاجة إلى التقاضي عن بعد في زمن الجائحة وسؤال" شريف الغيام    

 ـ اكورون بجائحة 2 خاص ملف ـ الباحا بمجلة "مقال منشورالمحكمة الرقمية 

 2020 ماي 18 العدد

باقي ) " نائيةتدبير الملفات المدنية والجدارة القضائية لنظام اإل " رشيد مجبار   

 المعلومات غير متوفرة(.

مؤلف " فيروس كورونا والتحديات البيئية " مقال منشور بال امحمد خافو   

ة األموالجماعي " عالم )ما بعد الجائحة( قراءات في تحوالت الفرد والمجتمع 

 2020والعالقات الدولية " مطبعة وراقة بالل ـ فاس ـ الطبعة األولى ماي 

مجلة " قراءة في أحكام حالة الطوارئ الصحية"  مقال منشور بيونس الحاجي   

 ، 2020ماي  -18عدد الباحا للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، ال

من " نحو فقه جديد للتطوع واإلغاثة في ز  محمد بن الحبيب الدكالي   

ي فءات مقال منشور بالمؤلف الجماعي " عالم )ما بعد الجائحة( قرا الكوارث "

اس ـ فل ـ تحوالت الفرد والمجتمع واألمة والعالقات الدولية " مطبعة وراقة بال

 2020الطبعة األولى ماي 

" تأمالت في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب" مقال منشور  ة رضوانأمين  

 ألعمال الدولية،على الموقع اإللكتروني لمجلة القانون وا

https://www.droitetentreprise.com 

ل األحكام " في تحفيز ملكة تعلي19"دور جائحة " كوفيد  إدريس الحيوني   

القضائية ـ قضاة المغرب نموذجاـ " مقال منشور بمجلة مغرب القانون 

ةاإللكتروني

https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88
https://www.maroclaw.com/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d8%ac%d9%8a%d9%88
https://www.droitetentreprise.com/
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-https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1

/%d8%a7-4d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%dd%8% 

"ظاهرة التقاضي بسوء نية" مقال منشور بالمجلة اإللكترونية  عبد النبي برادة   

مغرب القانون      

https://www.maroclaw.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%

D8%B1%D8%A9%D8%A7%   

"حالة الطوارئ الصحية وتأثيرها على ممارسة الحقوق  دكاير الحسين   

، مجلة القانون واألعمال الدولية بوالحريات" مقال منشور 

https://www.droitetentreprise.com/?p=18582 

منشور بمجلة مغرب القانون " العدالة عن بعد" مقال  عزيز ندا علي وحميد   

https://www.marocdroit.com/%D8%Ale-اإللكترونية، 

justice_a8647.htm 

كورونا  التقاضي عن بعد والحكامة القضائية في فترة"  لبشير الحداد الكبيرا  

 ، قال منشور على الموقع اإللكترونيم "جامبادرة وزارة العدل نموذ

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http

/%s://hashtag.ma 

   .www.aljazeera.net/amp/news/healthmedicine 

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ur 

l=http://arabprf.com 

 مراجع باللغة الفرنسية:  

   le Département Technique et Qualité des Programmes, 

Catastrophes et situations d’urgence: définitions, impacts 

et réponse. 

https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%dd%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%dd%84-%d8%a7/
https://www.maroclaw.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%25
https://www.maroclaw.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%25
https://www.droitetentreprise.com/?p=18582
https://www.marocdroit.com/%D8%25Ale-justice_a8647.htm
https://www.marocdroit.com/%D8%25Ale-justice_a8647.htm
https://www.marocdroit.com/%D8%25Ale-justice_a8647.htm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hashtag.ma/%25
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hashtag.ma/%25
http://www.aljazeera.net/amp/news/healthmedicine
http://www.aljazeera.net/amp/news/healthmedicine
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ur%20l=http://arabprf.com
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ur%20l=http://arabprf.com
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   Organisation mondiale de la Santé, Projet de révision 

du Règlement sanitaire international, A crises mondiales, 

solutions mondiales,. 

   Programmes d’investissement du Ministère de la justice 

et des libertés, (sans mention l'année d'édition), , 
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 انتهى حبمد اهلل وتوفيقه
 امعية معمقة قانونية ج أحباث لةلسرابط حتميل مجيع األعداد السابقة لس

-universitaires-juridiques-recherches-de-https://9anonak.blogspot.com/2020/03/Serie
 approfondies.html 
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اس حمد الق 

م
اذ   م الأ ست  دي  ق   ت 

https://9anonak.blogspot.com/2020/03/Serie-de-recherches-juridiques-universitaires-approfondies.html
https://9anonak.blogspot.com/2020/03/Serie-de-recherches-juridiques-universitaires-approfondies.html
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